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RESUMO 

 

 Esta dissertação é dedicada ao estudo dos manuscritos hebraicos portugueses 

medievais produzidos entre os séculos XIII e XV, sendo realizada uma análise integrada 

e exaustiva deste património numa perspetiva material, histórica, cultural e artística, com 

especial incidência na produção da segunda metade do século XV, onde se concentra a 

esmagadora maioria dos remanescentes. O corpus coligido abrange cerca de sessenta 

manuscritos hebraicos produzidos em cidades como Lisboa, Faro, Torres Vedras, Elvas, 

Évora, Guarda, Leiria, Loulé, Moura, Porto, Santiago do Cacém, Seia e Setúbal, ainda 

que a hegemonia de Lisboa seja esmagadora, sendo desta cidade que provêm os 

manuscritos iluminados, amplamente considerados nesta dissertação. Enquanto a cópia 

dos manuscritos constitui um empreendimento privado, realizado por escribas que 

trabalharam por encomenda, a iluminura foi realizada por equipas de iluminadores, 

provavelmente associados em duas oficinas de iluminura distintas, mas em contacto, com 

atividade em Lisboa nas duas últimas décadas do século XV. A descoberta de um novo 

manuscrito iluminado com cólofon – a Bíblia de Moscovo de 1496 – permitiu definir com 

maior rigor a cronologia de vários manuscritos não-datados com decoração semelhante. 

Em termos estilísticos, estas iluminuras da Escola de Lisboa encontram-se filiadas no 

tardo-gótico internacional e no proto-renascimento, demonstrando uma abertura da 

comunidade judaica (ou pelo menos da sua elite cultural e económica, responsável pela 

encomenda dos volumes) à cultura latina da maioria cristã. O estudo dos incunábulos 

hebraicos, produzidos no mesmo período, e a análise das cercaduras decorativas 

impressas permite-nos concluir pela existência de uma continuidade visual entre o 

manuscrito hebraico e as primeiras edições impressas, havendo contágios mútuos entre 

as cercaduras iluminadas dos manuscritos e as cercaduras artísticas dos incunábulos. 

Depois da expulsão dos judeus de Portugal em 1496/97, o principal destino destes livros 

foi a Península Itálica, além do Norte de África e do Império Otomano, como é patente 

na informação interna deixada pelos sucessivos proprietários dos volumes. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation addresses the study of Portuguese Hebrew manuscripts produced 

between the thirteenth and fifteenth centuries. A comprehensive analysis of this heritage 

was carried out in its material, historical, cultural and artistic aspects, with a particular 

focus on the production of the second half of the fifteenth century, which encompasses 

the majority of the remaining manuscripts. The corpus is comprised of nearly sixty 

Hebrew manuscripts produced in cities such as Lisbon, Faro, Torres Vedras, Elvas, 

Évora, Guarda, Leiria, Loulé, Moura, Porto, Santiago do Cacém, Seia and Setúbal. 

However, the number of manuscripts produced in Lisbon is overwhelming and comprises 

almost all of the illuminated manuscripts, studied in this dissertation. While the copy of 

the manuscripts was, for the most part, a private enterprise, carried out by scribes who 

worked to patrons, the illumination of codices was made by two distinct teams of 

illuminators, probably associated in two different workshops, active in Lisbon in the last 

two decades of the fifteenth century. The identification of a new illuminated manuscript 

with cólofon – the Moscow Bible of 1496 – allowed to define with more rigor the 

chronology of several non-dated codices with similar decoration. In terms of style the 

illuminations of the Lisbon School are affiliated in the late Gothic and Proto-Renaissance, 

showing the receptivity of the Jewish community (or at least of its cultural and economic 

elite, responsible for ordering the volumes) to the culture of the Christian majority. The 

study of the Portuguese Hebrew incunabula, produced in the same period, and the analysis 

of the printed decorative borders, allowed the conclusion that there is a visual continuity 

between the Hebrew manuscript and the first printed editions, and there are mutual 

interchanges between the illuminated borders of the manuscripts and the borders of 

incunabula. After the expulsion of the Jews from Portugal in 1496/97, the main 

destination of these books was the Italic Peninsula and also North Africa and the Ottoman 

Empire, as can be seen from the internal information left by the successive owners in the 

books.
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atrib. atribuído 

c. cerca (de) 

cat. catálogo 
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cod. códice 

ed. edição 
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f./ff. fólio/fólios 
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NORMAS DE TRANSLITERAÇÃO DO HEBRAICO 

 

Nesta dissertação procurámos facilitar a leitura de nomes, títulos ou termos hebraicos, 

transliterando e adaptando as palavras para o português. Para a transliteração seguimos as normas 

que se indicam na tabela em baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na transliteração das letras alef e ayin será indicado exclusivamente o valor vocálico 

correspondente, exceto quando estas letras comparecem a meio das palavras. Os nomes próprios 

hebraicos foram aportuguesados sempre que exista uma versão portuguesa, transcrevendo-se os 

restantes. No caso dos judeus portugueses optámos por traduzir a palavra hebraica “ben”, isto é, 

“filho de”, de modo a tornar mais intelegível na língua portuguesa os patronímicos. Nos restantes 

casos mantemos a fórmula comum. 

Forma Nome Transcrição Valor Numérico 

 alef        ’           1 א    

 bet        b ּב     
          2 

 vet        v ב    

 gimel        g           3 ג     

 dalet        d           4 ד     

 he        h           5 ה     

 vav        v           6 ו     

 zayin        z           7 ז     

 ḥet        ḥ           8 ח     

 tet        t           9 ט     

 yod        y          10 י     

 kaf        k          20 כ  ך 

 lamed        l          30 ל     

 mem        m          40 מ  ם 

 nun        n          50 נ  ן  

 sameh        s          60 ס     

 ayin        ‘          70 ע     

 peh        p ּפ     
         80 

 pheh        f פ  ף 

 ṣadi        ṣ          90 צ  ץ 

 qof        q         100 ק     

 resh        r         200 ר     

 shin        sh ׁש     
        300 

 sin        s ׂש     

 tav        t         400 ת     



 

 

 

MANUSCRITOS CITADOS E SUAS ABREVIAÇÕES 

 

 Por forma a facilitar uma leitura coerente do trabalho que se segue, as cotas dos 

manuscritos são limitadas, quando possível, à cidade onde os códices se encontram, seguida da 

sua cota indicada por extenso. Por exemplo: 

 

Paris, Bibliothèque nationale de France, MS Hébreu 215 

 

No texto, este manuscrito é indicado como Paris, Hébreu 215 

 

No caso de encontrarmos na mesma cidade mais do que uma biblioteca com manuscritos 

citados, adicionamos a abreviação da instituição em causa após a indicação da cidade, seguida da 

cota. Por exemplo: 

 

Nova Iorque, Jewish Theological Seminary Library, MS L 80 

 

No texto, este manuscrito é indicado como Nova Iorque, JTS, L 80. 

 

Em um número significativo de manuscritos, optámos por uma referência convencional, 

denominando os volumes com um nome particular. No caso de esse nome já existir entre a 

comunidade científica, respeita-se a identificação pelo qual o volume é conhecido (por exemplo, 

a conhecida Bíblia de Lisboa, que nos remete para o MS Or. 2626-2628 da British Library de 

Londres). Sendo inexistente, o nome dado ao manuscrito é construído tendo em conta o conteúdo 

do volume seguido da referência à localidade onde foi produzido ou ao lugar onde atualmente se 

conserva. Na lista que se segue são indicados os manuscritos citados ao longo da dissertação, 

acompanhados alfabeticamente com a referência à biblioteca na qual se encontram; nesta lista 

indicamos ainda os nomes convencionais pelos quais designamos os manuscritos. 

 
Aberdeen 
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XV 

 

 

Bíblia de Abravanel, veja-se Oxford, 

Bodleian Library, MS Opp. Add. 4º 26 

 

Bíblia do Balliol College, veja-se Oxford, 

Balliol College, MS 382 

 

Bíblia de Cervera, veja-se Lisboa, 

Biblioteca Nacional de Portugal, MS Il. 72 

 

Bíblia de Coimbra, veja-se Coimbra, 

Biblioteca Geral da Universidade, Cofre 1 

 

Bíblia de Córdova, veja-se Nova Iorque, 

Jewish Theological Seminary, MS L 5 

 

Bíblia de Copenhaga, veja-se Copenhaga, 

Kongelige Bibliotek, Cod. Hebr. III-IV 

 

Bíblia de Cincinnati, veja-se Cincinnati, 

Klau Library, Hebrew Union College, MS 2 

 

Bíblia de Évora, veja-se Zurique, Braginsky 

Collection, MS 243 

 

Bíblia da Hispanic Society of America, veja-

se Nova Iorque, Hispanic Society of 

America, MS B 241 

 

Bíblia de Lisboa, veja-se Londres, British 

Library, MS Or. 2626-2628 

 

Bíblia de Madrid, veja-se Madrid, Palácio 

Real, Biblioteca de Palácio, MS II/3231-

3246 

 

Bíblia de Moscovo, veja-se Moscovo, 

Russian State Library, MS Guenzburg 662 

 

Bíblia de Moura, veja-se Oxford, Bodleian 

Library, MS Can. Or. 42 

 

Bíblia de Oxford, veja-se Oxford, Bodleian 

Library, MS Or. 414 

 

Bíblia de Paris, veja-se Paris, Bibliothèque 

nationale de France, MS Hébreu 15 

 

Bíblia de Filadélfia, veja-se Filadélfia, Free 

Library, MS Lewis Or. 140 

 

Bíblia de Roma, veja-se Roma, Comunità 

Ebraica, MS 18 

 

 

Birmingham (Alabama) 
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          Cofre 1 
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     Kongelige Bibliotek 

          Cod. Hebr. I 

          Cod. Hebr. III-IV 

          Cod. Hebr. V 

          Cod. Hebr. VII-IX 

          Cod. Hebr. 37 

 

Cincinnati 

     Klau Library – Hebrew Union College – 
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          MS 2 
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     University Library 

          Ea 140 
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          Cod. 115, Manizola 

          Cod. CXXIV/2-47d 

          Cod. CXXV/2-14 

 

Florença 

     Biblioteca Medicea Laurenziana 

          Gaddi 158 

          Plut. 88.27 
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     Brotherton Library, University of Leeds 
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          Add. 14761 

          Add. 15283 

          Add. 18686 

          Add. 19944-19945 

          Add. 20747 

          Add. 27167 

          Harley 3718 

          Harley 5698-5699 

          Harley 7621 

          King’s 1 

          Or. 1045 

          Or. 6363 

          Or. 2626-2628 
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     The J. Paul Getty Museum 

          Ludwig IX 12 
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     BNE – Biblioteca Nacional de España 

          MS 5469 

 

     Palácio de Lira, Biblioteca do Palácio 

          Bíblia de Alba 

 

     Palácio Real, Biblioteca de Palácio 

        MS II/3231-3246 

 

     Real Academia de la Historia 

          Cod. 9/5487 
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     Biblioteca Ambrosiana 

          MS D 84 sup. 

 

Mishneh Torah, veja-se Londres, British 

Library, Harley 5698-99 
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     RSL – Russian State Library 

          Guenzburg 662 

          Guenzburg 926 

 

Munique 

     Bayerische Staatsbibliothek 
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          MS 2779 

          MS 3167 

          MS 6949 

          MS 8184 

          MS 8235 

          MS 8241 
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          L 6 
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     Balliol College 

          MS 382 

 

     Bodleian Library, University of Oxford 

          Bodl. Or. 5 
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          Can. Or. 108 
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          Hunt. 175* 

          Kenn. 1 

          Laud. Or. 282 

          Laud. Or. 310 

          Marshall 12 

          Opp. Add. 4º 26 

          Opp. Add. 8º 10 

          Or. 414 

          Or. 614 

 

Paris 

     BNF – Bibliothèque Nationale de France 

          Hébreu 15 

          Hébreu 21 

          Hébreu 215 

          Hébreu 222 

          Hébreu 420 

          Hébreu 592 

          Hébreu 1204 

          Hébreu 1314-1315 
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          Parm. 677 
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          Parm. 2705 
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Iorque, Jewish Theological Seminary, L 80 

 

Pentateuco de Oxford, veja-se Oxford, 

Bodleian Library, MS Or. 614 

 

Pentateuco de Parma, veja-se Parma, 

Biblioteca Palatina, MS Parm. 2951 

 

Pentateuco do Duque de Sussex, veja-se 

Londres, British Library, MS Add. 15283 

 

Filadélfia 

     Free Library 

          Lewis Or. 140 

 

Porto 

     Biblioteca Pública Municipal 

          Fundo Azevedo 14 

          MS 98 

          MS 105 

          MS 475 

          Santa Cruz 63 

          Santa Cruz 75 

 

Primeira Bíblia de Kennicott, veja-se 

Oxford, Bodleian Library, MS Kenn. 1 

 

Roma 

     Comunità Ebraica 

          MS 18 
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Collection, MS 2 
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Saltério de Oxford, veja-se Oxford, Bodleian 

Library, MS Opp. Add. 8º 10 

  

Saltério de Parma, veja-se Parma, 

Biblioteca Palatina, MS 1712 

 

Saltério do Vaticano, veja-se Vaticano, 

Biblioteca Apostólica, MS Vat. ebr. 463 

 

São Petersburgo 

     IOS – Institute of Oriental Studies of the 

Russian Academy 

          C 21 

          C 76 

 

     RNL – Russian National Library 

          Evr. Arab. I 2440 

          Evr. I B 3 

 

Siddur do Ben-Zvi Institute, veja-se 

Jerusalém, Ben-Zvi Institute, MS 2048 

 

Siddur bipartido (primeira parte: Zurique, 

Floersheim Collection, MS 5.59; segunda 

parte: Nova Iorque, Jewish Theological 

Seminary, MS 8235) 

 

Siddur de Cambridge, veja-se Cambridge, 

University Library, MS Add. 541 

 

Siddur de Jerusalém, veja-se Jerusalém, 

NLI, MS 8º 844 

 

Siddur de Oxford, veja-se Oxford, Bodleian 

Library, Can. Or. 108 

Siddur de Paris, veja-se Paris, Bibliothèque 

National de France, Hébreu 592 

 

Toronto 

     University Library 

          Friedberg 9-005 

 

Vaticano 

     BAV – Biblioteca Apostólica Vaticana 

          Vat. ebr. 31 

          Vat. ebr. 345 

          Vat. ebr. 372 

          Vat. ebr. 463 

          Vat. ebr. 473 

          Vat. ebr. 546 

          Urb. ebr. 7 

 

Vila Viçosa 

     Biblioteca do Paço Ducal 

          Volume XIV 

 

Zurique 

     Braginsky Collection 

          MS 26 

          MS 243 

 

     Floersheim Collection 

          MS 2 

          MS 5.59 

 

     David Jeselsohn Collection 

          JM 18 (anteriormente, MS 24350 do 

                  Schocken Institute de Jerusalém) 

          JM 20 
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INTRODUÇÃO 

 

Each of them [e.g., the manuscripts], if we 

only know how to adress them properly and put the 

right questions, is capable of putting us in touch 

with a human being who is long dead but who lives 

on in trace of his or her hand. 

 

                                         Collete Sirat1 

 

 

O ponto de partida: um projeto de investigação  

O trabalho que se apresenta a escrutínio do digníssimo júri foi desenvolvido no 

contexto de um projeto de investigação intitulado A iluminura hebraica em Portugal 

durante o século XV (PTDC/EAT-HAT/119488/2010), financiado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, entre março de 2012 e março de 2015, no qual participámos na 

qualidade de bolseiro de investigação.2 Durante este período de tempo colaborámos e 

contribuímos ativamente em todas as tarefas programadas pelo orientador do projeto, 

Prof. Luís Urbano Afonso, embora com intensidade diferente em cada uma. Entre as 

atividades programadas encontraram-se as seguintes tarefas: (1) investigação em arquivos 

e bibliotecas sobre estudos e fontes hebraicas portuguesas medievais; (2) análise das 

relações culturais judaico-cristãs em Portugal nos séculos XV-XVI; (3) análise das 

iluminuras hebraicas realizadas em Portugal no século XV; (4) estudo de codicologia dos 

manuscritos hebraicos tardo-medievais iluminados em Portugal; (5) análise das relações 

entre as iluminuras hebraicas e cristãs em Portugal no século XV. 

O primeiro passo que encetámos no contexto deste projeto, e, por conseguinte, no 

âmbito da nossa dissertação, consistiu no estabelecimento de um corpus bem definido dos 

                                                 
     1 SIRAT, Colette. Hebrew Manuscripts of the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 

2002, p. 1. 

     2 Desde meados de 2014 integrámos este projeto apenas como investigador, continuando a desenvolver 

a dissertação de doutoramento como bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(SFRH/BD/93734/2013). 
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manuscritos hebraicos portugueses medievais remanescentes, devidamente classificado 

do ponto de vista codicológico, cronológico e iconográfico. Com efeito, atendendo à 

difícil acessibilidade de muitos dos manuscritos, dispersos por inúmeras bibliotecas e 

coleções particulares no estrangeiro (porquanto nenhum dos manuscritos encontra-se 

presentemente em Portugal), e à escassez de reproduções fotográficas da maior parte das 

suas iluminuras, pareceu-nos que a criação de um corpus sólido, acompanhado com a 

descrição individual dos elementos materiais, textuais, históricos e artísticos de cada 

manuscrito, documentado fotograficamente, permitiria estabelecer uma base 

«documental» não só para o desenvolvimento da dissertação como para a realização de 

trabalhos futuros por parte de outros investigadores. Neste sentido, optámos por realizar 

uma ficha catalográfica para cada manuscrito hebraico português em estudo – uma tarefa 

que nos ocupou praticamente três anos de investigação.3 Do mesmo modo, decidimos 

inventariar e catalogar todos os manuscritos e fragmentos hebraicos disponíveis em 

bibliotecas e arquivos nacionais independentemente da origem da sua produção.4 Esta 

decisão – que teve como contexto imediato investigar a existência de manuscritos 

hebraicos portugueses iluminados nas instituições nacionais – decorreu essencialmente 

da constatação de que, salvo os manuscritos mais luxuosos (nomeadamente, a Bíblia de 

Cervera e a Bíblia de Coimbra), os códices e fragmentos hebraicos conservados nas 

bibliotecas e arquivos portugueses encontram-se na sua maioria mal catalogados e 

classificados, não existindo para a maior parte dos remanescentes estudos particularmente 

dignos de nota.5 Em todo o caso, nenhum manuscrito hebraico iluminado em Portugal foi 

encontrado nas bibliotecas e arquivos portugueses. 

Em relação aos manuscritos hebraicos medievais portugueses que constituem o 

corpus desta dissertação devemos esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, 

                                                 
     3 O modelo para a ficha catalográfica encontra-se descrito pormenorizadamente no «Prefácio» do Vol. 

II desta dissertação. 

     4 Os manuscritos hebraicos que se encontram nas bibliotecas e arquivos portugueses foram produzidos 

entre os finais do século XII e o século XVIII, concentrando-se a maioria dos remanescentes nos séculos 

XIV e XV. Os textos foram copiados quase todos em escrita sefardita, em Portugal ou Espanha, embora 

alguns manuscritos apresentem escrita asquenazita ou italiana, devendo-se a sua presença em Portugal a 

aquisições recentes. 

     5 Excetuam-se os fragmentos hebraicos conservados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), 

estudados por António Augusto Tavares – «Manuscritos hebraicos na Torre do Tombo». Didaskalia, XI 

(1981), pp. 379-392 –, um fragmento existente em coleção particular não identificada, estudado pelo mesmo 

autor – «Manuscrito hebraico e aramaico em Lisboa». Didaskalia, VIII (1978), pp. 187-194 – e um conjunto 

de fragmentos que se encontram na posse de Monsenhor José Fernandes Vieira, em Viseu, igualmente 

estudados por António Augusto Tavares – «Novos manuscritos hebraicos». Didaskalia, XXV (1995), pp. 

189-194. 
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embora a maior parte dos manuscritos que chegaram aos nossos dias tenha sido produzida 

praticamente na segunda metade do século XV (concentrando-se no último terço desta 

centúria a produção dotada de iluminura), pareceu-nos que deveríamos abarcar do mesmo 

modo a análise de todos os códices hebraicos portugueses produzidos nos séculos 

anteriores (nomeadamente nos séculos XIII e XIV), tanto mais que o seu número se 

apresentava extremamente reduzido, mal ultrapassando uma dezena de remanescentes. 

Embora ambicioso, dado o número de manuscritos identificados e a extensão da 

cronologia, o estudo da totalidade da produção hebraica manuscrita portuguesa de entre 

os séculos XIII e XV pareceu-nos, pois, bastante mais útil do que uma análise parcelar 

dos manuscritos (ou concentrada somente nos manuscritos realizados em Lisboa), 

permitindo-nos desenvolver uma noção mais clara da globalidade desta produção em 

Portugal ao longo da Idade Média e destacar o final do século XV como um dos seus 

momentos mais relevantes, e mesmo, decisivos. 

Para a concretização destas tarefas, como se disse, começámos por investigar e 

analisar os manuscritos e fragmentos hebraicos existentes nas bibliotecas e arquivos 

nacionais. Em uma segunda fase percorremos as principais bibliotecas públicas e coleções 

particulares com manuscritos hebraicos portugueses (e sefarditas) no estrangeiro, tendo 

sido visitadas bibliotecas e coleções em cidades como Birmingham (Alabama), 

Cambridge, Cincinnati, Copenhaga, Dublin, Filadélfia, Florença, Jerusalém, Londres, 

Madrid, Milão, Nova Iorque, Oxford, Paris, Parma, Roma, Vaticano e Zurique. Em 

simultâneo, durante este período redigimos os textos das fichas catalográficas do corpus 

em estudo, elementos que apresentamos no Vol. II da dissertação. Este volume encontra-

se dividido em duas grandes partes: na primeira parte são estudados os manuscritos 

hebraicos portugueses medievais com cólofon (Corpus I); na segunda parte são 

apresentados os manuscritos judaicos portugueses medievais desprovidos de cólofon 

(Corpus II). Em apêndice, incluímos uma ficha analítica para cada um dos espécimes 

hebraicos guardados nas instituições portuguesas independentemente da sua proveniência 

original. 

Embora distinguidos os manuscritos do corpus em estudo com base na presença 

ou ausência do cólofon do escriba, a numeração das fichas catalográficas é contínua, e 

obedece, quanto possível, a um critério cronológico. Todos os manuscritos analisados 

encontram-se documentados fotograficamente no Vol. III da dissertação, sendo 

disponibilizada maior profusão de imagens no caso dos manuscritos decorados ou 
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iluminados. Na verdade, à medida que fomos avançando com a redação das fichas 

catalográficas e a análise das iluminuras verificámos que o esforço se tornava 

compensatório, nomeadamente, permitindo-nos caracterizar os manuscritos em termos 

históricos, codicológicos, artísticos e culturais, temáticas que nos orientaram depois na 

redação do texto principal da dissertação. 

Cabe-nos esclarecer ainda que, através do nosso estatuto de bolseiro, fomos ao 

longo deste período de tempo participando em seminários, encontros, colóquios, ciclos 

de palestras, etc., em Portugal e no estrangeiro, publicando, quando possível, os textos 

resultantes dessas intervenções. Do mesmo modo, durante este tempo colaborámos nas 

diversas atividades organizadas no âmbito do projeto de investigação inicialmente 

mencionado, concretamente, na organização de uma conferência internacional, na 

produção de parte dos textos que serviram a uma exposição, na revisão de várias 

publicações, como catálogos e livros. Deste modo, o nosso trabalho de doutoramento foi 

sendo construído ao longo de uma jornada durante a qual privilegiámos a interação de 

informações e saberes que, em última instância, nos permitiram chegar ao fim desta etapa 

com uma visão mais alargada e problematizada do universo temático que nos propusemos 

tratar. 

 

Objetivos deste estudo 

O principal objetivo deste estudo consiste essencialmente em uma análise 

abrangente, integrada e exaustiva de todos os manuscritos hebraicos medievais 

portugueses numa perspetiva holística, material, histórica, cultural e artística, com 

especial incidência na produção do último terço do século XV. Interessa-nos 

compreender, no fundo, os contextos de produção e receção dos manuscritos, 

identificando os escribas e os encomendantes, as principais características codicológicas 

dos códices e os textos copiados. Importa ainda caracterizar com pormenor a iluminura e 

a decoração dos manuscritos hebraicos portugueses do último terço do século XV, 

realizando uma análise formal que nos permita compreender como é que esta iluminura 

foi evoluindo ao longo do tempo (datando-a e comparando-a), identificando ao mesmo 

tempo os principais temas representados e o significado cultural e artístico deste 

património no contexto da iluminura portuguesa e sefardita. 
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Um outro aspeto que nos seduziu ao longo deste estudo prende-se também com a 

análise e caracterização dos incunábulos hebraicos portugueses, tanto nos aspetos 

codicológicos como nos aspetos artísticos, numa tentativa de perceber as relações 

existentes entre os primeiros livros impressos e os manuscritos iluminados, duas 

tipologias produzidas praticamente em simultâneo nas últimas décadas do século XV e 

para a mesma audiência judaica. O destino dos manuscritos e dos incunábulos hebraicos 

após a expulsão/conversão dos judeus de Portugal em 1496-97 é outra problemática que 

pretendemos abordar neste estudo de modo a entendermos o périplo realizados pelos 

volumes num período no qual se procurava apropriar e destruir este património e a 

memória viva das comunidades judaicas que dele usufruíram. 

Em última análise, o estudo que aqui apresentamos pretende contribuir para que a 

produção artística da minoria judaica possa ser melhor conhecida em Portugal, sendo 

integrada nas grandes narrativas dedicadas à arte medieval portuguesa e proto-

renascentista, as quais têm silenciado até ao momento qualquer referência à iluminura 

hebraica tardo-medieval portuguesa. 

 

Estrutura deste estudo 

Esta dissertação procura descrever e interpretar o manuscrito hebraico medieval 

português, em geral, e a sua iluminura, em particular. Para o efeito, além de apresentarmos 

um catálogo com o corpus dos manuscritos hebraicos medievais portugueses 

remanescentes em volume anexo (Vol. II), amplamente ilustrado em um terceiro volume, 

ambos disponibilizados em formato digital (Vol. III), dividimos o texto principal da 

presente dissertação em três partes distintas. Na primeira parte, que procura lançar os 

fundamentos da investigação e alguns conceitos básicos, começamos por apresentar o 

«Estado da Questão», em termos historiográficos, a respeito dos manuscritos hebraicos 

medievais portugueses e sua iluminura (Capítulo I). De seguida, apresentamos um 

capítulo dedicado ao manuscrito sefardita medieval, no qual se intenta compreender o 

códice hebraico peninsular como objeto cultural, as características gerais da sua produção 

e da sua decoração, funcionando este capítulo como uma espécie de introdução e 

contextualização da produção hebraica nacional (Capítulo II). 

A segunda parte desta dissertação é dedicada ao estudo do livro hebraico medieval 

português, sobretudo do manuscrito, mas também do incunábulo. Deste modo, depois de 



6 

 

 

identificarmos o corpus remanescente dos manuscritos hebraicos portugueses produzidos 

entre os séculos XIII e XV, dedicamos a nossa atenção à sua caracterização textual e 

codicológica, para, num derradeiro momento, identificarmos e estudarmos aqueles que 

nos parecem ser os escribas e encomendantes mais representativos dos volumes em causa 

(Capítulo III). Os incunábulos hebraicos portugueses, impressos nos finais do século 

XV, são abordados em capítulo próprio, sendo apresentado igualmente o corpus desta 

produção, a sua caracterização textual e codicológica e a sua iconografia, destacando-se 

os pontos de contacto, e as diferenças, entre a produção incunabilística e a produção 

manuscrita judaica lusa (Capítulo IV). No último capítulo desta segunda parte 

abordamos o destino dos manuscritos e dos incunábulos hebraicos em estudo no contexto 

da expulsão de 1496-97, e anos seguintes, recorrendo-se às fontes documentais coevas e 

às informações históricas apostas nestes livros pelos seus sucessivos proprietários/leitores 

(Capítulo V). 

 A terceira e última parte da dissertação é dedicada à iluminura hebraica tardo-

medieval portuguesa, com particular enfoque na produção da Escola de Lisboa de 

iluminura hebraica, ativa nas últimas décadas do século XV. Assim, em um primeiro 

capítulo procuramos realizar uma análise descritiva/formal dos programas decorativos 

dos manuscritos, quer os manuscritos decorados pelos escribas (tanto na cidade de Lisboa 

como em outras localidades portuguesas) quer os manuscritos iluminados pelos artistas 

(exclusivamente em Lisboa), sendo avaliado ainda o impacto na produção de manuscritos 

hebraicos em Portugal com a chegada de novos escribas, iluminadores e encomendantes 

vindos de outros reinos peninsulares nos derradeiros anos do século XV (Capítulo VI). 

De seguida, tentamos identificar, por um lado, as principais influências artísticas que 

contribuíram para a criação das iluminuras hebraicas portuguesas, chamando a atenção 

para as iluminuras flamenga, italiana e portuguesa coevas, bem como para outros géneros 

artísticos, como a ourivesaria, as gravuras e os incunábulos hebraicos, e, por outro lado, 

analisamos o significado cultural da Escola de Lisboa de iluminura hebraica em ordem a 

uma compreensão da idiossincrasia desta produção e da comunidade que a realizou e 

consumiu (Capítulo VII). Com efeito, por detrás destes manuscritos encontram-se 

pessoas concretas, que não estão mais entre nós, mas connosco continuam a comunicar 

através das suas obras. 

 No final desta dissertação encontramos a conclusão geral onde se apresentam as 

respostas às questões que suscitaram esta dissertação: ou seja, compreender os contextos 
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de produção e receção dos manuscritos hebraicos portugueses medievais, numa 

perspetiva histórica, material, cultural e artística. Na sequência deste texto encontra-se a 

bibliografia citada, com a qual se conclui o volume analítico da dissertação. Em anexo, 

como referimos, disponibiliza-se o volume com as fichas catalográficas do corpus 

hebraico analisado (Vol. II). Em um terceiro volume apresentamos um número 

significativo de imagens dos manuscritos hebraicos medievais portugueses e suas 

iluminuras, com o objetivo de ilustrar os temas tratados no texto principal (Vol. III). 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

O ESTADO DA QUESTÃO 

 

 

Em termos globais, o estudo da arte judaica tem sido realizado com base em uma 

de duas teorias.6 Uma dessas teorias privilegia os fenómenos de aculturação e 

acomodação cultural. De acordo com este modelo, uma cultura hospedeira, dominante, 

exerce uma grande influência sobre uma cultura minoritária, a qual se tem de adaptar e 

acomodar aos valores culturais da maioria. Na sua aplicação concreta, a cultura visual 

desenvolvida pelo judaísmo é considerada mais como recetora do que doadora de trocas 

culturais; por esta razão, os seguidores desta teoria negam a existência de uma arte visual 

especificamente judaica: «Proponents of Jewish aniconism deny the existence of 

authentic Jewish traditions in painting, sculpture, and architecture. They concede that 

Jews imitate, in production and reception, the foreign art of their host or neighbouring 

cultures».7 

A outra teoria, que podemos designar de “essencialista”, encontra-se 

particularmente associada ao sionismo.8 Segundo esta teoria, a arte judaica possui uma 

                                                 
6 Estas duas teorias foram sendo explicitamente enunciadas no interior de um debate mais amplo que 

teve início nos finais do século XIX e percorreu praticamente todo o século XX, sobretudo no espaço anglo-

americano, em torno da afirmação ou negação da existência da arte judaica enquanto tal. Para uma recente 

discussão sobre este debate, veja-se BLAND, Kalman. The Artless Jew. Medieval and Modern Affirmations 

and Denials of the Visual. Princeton-New Jersey: Princeton University Press, 2000, pp. 37-58 (Capítulo II: 

“Anglo-American Variations”). No que se refere à iluminura medieval judaica no interior deste debate, 

Bland sintetiza: «Analyzing medieval Hebrew illuminated manuscripts in the conceptual framework of 

Jewish aniconism, most scholars have decided that the artifacts “are to be accounted for not by the 

supposed existence of a specifically Jewish art illumination, but by the[ir] oriental or semi-oriental 

provenance”. Or, as Bernard Berenson claimed, the illuminations prove that “Jews imitated the art of the 

peoples among whom they were scattered, to the pitiful extent that they made use of art at all”. Or, as 

Herbert Howarth announced, the manuscripts demonstrate that when the Jews did art “they lost touch with 

their people, worked for aliens, and were left with a rootless art of no real importance”. Other scholars, 

working with different presuppositions and viewing the same manuscripts, saw indisputable proof for an 

authentic “artistic tradition among the Jews”». BLAND, K. (2000): p. 55. Sobre este assunto, veja-se 

também, AFONSO, Luís Urbano; MOITA, Tiago. «A iluminura judaica portuguesa tardo-medieval». In Luís 

U. Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. 

Lisboa: BNP, 2015, p. 55. 
7 BLAND, K. (2000): p. 3. 
8 O sionismo é um movimento político, filosófico e cultural que surgiu no final do século XIX na Europa 

Central e do Leste defendendo o retorno do povo judeu ao território onde historicamente existiu o antigo 



10 

 

 

matriz identitária de base, uma “essência”, capaz de resistir aos distintos contextos 

culturais na qual se foi desenvolvendo ou mesmo influenciar a arte das comunidades onde 

o judaísmo se integrou. Na sua aplicação à iluminura, os autores que seguem esta teoria 

defendem a existência de códices-modelo desaparecidos que serviram de fonte aos 

manuscritos medievais hebraicos, oferecendo-lhes modelos artísticos e codicológicos, os 

quais se encontram também na origem da própria iconografia veterotestamentária 

paleocristã e medieval.9 

Estas duas perspetivas, que determinaram muitas das perguntas e do enfoque dado 

aos estudos das artes visuais no judaísmo, em geral, e no judaísmo medieval, em 

particular, ao longo do século XX, manifestam-se também nos principais trabalhos em 

torno da iluminura hebraica portuguesa do século XV, condicionando duas opiniões 

distintas, e antagónicas, no que se refere à compreensão e valoração desta produção. Com 

efeito, enquanto alguns autores sustentam a elevada qualidade dos manuscritos copiados 

e iluminados em Lisboa no período referido (Gabrielle Sed-Rajna, Bezalel Narkiss, entre 

outros), outros investigadores, pelo contrário, desvalorizam a qualidade dos mesmos e 

negam inclusive a existência de uma Escola de Lisboa de iluminura hebraica (Thérèse 

Metzger, sobretudo). Diante deste panorama, optámos por organizar o presente capítulo 

combinando aquilo que nos parecem ser as principais fases em que o estudo da iluminura 

hebraica portuguesa medieval pode ser dividido, ao mesmo tempo que procuramos seguir 

a ordem cronológica da literatura mais significativa dedicada a esta matéria, apontando, 

sempre que possível, a trama teórica que constitui a base de tais publicações.10 

                                                 
Reino de Israel e a formação neste mesmo território de um Estado nacional judaico independente e 

soberano. O movimento defende a manutenção da identidade judaica, opondo-se à assimilação dos judeus 

pelas sociedades dos países da diáspora. 
     9 Com efeito, vários investigadores têm proposto que na Antiguidade Tardia, quando a cultura cristã 

inicial era ambivalente para com as artes visuais e a cultura judaica tinha desenvolvido uma arte própria, 

sobretudo nas sinagogas, o judaísmo atuou como “doador”, ocorrendo uma troca cultural. Para uma recente 

discussão sobre esta controversa questão, com referência à literatura mais relevante sobre o tema, veja-se 

KOGMAN-APPEL, Katrin. «Bible Illustration and the Jewish Tradition». In John Williams (ed.). Imaging the 

Early Medieval Bible. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1999, pp. 61-96. 
10 A versão do Estado da Questão que aqui apresentamos neste capítulo constitui um aprofundamento 

da nossa publicação: MOITA, Tiago. «A iluminura hebraica portuguesa do século XV: estado da questão». 

Cadernos de História da Arte, n.º 1 (2013), pp. 57-73. Importa referir que o presente capítulo centra-se 

exclusivamente na literatura atinente à Escola de Lisboa de iluminura hebraica, não abarcando questões 

relativas aos manuscritos aljamiados portugueses. Sobre estes manuscritos, vejam-se os seguintes estudos: 

ABRAÃO IBN HAYYIM. Livro de Como se Fazem as Cores (Artur Moreira de Sá. «O livro De Como se 

Fazem as Cores de Abraão B. Judah Ibn Hayyim». Revista da Faculdade de Letras (Universidade de 

Lisboa), III série, n.º 4 (1960), pp. 210-223). AFONSO, Luís U. (ed.). The Materials of the Image / As 

Matérias da Imagem. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2010. COWLEY, Arhur 

Ernest. «The Magna Chirurgia of Guy de Chauliac». In H. W. C. Davis (ed.). Essays in History presented 
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1 –  Bezalel Narkiss e o início do estudo da iluminura hebraica portuguesa  

Embora possamos encontrar estudos anteriores dedicados aos manuscritos 

hebraicos iluminados de Lisboa, quase sempre notícias descritivas em torno da célebre 

Bíblia de Lisboa de 1482 – como sucede, por exemplo, com Adolph Neubauer,11 C. D. 

Ginsburg12 e J. Leveen13 –, ou listas breves de manuscritos com origem portuguesa,14 a 

autonomização e caracterização da Escola Portuguesa, ou Escola de Lisboa, de iluminura 

hebraica surgiu apenas no final da década de 1960, quando, com a criação do Hebrew 

Palaeography Project,15 se desenvolveram os primeiros estudos quantitativos dos 

manuscritos hebraicos medievais datados e se identificaram de forma sistemática os 

principais núcleos de produção e de iluminação hebraica medieval. 

O primeiro responsável pela identificação da Escola Portuguesa de iluminura 

hebraica foi Bezalel Narkiss, um investigador que ao procurar caracterizar os principais 

grupos (ou escolas) em que se pode dividir a iluminura hebraica medieval destacou a 

                                                 
to Reginald Lane Poole. Oxford: Clarendon Press, 1927, pp. 1-4. DUCHOWNY, Aléxia Teles. De Magia 

(Ms. Laud Or. 282, Bodleian Library): Edição e Estudo. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas 

Gerais, 2007 (Tese de Doutoramento). GONZÁLEZ LLUBERA, Ignacio. «Two old Portuguese astrological 

texts in Hebrew characters». Romance Philology, vol. 6 (1953), pp. 267-272. HILTY, Gerold. «A versão 

portuguesa do “Livro cunprido”». Biblos, vol. 58 (1982), pp. 207-267. HILTY, Gerold. «Um novo texto 

judeo-português aljamiado». In Hans-Jörg Döhla (ed.). Lenguas en diálogo: el iberromance y su diversidad 

lingüística y literaria: ensayos en homenaje a Geog Bossong. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 

2008, pp. 177-182. HILTY, Gerold; SIRAT, Colette. «Le Judéo-Portugais – Une langue marginalisée?». In 

Annina Clerici e Marília Mendes, (eds.). De márgenes y silencios : homenaje a Martín Lienhard / De 

margens e silêncios: homenagem a Martin Lienhard. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2006, 

pp. 99-116. MATOS, Débora. The MS. Parma 1959 in the context of Portuguese Hebrew illumination. 

Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2011 (Dissertação de Mestrado). MOREIRA DE SÁ, 

Artur. «A próxima edição de três traduções portuguesas inéditas do século XV». Boletim Internacional de 

Bibliografia Luso-Brasileira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, vol. 1 (1960a), pp. 562-585. 

SALOMON, H. P. «A fifteenth-century haggadah with ritual prescriptions in Portuguese aljamiado». 

Arquivos do Centro Português, vol. 15 (1980), pp. 223-234. STROLOVITCH, Devon. Old Portuguese in 

Hebrew Script: convention, contact and convivencia. Cornell: Cornell University, 2005 (Tese de 

Doutoramento). 

     11 NEUBAUER, Adolph. «Un curieux manuscrit de la Bible». Revue des Études Juives, 6 (1882), p. 158. 

     12 GINSBURG, Christian-David. Introduction to the Massoretic-Critical Edition of the Hebrew Bible. 

London: Trinitarian Bible Society, 1897, pp. 707-714. 

     13 LEVEEN, Jacob. The Hebrew Bible in Art. Nova Iorque: Hermon Press, 1939, pp. 113-114. 

     14 Por exemplo, a lista de dez manuscritos hebraicos portugueses, uns com existência real e outros apenas 

referidos em fontes antigas, apresentada por António Ribeiro dos Santos (SANTOS, António Ribeiro dos. 

«Memórias da Litteratura Sagrada dos Judeos Portuguezes desde os primeiros tempos da Monarquia até os 

fins do Século XV». In Memórias da Litteratura Portugueza publicadas pela Academia das Sciencias de 

Lisboa. Vol. II. Lisboa: Academia das Sciencias de Lisboa, 1792, pp. 260-264), ou a lista de 149 copistas 

sefarditas elencada por Aron Freimann, onde constam alguns dos escribas portugueses (FREIMANN, Aaron. 

«Kopisten Hebräischer Handschriften in Spanien und Portugal». Zeitschrift für Hebräische Bibliographie, 

vol. 14 (1910), pp. 105-112). 
15 O projeto teve início em 1965 e desenvolveu-se com os auspícios da Israel Academy of Sciences and 

Humanities (Israel) e do Institut de recherche et d’histoire des textes (Centre National de la Recherche 

Scientifique, Paris). 

http://ucblibrary4.berkeley.edu:8088/saxon/SaxonServlet?source=BITAGAP/Display/12165Reference.xml&style=BITAGAP/templates/Reference.xsl
http://ucblibrary4.berkeley.edu:8088/saxon/SaxonServlet?source=BITAGAP/Display/12165Reference.xml&style=BITAGAP/templates/Reference.xsl
http://ucblibrary4.berkeley.edu:8088/saxon/SaxonServlet?source=BITAGAP/Display/12165Reference.xml&style=BITAGAP/templates/Reference.xsl
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relevância artística e cultural da produção hebraica iluminada portuguesa, considerando-

a a mais significativa no panorama ibérico de finais do século XV: «The most important 

school in the Iberian Peninsula at the end of the 15th century was the Portuguese».16 

A caracterização da Escola Portuguesa, e de um estilo nacional, de iluminura 

hebraica («the Portuguese style»),17 foi realizada pelo autor com base na análise do 

programa decorativo de três manuscritos produzidos em Lisboa nos anos de 1472 

(Mishneh Torah de Maimónides), 1482 (Bíblia de Lisboa) e 1484 (Siddur de Paris), e de 

dois outros manuscritos desprovidos de cólofon (Bíblia de Paris e Bíblia da Hispanic 

Society of America)18 mas com decoração semelhante à que se observa nos manuscritos 

datados: 

«Most of the manuscripts of this school are Bibles, though it also produced a few prayer 

books like siddur (from Lisbon) of 1484, and some copies of Maimonides’ Mishneh Torah. 

An interesting fact about the Bibles is that most of them are not complete, but, like many 

Ashkenazi manuscripts, contain only Pentateuchs, the five Megillot (Song of Songs, Ruth, 

Lamentations, Ecclesiastes, and Esther) and haftarot. The manuscripts of the Portuguese 

school, which had its center in Lisbon, are decorated with wide border frames on their 

opening pages, grammatical treatises, and masoretic variations. Initial words are mainly 

written in gold within very large panels that are decorated with mudejar filigree work. 

The elaborate frames consist mainly of three areas, one surrounding the other, with 

different motifs presented in alternation. The filigree motif, which is a background to the 

monumental gold script, is framed by floral and foliage ornamentation. The foliage 

border is decorated with birds, grotesques, dragons and flower pots. The two most 

important manuscripts of this school are the British Museum Mishneh Torah of 1472 and 

the Lisbon Bible of 1483. Most of the Portuguese manuscripts have no text 

illustrations».19 

De acordo com a sua descrição, os manuscritos hebraicos portugueses 

caracterizam-se por apresentar cercaduras fito-zoomórficas na abertura dos livros, e 

painéis iniciais preenchidos com filigrana e crisografia. A atribuição portuguesa dos 

manuscritos sem cólofon baseia-se exclusivamente na sua decoração, que repete os 

mesmos esquemas formais dos manuscritos datados: «The Bible of the Hispanic Society 

                                                 
     16 NARKISS, Bezalel. Hebrew Illuminated Manuscripts. Jerusalém: Encyclopaedia Judaica, 1969, p. 22. 

Para o autor, as escolas de iluminura hebraica medieval são as seguintes: a “Escola Oriental”, a “Escola 

Espanhola e Provençal”, a “Escola Francesa”, a “Escola Alemã” e a “Escola Italiana”, cada uma subdividida 

em várias escolas regionais, e locais, como o caso da Escola Portuguesa, que Narkiss integra na Escola 

Espanhola e Provençal. 

     17 NARKISS, B. (1969): p. 156. 

     18 Narkiss apresenta ainda uma breve descrição do programa decorativo de quatro manuscritos 

portugueses, que faz acompanhar de imagens a cores: Mishneh Torah de 1471/72 (NARKISS, B. (1969): pp. 

78-79, Plate 19), Bíblia de Lisboa de 1482 (NARKISS, B. (1969): pp. 80-81, Plate 20), Bíblia da Hispanic 

Society of America (NARKISS, B. (1969): pp. 82-83, Plate 21) e Bíblia de Paris (NARKISS, B. (1969): pp. 

156-157, Plate 58). 

     19 NARKISS, B. (1969): p. 22. 
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of America has no colophon, and may have been written in Castile. It can be attributed 

to the Portuguese school because of the typical decorative motifs in the frames of the 

opening pages of books».20 

Importa referir que Narkiss chama continuamente a atenção para a fortíssima 

relação entre a iluminura hebraica em geral e as artes visuais da cultura dominante (seja 

ela cristã ou islâmica), onde aquela se desenvolveu: 

«Throughout its history, the style of Hebrew illuminated manuscripts was basically 

dependent on contemporary schools of illumination in each region. Thus, the oriental 

school is similar to the Muslim, Persian, or Egyptian schools in style as well as motifs, 

while each of the European regional schools has stylistic and decorative elements directly 

influenced by the Latin and Greek illumination of the period».21 

Neste sentido, este investigador constitui um dos protagonistas da teoria da 

acomodação cultural aplicada ao manuscrito hebraico iluminado, perspetiva que mantém 

ao longo da sua carreira académica e que marcará também Gabrielle Sed-Rajna, com 

quem trabalhou muito de perto. A relação da Escola Portuguesa com a iluminura tardo-

gótica internacional, ainda que não explicitamente indicada, permanece evidente na sua 

descrição. 

Devemos sublinhar, ainda, que Bezalel Narkiss apresenta neste estudo uma noção 

muito elementar de “escola”, circunscrevendo-a, em grande medida, às fronteiras dos 

estados contemporâneos.22 A delimitação das escolas de iluminura a partir das fronteiras 

geográficas atuais parece ser a principal razão por que Narkiss tenha preferido a 

designação de “Escola Portuguesa” em vez de “Escola de Lisboa”, que se tornará mais 

comum depois dos trabalhos de Gabrielle Sed-Rajna. Em todo o caso, não havendo outros 

centros de iluminura hebraica conhecidos em Portugal (embora se possa identificar a 

produção de manuscritos hebraicos um pouco por todo o território nacional entre os 

                                                 
     20 NARKISS, B. (1969): p. 22. Discordamos do autor em relação à atribuição castelhana da cópia desta 

Bíblia, conforme se demonstrará no Capítulo VI desta dissertação. 

     21 NARKISS, B. (1969): p. 15. 

     22 As noções de escola nacional, escola regional ou escola de artistas (ex., escola de Rafael) surgiram no 

século XVIII a partir dos estudos em torno da pintura italiana (scuole pittoriche), permitindo determinar a 

origem de muitas obras de arte. No século XIX, estas noções foram amplamente usadas pelos estudiosos, 

servindo mesmo como princípio organizador dos objetos nos museus. KAUFMANN, Thomas DaCosta. 

Toward a Geography of Art. Chicago: The University of Chicago Press, 2004, pp. 38-39, 45-46. Nas últimas 

décadas, as noções de “escola” e “escola de pintura” têm sido muito criticadas, sobretudo pela “Nova 

História de Arte”, devido à sua associação com outras noções consideradas ultrapassadas, como as noções 

de “qualidade”, “génio” ou “estilo”. REES, Alan; BORZELLO, Frances (eds.). The New Art History. Londres: 

Camden Press, 1986, p. 4. 
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séculos XIII e XV), e sendo Lisboa a capital do país, o uso das duas expressões afigura-

se legítimo para afirmar a dita escola de iluminura. 

 

2 –  Gabrielle Sed-Rajna e Thérèse Metzger: a origem de uma polémica  

O estudo da iluminura hebraica portuguesa do século XV conheceu o seu ponto 

mais alto, e também mais delicado, com a publicação, na década de 1970, de duas 

monografias inteiramente dedicadas ao tema, realizadas por Gabrielle Sed-Rajna e por 

Thérèse Metzger.23 Estes estudos apresentam visões muito distintas, e mesmo contrárias, 

quanto à relevância cultural e artística da Escola de Lisboa de iluminura hebraica, visões 

que nos parecem condicionadas por um debate mais amplo, e coevo às referidas 

publicações, relativo à existência, ou não, de uma arte especificamente judaica. Para uma 

melhor compreensão das teses defendidas parece-nos oportuno analisar cada autora 

individualmente, percorrendo cronologicamente os seus trabalhos e procurando discernir 

os modelos teóricos que lhes estão subjacentes. 

 

     2.1 –  Gabrielle Sed-Rajna e a oficina de Lisboa  de iluminura hebraica  

É de inteira justiça afirmar que Gabrielle Sed-Rajna foi a primeira investigadora 

a estudar, em profundidade, a iluminura hebraica portuguesa do século XV. Com efeito, 

o livro que esta historiadora de arte publicou em 1970, intitulado Manuscrits hébreux de 

Lisbonne. Un atelier de copistes et d’enlumineurs au XVe siècle, constitui a primeira 

monografia exclusivamente dedicada à temática em causa.24 A obra valoriza a 

homogeneidade dos manuscritos lisboetas em termos de codicologia e de ornamentação 

destacando a identidade e relevância da Escola de Lisboa no panorama europeu tardo-

medieval de arte judaica: «[…] l’atelier de Lisbonne a produit, malgré son existence très 

brève, une oeuvre considérable […] qui intéresse avant tout l’histoire de l’enluminure 

[…]».25 

                                                 
23 SED-RAJNA, Gabrielle. Manuscrits hébreux de Lisbonne. Un atelier de copistes et d’enlumineurs au 

XVe siècle. Paris: Centre National de Recherche Scientifique, 1970. METZGER, Thérèse. Les Manuscrits 

Hébreux copiés et décorés à Lisbonne dans les dernières décennies du XVe siècle. Paris: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1977. 
24 A obra em questão resulta de uma investigação para obtenção do segundo grau académico que a 

autora apresentou à École du Louvre (Sorbonne, Universidade de Paris), sob orientação do professor Jean 

David-Weill (1898-1972), então conservador do Departamento de Antiguidades Orientais do Museu do 

Louvre. 

     25 SED-RAJNA, G. (1970): p. 108. 
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Neste estudo, Gabrielle Sed-Rajna identifica vinte e seis manuscritos hebraicos 

produzidos em Lisboa no final do século XV, nem todos dotados de componente 

decorativa. Na primeira parte da obra, a autora analisa individualmente treze manuscritos 

com cólofon (“manuscritos datados”);26 na segunda parte, e no apêndice, a análise centra-

se nos restantes treze manuscritos, todos desprovidos de cólofon mas com origem 

portuguesa reconhecida através da sua decoração.27 Finalmente, na terceira parte do 

estudo, a investigadora sintetiza os dados recolhidos dos vários manuscritos, em termos 

de codicologia e de história de arte, e conclui que a sua produção foi realizada em uma 

única oficina de copistas e de iluminadores, trabalhando em estreita colaboração entre si 

e num mesmo espaço, na capital portuguesa, no último terço do século XV – uma 

conclusão que Sed-Rajna torna patente, aliás, no próprio título da sua obra. 

A apresentação dos manuscritos, e sua organização no corpo do livro, está em 

relação direta com o esquema traçado por Gabrielle Sed-Rajna a propósito da «évolution 

interne du style» da iluminura produzida na oficina,28 um esquema que merecerá justas 

críticas por parte de Thérèse Metzger, em razão da sua artificialidade.29 De acordo com 

Sed-Rajna, são dois os grandes períodos em que se pode dividir a atividade da oficina 

hebraica lisbonense: o primeiro período, primeira etapa ou fase criativa, corresponde aos 

anos entre 1472 e 1484 (ou seja, à produção dos manuscritos iluminados com cólofon), 

momento no qual a oficina teria elaborado de forma completa o seu programa decorativo 

típico: «l’examen de cette production montre qu’en réalité seule la première moitié de 

cette période fut créatrice. Les années 1472 à 1484 sont celles où le programme est 

progressivement élaboré»;30 a segunda fase compreende a produção dos volumes 

desprovidos de cólofon, que a autora remete, na sua totalidade, para depois de 1484, 

caracterizando esta fase como uma repetição estereotipada dos motivos e fórmulas 

                                                 
     26 Em termos metodológicos, os manuscritos com cólofon são apresentados não pela ordem cronológica 

com que foram produzidos mas segundo a técnica decorativa predominante. Com efeito, em primeiro lugar, 

surgem os manuscritos com ornamentação pintada (n.º 1 a 3 da classificação da autora), depois aqueles 

decorados exclusivamente a pena (sobretudo ornatos micrográficos) (n.º 4 a 8 da referida classificação), e, 

por fim, os códices sem decoração (n.º 9-13). SED-RAJNA, G. (1970): p. 17. 

     27 Os manuscritos não-datados são dispostos em função do que a autora considera (polemicamente) uma 

maior ou menor aplicação do programa decorativo da oficina lisbonense. SED-RAJNA, G. (1970): p. 17. 

     28 SED-RAJNA, G. (1970): p. 17. 

     29 METZGER, T. (1977): pp. 197-199. 

     30 SED-RAJNA, G. (1970): p. 107. 
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consagrados no período anterior, reproduzidos por vezes com qualidade que considera 

inferior.31 

No que se refere aos manuscritos não-datados, a autora subdivide os 

remanescentes em dois agrupamentos principais, que distingue em função do que 

considera uma maior ou menor aplicação do programa decorativo da oficina: no primeiro 

grupo, formado por quatro manuscritos (n.º 14 a 17 da classificação de Sed-Rajna), a 

autora reconhece a presença de todos os elementos ornamentais característicos da oficina, 

o que não acontece no segundo grupo, constituído pelos seis manuscritos restantes (n.º 18 

a 23), cuja decoração considera uma imitação pobre, periférica e mesmo decadente dos 

modelos originais, realizada na «sphère d’influence de l’atelier de Lisbonne» mas não 

sua direta produção.32 Em três dos seis últimos manuscritos referidos a autora hesita 

mesmo atribuir uma origem portuguesa (n.º 19, 22 e 23). 

No final da sua obra, Gabrielle Sed-Rajna procurou retirar algumas ilações a 

propósito das origens da iluminura hebraica portuguesa, que assenta sobre pressupostos 

errados, referindo-se, na esteira de Bezalel Narkiss, à «double influence de l’héritage 

mudéjar et de la Renaissance italienne»,33 duas influências difíceis de reconhecer na 

Escola de Lisboa. Especificamente no caso das cercaduras de folhagens acânticas, a 

autora considera que a inspiração se encontra nos manuscritos cristãos castelhanos e 

florentinos de meados do século XV, afirmando que «la sourse directe des enlumineurs 

a été l’école de Castille»34 – um erro cometido também em razão da inexistência de 

estudos histórico-artísticos relativos à iluminura cristã portuguesa do mesmo período. Os 

equívocos da autora estendem-se ainda à análise das cercaduras dos incunábulos 

hebraicos de Eliezer Toledano (provenientes da tipografia hebraica de Híjar, Aragão, 

onde antes foram usadas), que considera inspiradas nos manuscritos hebraicos de 

Lisboa.35 Neste caso, as semelhanças existentes entre os incunábulos e os manuscritos 

devem-se, sobretudo, à partilha de uma mesma gramática artística – o tardo-gótico 

internacional – e menos a eventuais contactos entre os artistas portugueses e os 

impressores de Híjar. 

                                                 
31 SED-RAJNA, G. (1970): p. 107. 
32 SED-RAJNA, G. (1970): p. 73. 
33 SED-RAJNA, G. (1970): p. 106. 
34 SED-RAJNA, G. (1970): p. 106. 
35 SED-RAJNA, G. (1970): p. 107. 
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Gabrielle Sed-Rajna voltou a publicar um estudo de fundo sobre a Escola de 

Lisboa de iluminura hebraica, em 1988, na introdução à obra fac-similada do primeiro 

dos três volumes da Bíblia de Lisboa de 1482, conservada na British Library de Londres 

(MS Or. 2626-2628).36 O elemento novo deste estudo prende-se com a comparação e 

identificação explícita entre a oficina hebraica de Lisboa e um scriptorium latino típico, 

a partir do qual decalca a organização e processos de trabalho da dita oficina hebraica 

lisboeta: 

«It is in this context that the last workshop devoted to copying and decorating manuscripts 

in the Iberian Peninsula flourished: the Lisbon workshop. In the history of Jewish book 

painting, the terms “scriptorium” or “workshop” must, in most cases, be used in a limited 

sense: there were probably never any workshops or ateliers comparable to those known 

in the Latin West, where these terms indicate a definite place where a group of craftsmen 

practised their trades. Historical evidence concerning Jewish scribes – rather thin on this 

point – knows only of individuals or, at best, about families of scribes or artists. To this 

Lisbon may have been the only exception. Indeed, the manuscripts produced in that city 

show such an amazing homogeneity as far as decoration programme, conception and 

execution are concerned, that only a stable organization could have permitted it».37 

Nestas páginas, a autora sugere ainda que a homogeneidade dos manuscritos 

hebraicos de Lisboa resulta sobretudo do uso dos mesmos métodos de trabalho e 

estampilhas por parte dos escribas e dos iluminadores judaicos, trabalhando em uma 

mesma oficina ou ateliê: «Not all of these [manuscripts] are decorated, but all display 

features which confirm the supposition that the scribes and artists used identical methods 

and perhaps worked with the same stencils».38 

Este paralelismo com um scriptorium latino é estabelecido ainda em outro 

trabalho desta autora, publicado em 1992, dedicado à iluminura sefardita em geral.39 Nos 

breves parágrafos relativos aos manuscritos hebraicos de Lisboa, Gabrielle Sed-Rajna 

extrema ainda a sua posição, declarando que a sua produção ocorreu no que considera ter 

sido o primeiro (e único) “workshop” ativo em toda a história da iluminura hebraica 

medieval: «The Lisbon School was the last chapter in the history of Hebrew manuscript 

painting on the Iberian Peninsula. […] Moreover, for the first time in the history of 

                                                 
     36 SED-RAJNA, Gabrielle. «Introduction». Lisbon Bible 1482: The British Library Or. 2626. Tel-Aviv: 

Nahar-Miska/British Library, 1988, pp. 3-22. 

     37 SED-RAJNA, G. (1988): pp. 5-6. 

     38 SED-RAJNA, G. (1988): p. 6. 

     39 SED-RAJNA, Gabrielle. «Hebrew Illuminated Manuscripts from the Iberian Peninsula». In Vivian 

Mann, Thomas Glick e Jerrilynn Dodds (eds.). Convivencia. Jews, Muslims, and Christians in Medieval 

Spain. Nova Iorque: George Braziller, 1992, pp. 133-155. 
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Hebrew manuscripts, a real workshop seems to have existed. Whether in a luxury edition 

or in a more modest codex, all the manuscripts follow a similar program down to the 

smallest detail».40 Em síntese, para Gabrielle Sed-Rajna a Escola de Lisboa de iluminura 

hebraica concretiza-se em uma comunhão de espaço onde um número indefinido de 

iluminadores laboraram em conjunto, usando os mesmos métodos e estampilhas, 

reproduzindo de algum modo, pela primeira e única vez em contexto hebraico medieval, 

o esquema de um scriptorium latino. Estas afirmações, contudo, não parecem estender-se 

ao trabalho dos escribas, que neste artigo não são contemplados. 

Os dados coligidos por Gabrielle Sed-Rajna nos trabalhos anteriores foram ainda 

reutilizados e atualizados em um imponente trabalho, realizado em colaboração com 

Sonia Fellous, e publicado em 1994, a respeito dos manuscritos hebraicos medievais e do 

século XVI existentes nas bibliotecas francesas.41 Nesta obra são analisados com especial 

profundidade dois manuscritos hebraicos portugueses conservados na Biblioteca 

Nacional de França, nomeadamente o MS Hébreu 592 (um Siddur) e o MS Hébreu 15 

(uma Bíblia), bem como o MS Hébreu 1204, um manuscrito que erradamente atribui a 

Portugal.42 

 

     2.2 –  Thérèse Metzger e a negação da oficina de Lisboa  de iluminura hebraica  

Embora o trabalho pioneiro de Gabrielle Sed-Rajna dedicado à Escola de Lisboa 

de iluminura hebraica tenha recebido comentários gerais abonatórios de Malachi Beit-

Arié (que não deixou de apontar, contudo, algumas fragilidades e inconsistências ao nível 

da análise codicológica dos manuscritos, sua área de especialidade),43 o estudo desta 

autora receberá profunda e contínua contestação por parte de Thérèse Metzger, 

investigadora que colocou em causa praticamente todas as conclusões e a metodologia 

seguida por Sed-Rajna. 

                                                 
     40 SED-RAJNA, G. (1992): p. 153. 

     41 SED-RAJNA, Gabrielle; FELLOUS, Sonia. Les manuscrits hébreux enluminés des bibliothèques de 

France. Lovaina: Peeters, 1994. 

     42 SED-RAJNA, G.; FELLOUS, S. (1994): pp. 123-136, n.º 51-53. O MS Hébreu 1204 contém uma cópia 

anónima do Cânon de Avicena (Livro 1), realizada em 1412, em local desconhecido na Península Ibérica. 

De português, o volume apresenta apenas uma encadernação tardia, provavelmente do século XVII, 

realizada pelos jesuítas, conforme pudemos observar in loco. 

     43 BEIT-ARIÉ, Malachi. «A propos des manuscrits hébreux de Lisbonne». Revue des Étude Juives, vol. 

130 (1971), pp. 311-315. 
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Com efeito, em 1974, ao publicar um estudo inteiramente dedicado à decoração 

micrográfica dos manuscritos sefarditas medievais (escrito a partir de uma comunicação, 

em 1972, para o colóquio internacional ‘La Paléographie Hébraïque Médiévale’, em 

Paris), Thérèse Metzger conclui que os manuscritos hebraicos de Lisboa são os menos 

interessantes de todos: «Dans l’un de ses derniers aspects et, il faut bien le dire, l’un des 

moins intéressants tant son programme est limité, celui qu’il présente dans les manuscrits 

sortis d’un atelier de Lisbonne dans le dernier quart du XVe siècle, il a été étudié par 

Madame G. Sed-Rajna dans sa publication récente».44 Em relação à origem do programa 

artístico dos manuscritos hebraicos portugueses, Metzger reclama uma dependência da 

produção nacional em relação à espanhola, que considera sua fonte de inspiração: «Nous 

avons aussi signalé le groupe très cohérent dans les limites étroites de son programme, 

inspiré des manuscrits espagnols voisins, de l’atelier de Lisbonne, actif dans le dernier 

quart du XVe siècle».45 

As afirmações de Thérèse Metzger em relação à produção hebraica portuguesa 

devem ser entendidas no contexto onde são proferidas e do fundamento ideológico 

seguido pela autora. Com efeito, no final do estudo em questão – dedicado à análise dos 

programas decorativos micrográficos de oito grupos de manuscritos sefarditas realizados 

entre meados do século XIII e finais do século XV – Metzger critica a excessiva 

dependência, e valorização, por parte dos estudiosos, da decoração pintada dos 

manuscritos hebraicos, em detrimento da decoração micrográfica, que constitui, em seu 

entender, a característica mais distintiva destes manuscritos.46 Em outras palavras, esta 

investigadora considera o elemento pintado dos manuscritos hebraicos como um corpo 

estranho, impuro, não-judaico; pelo contrário, a decoração micrográfica é enaltecida e 

apreciada, constituindo, em seu entender, o contributo especificamente judaico à arte do 

livro manuscrito: 

«Ainsi quand l’Exil mit fin à la copie et à la décoration micrographique de manuscrits 

hébreux en Espagne ce n’est pas une production en décadence qui fut anéantie. Ce fut au 

contraire l’école la plus florissante depuis celle de Soria, presque deux siècles plus tôt, 

qui disparut. Malgré toutes les séductions de la miniature qui fut introduite largement 

dans la décoration des bibles et qui reflète tous les styles qui se succédèrent en Espagne, 

du XIIIe siècle à la fin du XVe siècle, les Juifs non seulement restèrent fidèles à ce procédé 

                                                 
     44 METZGER, Thérèse. «La masora ornementale et le décor calligraphique dans les manuscrits hébreux 

espagnoles au moyen age». In La paléographie hébraique medieval (Colloques internationaux du CNRS, 

nº. 547). Paris: CNRS, 1974, p. 87. 

     45 METZGER, T. (1974): p. 106. 

     46 METZGER, T. (1974): p. 111. 
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de décoration qui leur était propre, mais continuèrent à le perfectionner. Ce fut notre 

intention de contribuer par cette étude à rendre sa vraie place à cette décoration 

calligraphique. Jusqu’à présent les études et les publications sur les manuscrits hébreux 

décorés ou illustrés l’ont sacrifiée à la décoration peinte; aussi est-elle restée presque 

ignorée des historiens de l’art».47 

É natural, portanto, que um entendimento do livro hebraico, da sua relevância e 

identidade, exclusivamente a partir da arte da micrografia não favoreça a valorização dos 

manuscritos portugueses do século XV, nos quais a decoração pintada se sobrepõe quase 

inteiramente à ornamentação micrográfica, muito rara e pouco desenvolvida quando 

comparada com outros núcleos sefarditas coevos. 

Os principais argumentos desenvolvidos por Thérèse Metzger em relação à Escola 

de Lisboa de iluminura hebraica foram expostos e aprofundados, contudo, anos mais 

tarde, numa monografia que faz publicar em 1977, intitulada Les Manuscrits hébreux 

copiés et décorés à Lisbonne dans les dernières décennies du XVe siècle, redigida, página 

a página, em dura oposição, e mesmo confronto, com a obra de Gabrielle Sed-Rajna antes 

referida:48 

«C’est en effet un remodelage profond et détaillé que demande le livre de Mme Sed-

Rajna. […] il manifeste à tous les niveaux de l’étude, documentation, méthode de la 

recherche, bibliographie, analyse et rédaction, tant d’insuffisances qu’il nous a paru 

impossible de nous en tenir à quelques remarques critiques, toutes négatives. […] Le 

présent travail ne peut donc être abordé comme une étude complète en elle-même. Il doit 

                                                 
     47 METZGER, T. (1974): p. 111. Esta visão ideológica será ainda desenvolvida e aprofundada por Thérèse 

Metzger em outro estudo fundamental para a compreensão da arte do livro sefardita do século XV (no qual 

a autora nunca refere a Escola de Lisboa e seus manuscritos iluminados): «Est-ce que ne se manifesterait 

pas par là, dans certains groupes du moins, la volonté d’abandonner ce qui faisait le plus ressembler le 

livre juif au livre chrétien. Nous voyons aussi plus d’un livre de la période reprende des motifs décoratifs 

anciens, panneaux de formes géométriques simples répétées ou de rinceaux symétriques, tapis d’entrelacs-

vannerie, réseaux de polygones, grands motifs étoilés. Mais le trait le plus significatif est certainement la 

quasi exclusivité rendue au décor micrographique porté jusqu’au plus complet épanouissement qu’il ait 

jamais connu. Décor propre au livre juif, le plus immatériel, le plus transparent, le plus congénial au texte, 

puisqu’il n’a pas d’autre médium que l’apparat massorétique qui lui est appendu, ou des fragments répétés 

du texte lui-même, comme des versets des psaumes, également le plus ancien, et le plus constant, il rend au 

livre juif de notre période son identité la plus distinctive et, à l’écart de toutes les influences étrangères, le 

replace dans le courant de sa tradition propre». METZGER, Thérèse. «Les arts du livre (calligraphie, 

décoration, reliure) chez les juifs d’Espagne, à la veille de l’expulsion». In Roland Goetschel (ed.). 1492. 

L’Expulsion des Juifs d’Espagne. Paris: Maisonneuve & Larose, 1996, pp. 172-173. 

     48 METGZER, T. (1977). No prefácio, Metzger conta que se encontrava a trabalhar nos manuscritos 

hebraicos de Lisboa desde os primeiros anos da década de 1960, quando, em 1967, Gabrielle Sed-Rajna 

inicia um estudo semelhante. De acordo com a narrativa, naquele mesmo ano, Thérèse Metzger terá entrado 

em contacto com Sed-Rajna, que lhe garantiu incidir a sua investigação somente nos processos de fabrico 

e cópia dos manuscritos portugueses, e não nas iluminuras, que Metzger estaria a estudar. A publicação em 

1970 da monografia de Gabrielle Sed-Rajna (descrita por Metzger como «imprévue») originou uma tensão 

pessoal e académica entre as duas autoras, que se traspôs igualmente para a apreciação dos manuscritos 

judaicos lisboetas. METGZER, T. (1977): pp. XV-XVI. 
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être lu en se référant continuellement au catalogue de Mme Sed-Rajna, qu’il reprend pas 

à pas».49 

Nesta obra, Thérèse Metzger considera que na Península Ibérica não existiram 

centros de cópia de manuscritos dignos de relevo no último quartel do século XV, 

menorizando, deste modo, a relevância cultural e artística da Escola de Lisboa de 

iluminura hebraica.50 Para a autora, a iluminura da Escola de Lisboa apresenta pouco 

virtuosismo técnico e uma qualidade inferior: «Le choix limité des motifs, la gamme très 

restreinte aussi de leurs agencements, la monotone répétition des compositions, la 

pauvreté et le manque de raffinement de la palette, ses couleurs banales et crues, le 

caractère trop souvent peu soigné de la peinture».51 Em contraponto a Gabrielle Sed-

Rajna, que aponta os manuscritos espanhóis cristãos como a fonte de inspiração da 

produção hebraica nacional, Metzger afirma a sua dependência direta dos manuscritos 

hebraicos de origem espanhola: «Ainsi tout cet aspect de la décoration des manuscrits de 

Lisbonne doit avoir été directement emprunté à des manuscrits hébreux espagnols 

contemporains»,52 que considera «infiniment plus riches et plus variées dans leurs motifs 

et leurs couleurs»,53 ainda que não ofereça nenhuma referência concreta à colação. Esta 

perspetiva não se limita apenas aos elementos pintados mas também à ornamentação 

micrográfica, que caracteriza como «la moins riche et la moins intéressante de celles que 

nous avons rencontrées dans les manuscrits de la péninsule ibérique».54 

                                                 
     49 METGZER, T. (1977): pp. XVI-XVII. A publicação da monografia de Thérèse Metzger, inteiramente 

patrocinada pelo Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, deve-se 

particularmente ao entusiasmo do grande estudioso da cultura portuguesa do Renascimento, José V. de Pina 

Martins (1920-2010), então seu diretor, que assina também um prefácio. De acordo com Pina Martins, ao 

preparar um volume para homenagear Marcel Bataillon (1895-1977), sugeriu a Thérèse Metzger, nos 

começos de 1975, a publicação de uma nota bibliográfica concernente ao trabalho de Sed-Rajna. Em 
setembro daquele mesmo ano, Metzger enviou a Pina Martins a “nota” solicitada, que apresentava 

dimensões de tal ordem que a sua publicação foi adiada para volume autónomo, publicado mais tarde, em 

1977, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. METGZER, T. (1977): pp. IX-X. Entretanto, o 

trabalho foi também integrado por Thérèse Metzger na sua tese de doutoramento, defendida em 1977 na 

Universidade de Estrasburgo, intitulada Ensemble de travaux se rapportant à la décoration et à 

l’illustration des Bibles juives enluminées du Moyen-Age et du début de l’époque moderne, na qual a autora 

reúne um conjunto de oito estudos, publicados entre 1964 e 1977. 

     50 METGZER, T. (1977): p. 12. Uma afirmação na qual a autora entra em contradição consigo mesma, 

sendo uma constante nos seus estudos (exceto na obra em apreço) o enaltecimento da produção hebraica 

sefardita deste período, sobretudo em centros que a autora foi pioneira em identificar (por exemplo, os 

manuscritos de Sevilha-Córdova). 

     51 METGZER, T. (1977): p. 199. 

     52 METGZER, T. (1977): p. 197. 

     53 METGZER, T. (1977): p. 195. 
     54 METGZER, T. (1977): p. 193. 
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Thérèse Metzger afirma que a iluminura da Escola de Lisboa é pouco criativa, 

mesmo monótona, ao mesmo tempo que apresenta uma grande falta de uniformidade nas 

soluções encontradas pelos escribas, considerando a produção portuguesa uma criação 

tardia, dependente da entrada no país de modelos e escribas espanhóis.55 A autora defende 

ainda que a existência muito breve desta escola se vislumbra na «absence totale 

d’évolution de cette décoration et de la répétition stéréotypée des motifs et des formules 

d’un modèle unique».56 

Em rigor, e contrariando Gabrielle Sed-Rajna, a autora nega a existência de uma 

escola de iluminura hebraica em Lisboa, afirmando que os escribas e os artistas 

produziram estes manuscritos autonomamente e de acordo com a sua própria formação: 

«Plutôt que d’un programme unique élaboré dans un atelier unique, ils semblent bien 

plutôt témoigner de modèles divers, pris dans des manuscrits originaires d’Espagne».57 

Desta forma se explica, em sua perspetiva, a aparente falta de uniformidade entre os 

volumes, quer em termos codicológicos como em termos artísticos. Significativamente, 

Metzger excluí o termo “atelier” do título da sua obra, conceito central na monografia (e 

título da mesma) de Sed-Rajna, como notámos. 

A negação da existência de uma oficina de copistas e de iluminadores hebraicos 

em Lisboa é declarada ainda com particular acuidade no último ponto deste estudo, 

designado «”L’Atelier”» (palavra que escreve aqui como em outros momentos da sua 

obra entre aspas): 

«L’existence d’un unique atelier de copie, appliquant des normes précises ne nous a pas 

non plus paru confirmée par l’examen des procédés de fabrication ni des habitudes de 

copie, qui nous ont paru présenter une assez grande variété. Les copistes de Lisbonne ont 

dû travailler de façon beaucoup plus libre, et chacun selon sa formation. Que celle-ci 

n’ait pas été uniforme s’explique facilement si l’on n’oublie pas que certains d’entre eux 

sont des immigrants espagnols venus avec leurs habitudes et peut-être aussi des copies 

de leur main. Car des manuscrits copiés en Espagne sont venus à Lisbonne, apportés soit 

par leurs copistes soit par leurs possesseurs».58 

Importa referir que Thérèse Metzger apresenta uma visão mais positiva em relação 

ao grupo de manuscritos iluminados que Sed-Rajna considera de produção pobre, tardia 

e decadente. Com efeito, estes manuscritos apresentam elementos ornamentais que os 

                                                 
     55 METGZER, T. (1977): p. 5. 

     56 METGZER, T. (1977): pp. 197-198. 

     57 METGZER, T. (1977): p. 193. 

     58 METGZER, T. (1977): p. 198. 
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aproximam da produção portuguesa datada, bem como elementos próprios, que não se 

encontram presentes naquela produção. Não compreendendo a idiossincrasia deste grupo, 

Sed-Rajna hesitou atribuir ao mesmo uma indiscutível origem portuguesa. A sua 

identidade foi intuída por Thérèse Metzger, que avança a possibilidade da sua produção 

ter ocorrido em paralelo a um primeiro grupo de manuscritos (constituído pelos códices 

iluminados datados e seus semelhantes), também ele com uma identidade própria: 

«Et ces différences ne tiennent pas à une exploitation plus gauche ni plus pauvre de 

modèles communs aux deux groupes. Les modèles sont tout simplement autres. Sur le 

plan de l’exécution, comme sur celui de la richesse décorative certains de ces manuscrits 

[…] ne le cède en rien à ceux de l’autre groupe. […] Il pourrait s’agir d’un groupe qui 

a été produit parallèlement à l’autre et qui puisat pour le décor à la plume à des modèles 

de même origine et d’origine espagnole, mais qui disposa d’autres sources d’inspiration 

pour ses bordures peintes».59 

Apesar de tudo, a autora não foi consequente com a sua intuição (mas sim com a 

sua agenda), retirando este grupo de manuscritos do corpus hebraico português e 

atribuindo a origem da sua produção inteiramente ao país vizinho. 

O assunto “Escola de Lisboa” foi retomado ainda por Thérèse Metzger em um 

importante artigo, intitulado «Les manuscrits hébreux décorés à Lisbonne dans les 

dernières décennies du XVe siècle», que publica em 1984.60 O estudo centra-se 

exclusivamente nos aspetos decorativos de quinze manuscritos hebraicos portugueses 

dotados de iluminura, os quais são apresentados com uma linguagem positiva, desprovida 

do tom polémico do trabalho anterior. O ponto mais relevante da sua análise prende-se 

com o reconhecimento de uma oficina hebraica na capital portuguesa, cuja atividade a 

autora considera exclusivamente dedicada à iluminação de manuscritos (e não à sua cópia, 

como defendia Sed-Rajna): «La parfaite cohérence de la décoration de ce groupe de 

manuscrits invitait tout naturellement à les considérer comme sortis d’un même 

atelier».61 Pelo contrário, na produção dos manuscritos cada escriba laborava 

autonomamente e segundo a sua formação: «Il est donc vraisemblable que la plupart des 

copistes travaillaient en dehors de l’atelier, chacun selon les habitudes qu’il avait 

                                                 
     59 METGZER, T. (1977): p. 143. 

     60 METZGER, Thérèse. «Les manuscrits hébreux décorés à Lisbonne dans les dernières décennies du XVe 

siècle». In Luís de Albuquerque (ed.). L'humanisme portugais et l'Europe. Actes du XXI colloque 

international d'études humanistes. Tours, 3-13 juillet 1978. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian - Centre 

Culturel Portugais, 1984, pp. 761-780. 

     61 METZGER, T. (1984): p. 771. 
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héritées de sa formation».62 Não obstante, a autora continuará empenhada em negar o 

óbvio, e o óbvio prende-se com a relevância cultural e artística da escola, que entende 

inteiramente dependente de escribas espanhóis: «Et, même si au cours de sa brève durée 

l’atelier a regroupé quelques copistes, il ne les avait pas formés. Ils y apportaient un 

métier appris ailleurs».63 Esta dependência estende-se ainda à própria decoração dos 

manuscritos: «l’inventaire des composantes de son répertoire révèle qu’elle est loin 

d’être sortie du néant. En effet, décoration peinte, décor à la plume, filigrane et 

micrographie nous sont bien connus dans les manuscrits espagnols de la même 

période»,64 continuando sem apresentar qualquer testemunho para comparação. A 

menorização da Escola de Lisboa por parte da autora reflete-se ainda na afirmação da 

brevidade da sua existência, com uma atividade que considera prolongar-se por não mais 

que doze anos, entre 1472 e 1484, datas do primeiro e do último manuscrito datado com 

iluminura65 – uma posição que não avalia corretamente a decoração tardia de alguns 

manuscritos e a existência de um manuscrito iluminado produzido em 1496 (a Bíblia de 

Moscovo), que a autora então desconhecia.66 

 Thérèse Metzger é também autora de um estudo introdutório à edição parcial fac-

similada da Bíblia da Hispanic Society of America de Nova Iorque (MS B 241), publicada 

pela instituição detentora do volume e a Fundação Calouste Gulbenkian.67 Neste estudo, 

o manuscrito é globalmente descrito em termos históricos, codicológicos e decorativos, 

nada se acrescentando digno de referência em relação à Escola de Lisboa. 

 

 

                                                 
     62 METZGER, T. (1984): p. 772. 

     63 METZGER, T. (1984): p. 772. 

     64 METZGER, T. (1984): p. 776. 

     65 METZGER, T. (1984): p. 771. 

     66 Este manuscrito encontra-se desaparecido desde 1996, quando foi subtraído da Russian State Library 

de Moscovo, onde se encontrava. Gabrielle Sed-Rajna e Thérèse Metzger desconheciam o manuscrito. O 

acesso ao volume, dotado de iluminura, faz-se hoje exclusivamente através de microfilme depositado no 

Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts (IMHM) da Biblioteca Nacional de Israel, em Jerusalém 

(micr. F 43936). O códice é estudado pela primeira vez na presente dissertação. 

     67 METZGER, Thérèse. Facsimiles from an Illuminated Hebrew Bible of the fifteenth century at The 

Hispanic Society of America, MS. B 241. Nova Iorque: The Hispanic Society of America / Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1993. Apesar de esta edição não se encontrar assinada por Thérèse Metzger, a sua 

autoria infere-se das palavras iniciais de agradecimento de Sandra Sider, então curadora da Hispanic 

Society of America: «Our greatest debt of gratitude is to Thérèse Metzger […]. Our text as published here 

for a general audience is adapted from her longer and more detailed study, commissioned by the Society, 

with sections translated from French». Esta Bíblia encontra-se atualmente em exposição no Metropolitan 

Museum de Nova Iorque (cota: L.2013.18), conservando-se a Hispanic Society como sua proprietária. 
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3 –  Bezalel Narkiss e a hipótese das duas oficinas de iluminura hebraica  

Outra obra marcante na literatura dedicada à iluminura hebraica portuguesa 

constitui o catálogo elaborado por Bezalel Narkiss, Aliza Cohen-Mushlin e Anat 

Tcherikover na década de 1980, onde os autores estudam os manuscritos sefarditas 

medievais iluminados existentes nas bibliotecas do Reino Unido e da República da 

Irlanda, distribuindo-os (por vezes muito artificialmente) por escolas de iluminura com 

atividade desenvolvida entre os séculos XIII e XV.68 Nesta obra, os autores afirmam 

serem duas as componentes principais da arte judaica sefardita medieval em geral: (1) a 

permanência de uma tradição judaica desde tempos antigos (uma visão que começa a ser 

bastante criticada pelos investigadores mais recentes) e (2) a relação estilística estreita 

com as escolas contemporâneas de iluminura: «[…] one can say that the style of Jewish 

illumination in Spain was directly related to the major schools of Christian illumination, 

although it maintained its own special Jewish tradition in the decoration programme, in 

certain motifs and in its iconographical repertoire».69 

No que se refere aos manuscritos do século XV, os autores destacam a Escola 

Portuguesa como o principal foco de produção sefardita deste período e enfatizam a sua 

influência sobre a restante: «One of the few groups which can be distinguished is the 

Portuguese school […], and other groups from the late fifteenth century, some of which 

are Spanish although they depend at times on the Portuguese school».70 A organização 

destes grupos, contudo, ofereceu aos autores tremendas dificuldades, pois um número 

largo de manuscritos apresenta uma origem ainda hoje difícil de determinar: «We have 

tentatively arranged these manuscripts into coherent groups wherever possible, although 

                                                 
     68 NARKISS, Bezalel; COHEN-MUSHLIN, Aliza; TCHERIKOVER, Anat. Hebrew Illuminated Manuscripts in 

the British Isles. The Spanish and Portuguese Manuscripts. 2 vols. Jerusalém: Israel Academy of Sciences 

and Humanities / British Academy, 1982. O catálogo foi inicialmente planeado por Rosy Schilling (a quem 

é dedicado in memoriam), em colaboração com Bezalel Narkiss, que nele trabalhou entre 1963 e 1967. O 

falecimento de Schilling impediu a prossecução do estudo, que só veio a ser retomado a partir de 1975, sob 

a direção de Narkiss, que refez praticamente tudo, desde a estrutura do catálogo à organização dos 

manuscritos por escolas. Com Bezalel Narkiss colaboraram vários investigadores, como Aliza Cohen-

Mushlin, Christine Evans, Hava Lazar, Gabrielle Sed-Rajna, Anat Tcherikover e Nedira Yakir. O catálogo 

foi planeado para incluir quatro áreas geoculturais de produção e iluminação de manuscritos hebraicos: as 

escolas orientais do Egito, Pérsia, Palestina, Iémen e Norte de África; as escolas sefarditas da Península 

Ibérica; as escolas asquenazitas de França e Alemanha; e as escolas italianas. Deste ambicioso projeto 

apenas chegou a ser editado o volume dedicado às escolas sefarditas da Península Ibérica. O volume foi 

recenseado em Portugal por Manuel Augusto Rodrigues. RODRIGUES, Manuel Augusto. «Hebrew 

Illuminated Manuscripts in the British Isles. The Spanish and Portuguese Manuscripts». Mundo da Arte, 

16 (1983), pp. 75-78. 

     69 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 15. 

     70 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 15. 
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we have been unable to localize them».71 Esta é de resto uma das principais dificuldades 

existentes no estudo da iluminura sefardita do século XV, razão por que este território 

permanece praticamente por explorar. 

De acordo com os autores, a Escola Portuguesa de iluminura hebraica é uma 

realização centrada em Lisboa, no último terço do século XV, tendo como principais 

características um número restrito de elementos decorativos e o modo de os executar na 

composição da página: «Typical of its style and programme are the very dense and 

colourful interlacing floral borders to frontispieces and ends of books, which appear 

contrastingly with simple geometric carpet pages outlined in micrography».72 No que se 

refere às suas origens, os autores sublinham que os manuscritos revelam a influência da 

iluminura flamenga (sobretudo) e italiana (especialmente de Ferrara), que justificam em 

razão das relações mercantis entre estas regiões e a Península Ibérica, do mesmo modo 

que testemunham a influência de elementos da herança “hispano-mourisca”, tanto na 

decoração micrográfica como na ornamentação filigranada.73 Não obstante, no caso da 

decoração filigranada esta relação com modelos hispano-mouriscos é difícil de 

reconhecer, revelando os padrões utilizados uma clara inspiração tardo-gótica, como 

veremos adiante. 

 Embora reconhecendo um programa decorativo coerente, os autores em apreço 

subdividem os manuscritos hebraicos portugueses em três grupos, diferenciados, 

sobretudo, por razões de estilo: o primeiro grupo – o qual dificilmente assim poderá ser 

considerado ao compreender apenas um só manuscrito – é representado pela Mishneh 

Torah de 1472, com um estilo pictórico mais italianizante; o segundo grupo é encabeçado 

pela Bíblia de Lisboa de 1482, na qual se vislumbram os principais tipos decorativos da 

Escola de Lisboa de iluminura hebraica e em torno da qual os autores reúnem mais seis 

manuscritos iluminados; o terceiro grupo é composto pelo Saltério De Bry (hoje na 

Floersheim Collection, em Zurique) e o Pentateuco de Oxford, manuscritos que os autores 

declaram como possivelmente produzidos por uma oficina distinta daquela que produziu 

os manuscritos do primeiro e do segundo grupo.74 Por outras palavras, os autores propõe 

a existência eventual de duas oficinas hebraicas de iluminura ativas em Portugal no final 

                                                 
     71 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 15. 

     72 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 137. 

     73 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 15 e 137. 

     74 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 138. 
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do século XV: a primeira oficina terá sido responsável pela iluminura dos dois primeiros 

grupos de manuscritos (nos quais se encontram todos os manuscritos iluminados com 

cólofon referindo Lisboa como local de produção); a segunda oficina terá sido 

responsável pelo terceiro grupo de manuscritos (nenhum contendo cólofon).75 O Siddur 

de Cambridge não é integrado pelos autores em qualquer um dos grupos identificados e 

a sua produção em Lisboa (mas não a sua origem portuguesa) interrogada (uma opção 

que, segundo nos parece, resultará do facto deste manuscrito apresentar uma 

ornamentação que reúne elementos típicos de cada uma das oficinas).76 A hipótese das 

duas oficinas de iluminura não foi desenvolvida nem justificada pelos autores, 

permanecendo por caracterizar sobretudo a segunda oficina e as relações entre ambas. 

Como referimos, Bezalel Narkiss, Aliza Cohen-Mushlin e Anat Tcherikover 

sugerem também que a Escola Portuguesa de iluminura hebraica marcou e influenciou a 

produção sefardita de final do século XV, tanto em Espanha como no Norte de África: 

«The Portuguese School and its various groups influenced the illuminators in other areas 

of Spain, as well as in North Africa, during the last quarter of the fifteenth century».77 

Para o comprovar apresentam um conjunto pouco coerente de catorze manuscritos 

hebraicos nos quais reconhecem conexões com a iluminura hebraica portuguesa: «They 

are placed together mainly because of their stylistic dependence on the late-fifteenth-

century Portuguese School».78 Por esta razão, o grupo é designado como “Hispano-

português” («Hispano-Portuguese Illumination of the Fifteenth Century»), um conceito 

genérico e pouco claro, com o qual os autores tanto caracterizam o estilo decorativo de 

um manuscrito como a sua possível proveniência.79 Esta mesma designação e argumento 

foram utilizados por Bezalel Narkiss e Gabrielle Sed-Rajna para caracterizar outros 

                                                 
     75 Embora os autores não o refiram supomos que esta eventual segunda oficina tenha funcionado também 

na cidade de Lisboa uma vez que Narkiss sugere a produção do Pentateuco de Oxford nesta mesma 

localidade. 

     76 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 150-151, n.º 47. 

     77 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 138. 

     78 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 152. 

     79 Com efeito, no chamado “Grupo do Pentateuco de Abravanel” (um grupo constituído por cinco 

manuscritos desprovidos de cólofon e ornados quase exclusivamente com motivos micrográficos) o termo 

“hispano-português” tanto caracteriza a decoração como designa a proveniência dos volumes. Em apenas 

um manuscrito (Oxford, Bodleian Library, MS Opp. Add. 4º 26), os autores indicam possíveis lugares de 

produção, hesitando entre Lisboa ou Córdova. NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. 

(1982): vol. 1, pp. 169-176. 
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manuscritos, nomeadamente, as três Bíblias sefarditas do século XV existentes na 

Biblioteca Real de Copenhaga.80 

A designação escolhida por Bezalel Narkiss e suas colaboradoras para designar 

este grupo variado de manuscritos, e, sobretudo, a fraca coerência interna do mesmo, tem 

sido muito contestada por investigadores, como Thérèse Metzger e Katrin Kogman-

Appel,81 do mesmo modo que se tem relativizado a suposta influência dos manuscritos 

portugueses sobre outros núcleos sefarditas. Como justamente aponta Kogman-Appel, a 

influência italiana, que se observa nos manuscritos hebraicos portugueses, encontra-se 

totalmente ausente dos manuscritos “hispano-portugueses”, e a ornamentação filigranada 

presente nos dois grupos de manuscritos é comum a toda a Península, tanto em códices 

judaicos como em códices latinos, pelo que «The similarity between the manuscripts 

under discussion and the Portuguese manuscripts is not specific enough for us to 

conclude that they were produced in Portugal or under the influence of the Portuguese 

school. The common denominator between them is simply the formal language that was 

generally used throughout the entire Iberian Peninsula».82 

 

4 - Leila Avrin: a identificação de novos manuscritos e o estudo das enca dernações  

Igualmente relevantes para o estudo da Escola de Lisboa de iluminura hebraica 

são os trabalhos publicados por Leila Avrin (1935-1999) em torno das encadernações em 

forma de caixa dos manuscritos sefarditas medievais, tipologia de encadernação cuja 

                                                 
     80 NARKISS, Bezalel; SED-RAJNA, Gabrielle. Index of Jewish Art. Iconographical Index of Hebrew 

Illuminated manuscripts. Vol. 5: Illuminated Manuscripts of the Copenhagen Collection at the Royal 

Library, Copenhagen. Jerusalém: The Israel Academy of Sciences and Humanities; Paris: Institut de 

Recherche et d’histoire des textes; Copenhaga: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 1994. 

Concretamente, MSS Cod. Heb. I (“First Copenhagen Hispano Portuguese Bible”), Cod. Heb. V (“Second 

Copenhagen Hispano Portuguese Bible”), e Cod. Heb. VII-IX (“Third Copenhagen Hispano Portuguese 

Bible”). Os três manuscritos não apresentam cólofon, pelo que é difícil afirmar com absoluta segurança o 

local onde foram produzidos. Não obstante, o primeiro manuscrito mencionado (Cod. Heb. I) apresenta as 

características decorativas típicas da produção da Escola Andaluza de iluminura hebraica, ativa na Baixa 

Andaluzia, entre 1468 e 1482, onde deverá ter sido produzida. Sobre a Escola Andaluza de iluminura 

hebraica, veja-se AFONSO, Luís Urbano; MOITA, Tiago; MATOS, Débora. «La Biblia de Coimbra y la 

“Escuela Andaluza” de iluminacíon hebraica». Archivo Español de Arte, vol. 88, n.º 349 (2015), pp. 53-68, 

onde os autores identificam oito manuscritos produzidos naquela escola, aos quais se deve acrescentar agora 

o códice acima referido. 

     81 METZGER, T. (1984): pp. 778-779. KOGMAN-APPEL, Katrin. Jewish Book Art between Islam and 

Christianity. The Decoration of Hebrew Bibles in Medieval Spain. Leiden-Boston: Brill, 2004, pp. 209 e 

211. 

     82 KOGMAN-APPEL, K. (2004): p. 211. 
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origem atribui, embora com argumentos pouco sólidos, à referida escola.83 Nos dois 

estudos que dedica a esta temática, a autora identifica cinco volumes hebraicos sefarditas 

do século XV (quatro manuscritos e um incunábulo) com encadernações em caixa, dos 

quais dois foram seguramente produzidos em Portugal (1475 e 1491), um em A Corunha 

(1476) e os restantes em parte incerta. Embora com origens de produção muito distintas, 

o facto de estes manuscritos apresentarem encadernações com a mesma tipologia e o 

mesmo estilo decorativo (o estilo mudéjar), e dois de entre eles terem sido produzidos em 

Lisboa, sugere à autora a hipótese da totalidade dos remanescentes ter sido encadernada 

na capital portuguesa, no último quartel do século XV, por um encadernador associado à 

Escola de iluminura hebraica da cidade: «The box binder must have been associated with 

the workshop of illuminators in Lisbon in the last quarter of the fifteenth century».84 A 

investigadora supõe ainda que este encadernador deverá ser originário da cidade de 

Toledo, onde terá aprendido a trabalhar o couro conforme o estilo mudéjar, emigrando 

depois para Lisboa na década de 1470, localidade na qual desenvolverá, pela primeira vez 

em toda a Península, as referidas encadernações em caixa.85 A afirmação de que estas 

encadernações revelam uma dependência de modelos decorativos de origem castelhana 

aproxima a autora das teses defendidas por Thérèse Metzger.86 

                                                 
     83 AVRIN, Leila. «The Sephardi Box Binding». In Dov Schidorsky (ed.). Scripta Hierosolymitana. 

Library, Archives and Information Studies, 29. Jerusalém: The Hebrew University Magnes Press, 1989, pp. 

27-43. AVRIN, Leila. «The Box Binding in the Klau Library Hebrew Union College». Studies in 

Bibliography and Booklore, 17 (1989a), pp. 26-35. Neste tipo de encadernação todos os lados do livro são 

revestidos com pastas de madeira, que formam uma caixa em seu redor, atuando a pasta superior como um 

tampo. 

     84 AVRIN, L. (1989a): p. 33. 

     85 AVRIN, L. (1989a): pp. 32-33. 

     86 Não obstante, Metzger crítica veementemente os trabalhos de Leila Avrin e suas conclusões: «[…] 

contient beaucoup d’erreurs et présente une argumentation trop mal fondée pour soutenir son hypothèse 

de l’origine portugaise de ce type de reliure». METZGER, T. (1996): p. 170, nota 47. Entre os erros mais 

evidentes encontra-se a suposição de que a Bíblia de Cervera (Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, MS 

Il. 2) estaria em Lisboa no século XV, servindo aqui de inspiração para a produção da Primeira Bíblia de 

Kennicott (Oxford, Bodleian Library), que Avrin supõe ter sido iluminada e encadernada (com 

encadernação em caixa) integralmente na capital portuguesa: «If Joseph ibn Hayyim was indeed a relative 

of Abraham ben Judah ibn Hayyim who wrote a treatise on the preparation of pigments for manuscript 

illumination in the mid-fifteenth century in Judeo-Portuguese at Loulé, southern Portugal, there is also the 

possibility that the Kennicott Bible was bound and illuminated in Portugal. The fact that its colophon was 

copied from a Bible still in Lisbon is additional, albeit slim evidence that there was a Portuguese 

connection». AVRIN, L. (1989): pp. 35-36. A Bíblia de Cervera, contudo, chegou a Portugal somente nos 

começos do século XIX, sendo adquirida em Haia (Holanda), em 1804, por indicação de António Ribeiro 

dos Santos (1745-1818), primeiro bibliotecário-mor da então Real Biblioteca Pública, hoje Biblioteca 

Nacional de Portugal. RAMOS, José Augusto; AFONSO, Luís Urbano; MOITA, Tiago. «A Bíblia de Cervera: 

um manuscrito sefardita iluminado?». Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 14 (2015), p. 171. De acordo 

com os vários apontamentos apostos por antigos proprietários nesta Bíblia, sabemos que o manuscrito de 

Cervera encontrou-se em A Corunha (Galiza) ao menos entre 1375 e 1439, como propriedade da família 

Mardoqueu, onde ainda se encontraria nos finais do século XV, quando serve de modelo à Primeira Bíblia 
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 Leila Avrin é também autora de outro trabalho importante no qual identifica dois 

manuscritos hebraicos iluminados, desprovidos de cólofon, cuja origem atribui de forma 

pioneira à Escola de Lisboa: os Aforismos Médicos de Hipócrates, do Jewish Theological 

Seminary de Nova Iorque (MS 8241),87 e o Siddur do Ben-Zvi Institute de Jerusalém (MS 

2048), ao qual dedica inteiramente a referida publicação.88 A atribuição portuguesa deste 

último manuscrito baseia-se, sobretudo, no confronto com outros códices iluminados 

lisboetas, com os quais a autora reconhece afinidades paleográficas e artísticas: 

«The similarity in script and decorations of the Ben-Zvi Siddur and the three manuscripts 

closest to it have already been noted. Whether it was one single scribe who wrote all four 

similar manuscripts, the Bodleian Library Pentateuch, the Duke of Sussex Portuguese 

Pentateuch, the Floersheim Psalter and the Ben-Zvi Siddur, or one scribe and his 

students, or students of the same scribe, we may only conjecture».89 

Por esta razão, Leila Avrin conclui que «The Ben-Zvi Siddur is one of a group of 

Hebrew manuscripts which are associated with an illumination workshop active in 

Lisbon in the last half of the fifteenth century».90 Curiosamente, quase todos os 

manuscritos citados pela autora encontram-se associados à “segunda oficina de Lisboa” 

(elemento não intuído por Avrin), onde o Siddur poderá ter sido iluminado. 

No essencial, depois da publicação deste artigo e até ao início do projeto de 

investigação, que iremos tratar de seguida, não se conhecem investigações dignas de nota 

sobre a Escola de Lisboa de iluminura hebraica. Excetuamos deste panorama a recente 

descoberta de um novo códice iluminado português, um Pentateuco conservado na 

coleção Braginsky, em Zurique (MS 26) (Pentateuco Braginsky),91 e o estudo da Bíblia 

                                                 
de Kennicott, escrita em 1476, naquela cidade. Deste modo, a produção portuguesa deste último manuscrito 

deve ser totalmente rejeitada, bem como a presença em Lisboa da Bíblia de Cervera nos finais do século 

XV. 

     87 Este manuscrito encontra-se inacessível devido ao seu estado de conservação, podendo ser estudado 

apenas com recurso a microfilme (de muito má qualidade) existente no Institute of Microfilmed Hebrew 

Manuscripts (IMHM) da Biblioteca Nacional de Israel, em Jerusalém (micr. F 45015). Da observação do 

microfilme concluímos que a decoração do volume está mais próxima dos manuscritos produzidos em 

Toledo nos finais do século XV que daqueles realizados em Lisboa no mesmo período. A origem deste 

manuscrito poderá ser melhor esclarecida com o acesso direto ao volume, que nos foi negado pelas razões 

antes referidas. 

     88 AVRIN, Leila. «The Ben-Zvi Institute Siddur». Studies in Bibliography and Booklore, 20 (1998), pp. 

25-42. Neste estudo é notória a preocupação da autora em não entrar na polémica relativa à Escola de 

Lisboa, raramente empregando o termo «workshop», que substitui pela expressão «Lisbon group». 

     89 AVRIN, L. (1998): p. 40. 

     90 AVRIN, L. (1998): p. 25. 

     91 COHEN, Evelyn; MINTZ, Sharon L.; SCHRIJVER, Emile (eds.). A Journey through Jewish Worlds. 

Highlights from the Braginsky Collection of Hebrew Manuscripts and Printed Books. Amesterdão: 

Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, 2009, pp. 64-65. Porque também conservada na 
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de Filadélfia, de 1496, cuja produção Tali Arbit atribui a uma escriba andaluz refugiado 

em Portugal depois da expulsão dos reinos de Castela e Aragão, em 1492.92 De referir 

também que o mais importante estudo relativo às Bíblias sefarditas iluminadas, 

desenvolvido por Katrin Kogman-Appel, pouca atenção dedicou à Escola de Lisboa de 

iluminura hebraica, que raramente menciona, optando a autora por analisar outros núcleos 

de manuscritos do mesmo período, nomeadamente os manuscritos produzidos no sul de 

Castela e a Primeira Bíblia Kennicott.93 Em todo o caso, a autora consagra à iluminura 

sefardita do século XV, em termos globais, um espaço muito limitado em toda a obra, 

privilegiando na sua reflexão a produção realizada nos períodos anteriores. 

 

5 –  Um projeto de investigação  

Embora o estudo da iluminura hebraica portuguesa apresente uma longa e 

controversa história, amplamente descrita nas linhas anteriores, a historiografia da arte 

portuguesa praticamente ignorou este património artístico, havendo a assinalar somente 

referências pontuais por parte de Horácio Peixeiro, baseadas, sobretudo, nas conclusões 

menos abonatórias de Thérèse Metzger.94 Este silêncio pode ser explicado, em parte, 

como resultante da escassez de historiadores de arte em Portugal com valências na língua 

hebraica e na codicologia medieval, pela dispersão dos manuscritos da Escola de Lisboa, 

na sua totalidade em bibliotecas e coleções fora de Portugal, e por uma ideologia 

                                                 
coleção Braginsky, esta obra apresenta algunas palavras relativas à Bíblia de Évora. COHEN, E.; MINTZ, S.; 

SCHRIJVER, E. (2009): pp. 70-75. 

     92 ARBIT, Tali. The Free Library Bible, its Decoration and its History: A Case Study in 15th Century 

Spanish Hebrew Bibles (Dissertação de Mestrado). Filadélfia, PA: Pennsylvania University, 2012. 

     93 KOGMAN-APPEL, K. (2004). 

     94 PEIXEIRO, Horácio. «A iluminura portuguesa nos séculos XIV e XV». In Adelaide Miranda (ed.). A 

iluminura em Portugal: identidade e influências. Lisboa: BNP, 1999, pp. 296-297. A situação é 

relativamente diferente em relação às sinagogas portuguesas medievais, que surgem enquadradas, ainda 

que em breves linhas, numa das grandes narrativas de arte medieval portuguesa, da autoria de Carlos A. 

Ferreira de Almeida e Mário Barroca: ALMEIDA, Carlos A. Ferreira de; BARROCA, Mário Jorge. História 

da Arte em Portugal. O Gótico. Lisboa: Editorial Presença, 2002, pp. 128-133. O tema das sinagogas 

medievais portuguesas recebeu recentemente uma atenção demorada por parte de Luís Urbano Afonso, que 

publicou dois estudos sobre o assunto: AFONSO, Luís Urbano. «As sinagogas portuguesas e o tardo-gótico 

despojado». In Joana Ramôa Melo e Luís Urbano Afonso (eds.). O Fascínio do Gótico. Um tributo a José 

Custódio Vieira da Silva. Lisboa: Artis – Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 2016, pp. 105-136. AFONSO, Luís Urbano. «Interações artísticas entre judeus e 

cristãos em Portugal no final do século XV: arquitetura e iluminura». Praça Velha. Revista Cultural da 

Cidade da Guarda, n.º 36 (2016a), pp. 119-146. 

http://luisurbanoafonso.weebly.com/uploads/
http://luisurbanoafonso.weebly.com/uploads/
http://luisurbanoafonso.weebly.com/uploads/
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identitária que limitou e minimizou o papel das minorias religiosas (judaica e muçulmana) 

na história do país e na formação da identidade nacional portuguesa.95 

Em grande medida, o interesse pela iluminura hebraica portuguesa por parte dos 

investigadores lusos teve início com o estudo de uma compilação manuscrita de receitas 

para a preparação de tintas para iluminar manuscritos, redigida em português com 

caracteres hebraicos, intitulada O livro de como se fazem as cores das tintas, texto que se 

encontra incluído no MS Parma 1959 da Biblioteca Palatina de Parma, produzido em 

Loulé por Abraão, filho de Judá ibn Ḥayyim. O estudo desta compilação esteve no centro 

de um projeto de investigação, dirigido por Vítor Serrão, dedicado aos materiais e técnicas 

de pintura entre a Idade Média e 1850.96 No contexto deste projeto foram publicados 

vários estudos que provaram convincentemente que a cópia de O livro de como se fazem 

as cores das tintas, embora compreenda material antigo e mais recente, procede do século 

XV e não do século XIII, como até então se suponha.97 O livro de como se fazem as cores 

das tintas foi estudado ainda por Débora Marques de Matos no contexto de uma 

dissertação de mestrado dedicada ao MS Parma 1959 como um todo.98 Para a autora, o 

volume contém uma bem-organizada compilação de diferentes unidades relativas a várias 

facetas da cópia e iluminação de textos hebraicos, incluindo aspetos para-textuais, 

litúrgicos e haláquicos. A produção deste manuscrito, quase em paralelo com o 

florescimento da Escola de Lisboa de iluminura hebraica, testemunha o interesse das 

                                                 
     95 AFONSO, Luís Urbano. «O fólio em branco: a iluminura judaica portuguesa da Idade Média». In First 

International Conference “Jewish Heritage – Science, Culture, Knowledge”. Proceedings. Tomar: 

Instituto Politécnico de Tomar, 2012 (publicação eletrónica em CD). Devemos registar aqui, com profundo 

pesar, a quase inexistência de hebraístas em Portugal, estando praticamente confinada a aprendizagem da 

língua hebraica, em meio académico, à Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. 

     96 O projeto intitulava-se “As Matérias da Imagem: os pigmentos na tratadística portuguesa entre a Idade 

Média e 1850” (referência POCI/EAT/58065/2004 da Fundação para a Ciência e Tecnologia) (outubro 

2005-março 2009), reunindo uma equipa multidisciplinar de historiadores de arte do Centro de História da 

Universidade de Lisboa e químicos do Departamento de Química da Faculdade de Ciências da mesma 

instituição. 

     97 De entre os principais estudos relativos ao Livro de como se fazem as cores das tintas, publicados no 

âmbito do projeto, salientam-se: CRUZ, António João; AFONSO, Luís Urbano. «On the date and contents of 

a Portuguese medieval technical book of illumination». Medieval History Journal, vol. 11, n.º 1 (2008), pp. 

1-28. AFONSO, Luís Urbano (ed.). The Materials of the Image. As Matérias da Imagem. Lisboa: Cátedra de 

Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2010. AFONSO, Luís Urbano; CRUZ, António João; MATOS, 

Débora. «O Livro de Como se Fazem as Cores or a Medieval Portuguese text on the colours for 

illumination: a review». In Ricardo Córdoba (ed.). Craft Treatises and Handbooks: the dissemination of 

technical knowledge in the Middle Ages. Turnhout: Brepols, 2013, pp. 93-105. MATOS, Débora; AFONSO, 

Luís Urbano. «The Book of “How to make colours” (“O Livro de como se fazem as cores”) and the 

“Schedula diversarum artium”». In Andreas Speer (ed.). Zwischen Kunsthandwerk und Kunst: die 

“Schedula diversarum artium”. Berlim-Boston: Walter de Gruyer, 2014, pp. 305-317. 

     98 MATOS, Débora. The MS. Parma 1959 in the context of Portuguese Hebrew illumination (Dissertação 

de Mestrado). Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2013. 
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comunidades judaicas portuguesas pelas técnicas de decoração pintada de manuscritos na 

segunda metade do século XV. Este manuscrito continua, ainda hoje, a receber a atenção 

dos estudiosos, tendo recentemente João Miguel Simões enquadrado a produção do 

volume no contexto social e económico de Loulé no século XV, sublinhando-se a 

importância da micro-história para enquadrar a origem dos manuscritos hebraicos 

remanescentes.99 

O interesse despertado pel’O livro de como se fazem as cores das tintas e o 

contexto da sua produção deu origem a um novo projeto de investigação, intitulado “A 

iluminura hebraica em Portugal durante o século XV” (referência PTDC/EAT-

HAT/119488/2010), financiado, como o anterior, pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia e dirigido por Luís Urbano Afonso. O projeto decorreu entre março de 2012 

e março de 2015, contado com a participação de quase duas dezenas de investigadores 

pertencentes a diversos centros de investigação da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa (ARTIS – Instituto de História de Arte; Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto 

Benveniste”; Centro de Estudos Clássicos e Centro de História) e da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IEM – Instituto de Estudos 

Medievais). No âmbito deste projeto foram realizados dois colóquios internacionais100 e 

uma exposição,101 publicados diversos estudos e apresentadas dezenas de 

comunicações,102 tendo sido ainda neste ecossistema que a presente dissertação de 

doutoramento se iniciou. 

                                                 
     99 SIMÕES, João Miguel. «O contexto social e económico de Loulé no século XV como determinante 

para o aparecimento do Livro de Como se Fazem as Cores (Parma, MS 1959)». Al-úlyá. Revista do Arquivo 

Municipal de Loulé, n.º 16 (2016), pp. 83-92. 

     100 O primeiro colóquio, com o título “Relações Culturais Judaico-Cristãs em Portugal no Final da Idade 

Média”, foi realizado no final de 2013, e organizado pelo ARTIS – Instituto de História de Arte da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” 

da mesma instituição. O segundo colóquio, com o título “Sephardic Book Art of the 15th century”, foi 

realizado em fevereiro de 2015, e organizado por Luís Urbano Afonso e Maria Adelaide Miranda. Destes 

colóquios resultou a publicação de dois livros com os contributos dos vários investigadores que nele 

participaram: AFONSO, Luís Urbano; PINTO, Paulo Mendes (orgs.). O livro e as interações culturais 

judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto 

Benveniste”, 2014. AFONSO, Luís Urbano; MOITA, Tiago (eds.). Sephardic Book Art of the Fifteenth 

Century. Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 

     101 A exposição, comissariada por Luís Urbano Afonso e Maria Adelaide Miranda, teve lugar no «Museu 

do Livro» da Biblioteca Nacional de Portugal, entre 26 de fevereiro e 15 de maio de 2015. Desta exposição 

resultou a publicação de um catálogo: AFONSO, Luís Urbano; MIRANDA, Adelaide (eds.). O livro e a 

iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015. 

     102 O projeto contou também com uma página web na qual se deu a conhecer os objetivos, a equipa, as 

unidades de investigação, os manuscritos e incunábulos estudados, as conferências organizadas e os estudos 

publicados: http://hebrewilluminationinportugal.weebly.com/ [último acesso a 09/01/2017]. 

http://hebrewilluminationinportugal.weebly.com/
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Entre as diversas publicações realizadas no contexto do projeto ressaltam-se 

aquelas que procuraram caracterizar em termos codicológicos e materiais os manuscritos 

hebraicos portugueses do século XV ou traçar o seu périplo após a expulsão ou conversão 

dos judeus portugueses, imposta em 1496-97.103 A maior parte dos estudos, contudo, 

procuraram caracterizar a iluminura hebraica portuguesa, analisando os modelos de 

cercaduras empregues e indagando pelas eventuais relações com a produção iluminada 

coeva (nacional e internacional, latina e hebraica). 

Neste contexto, Luís Urbano Afonso e Tiago Moita sugeriram um novo 

reagrupamento formal dos manuscritos iluminados e decorados, enquadrando-os em 

quatro núcleos distintos, definidos a partir dos principais modelos de cercaduras pintadas 

existentes (Grupos 1 a 4).104 O primeiro núcleo de manuscritos, com nove remanescentes, 

inclui cercaduras acânticas e zoomórficas em conjugação com outras tipologias de 

cercaduras; o segundo núcleo de manuscritos, com igual número de remanescentes, 

compreende cercaduras de finos rinceaux (mas não cercaduras acânticas); o terceiro 

núcleo, com três manuscritos, apresenta cercaduras com grossas folhagens pintadas sobre 

um fundo verde e/ou azul; finalmente, o quarto núcleo consiste em cinco manuscritos 

não-iluminados, mas decorados com trabalho de micrografia. Esta segmentação dos 

manuscritos obedece exclusivamente a critérios formais, caracterizando-se os códices a 

partir das dominantes a nível das cercaduras. 

O primeiro grupo de manuscritos (Grupo 1), caracterizado pela presença de 

cercaduras acânticas e zoomórficas, foi aquele que recebeu maior destaque nas diversas 

publicações do projeto. Com efeito, Luís Urbano Afonso e Tiago Moita procuraram 

caracterizar, em termos artísticos, este núcleo de manuscritos.105 Este último investigador 

chama ainda a atenção para as semelhanças existentes entre as cercaduras acânticas 

                                                 
     103 MOITA, Tiago. «Tipologia e caraterização codicológica dos manuscritos hebraicos portugueses do 

século XV». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em Portugal 

no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015b, pp. 41-52. MOITA, Tiago. «O livro hebraico português 

medieval: uma história de sobrevivência». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a 

iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015c, pp. 67-77. 

     104 AFONSO, Luís Urbano; MOITA, Tiago. «Tradition and Modernity in Portuguese Hebrew book art of 

the late 15th century». In Adelaide Miranda e Alicia M. Cavero (eds.). Portuguese Studies on Medieval 

Illuminated Manuscripts. New Approaches and Methodologies. Barcelona-Madrid: FIDEM, 2014, pp. 169-

189. 

     105 AFONSO, Luís Urbano; MOITA, Tiago. «A iluminura judaica portuguesa tardo-medieval». In Luís 

Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade 

Média. Lisboa: BNP, 2015, pp. 53-66. AFONSO, Luís Urbano. «A Escola de Lisboa de Iluminura hebraica». 

Invenire. Fiat Lux. Estudos sobre manuscritos iluminados em Portugal, 1, 2015, pp. 74-81. 
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portuguesas e aquelas dos manuscritos napolitanos do mesmo período (tanto hebraicos 

como cristãos), que considera uma das eventuais fontes de inspiração das molduras da 

Escola de Lisboa.106 Os motivos heráldicos dos manuscritos hebraicos lusos (que 

comparecem sobretudo no contexto das referidas cercaduras acânticas) foram estudados 

por Miguel Metelo de Seixas.107 De acordo com o autor, os símbolos heráldicos patentes 

nestes manuscritos integram, em grande medida, as normas dos tratados de armaria 

medievais, «sem denotar traços significativos que exprimam a especificidade judaica»,108 

decorrendo provavelmente de um fenómeno de emulação e de moda em relação com a 

heráldica das famílias cristãs coevas. 

Em ordem a estabelecer a idiossincrasia da Escola de Lisboa de iluminura hebraica 

e seu significado cultural no contexto da iluminura sefardita do mesmo período, alguns 

dos estudos publicados procuraram caracterizar esta produção contrastando-a com outros 

núcleos de produção sefardita coevos, nomeadamente a Escola Andaluza e o Grupo 

Toledano, consistindo este aspeto um dos contributos mais relevantes do projeto. Neste 

campo, destaca-se o estudo de Luís Urbano Afonso, que enquadra a Escola de Lisboa no 

contexto dos referidos grupos sefarditas iluminados tardo-medievais,109 e a publicação de 

Luís Urbano Afonso, Tiago Moita e Débora Matos referente à Bíblia de Coimbra, um 

manuscrito que permitiu a (re)descoberta da Escola Andaluza do século XV.110 Neste 

último estudo, os investigadores salientam o facto da produção hebraica portuguesa 

desenvolver um aniconismo menos acentuado que aquele observado na produção 

andaluza, caracterizada maioritariamente por complexos ornatos em micrografia, 

realizados pelos escribas. Por outro lado, enquanto os manuscritos andaluzes privilegiam 

uma linguagem enraizada na arte islâmico-mudéjar, inclusivamente recuperando soluções 

                                                 
     106 MOITA, Tiago. «The Portuguese and Italian illumination and the acanthic borders from the Hebrew 

manuscripts of Lisbon». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as interações 

culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas 

“Alberto Benveniste”, 2014, pp. 309-329. MOITA, Tiago. «Italian connections: as cercaduras acânticas dos 

manuscritos hebraicos portugueses e sua eventual relação com a iluminura napolitana». Cadernos de 

História de Arte, n.º 2 (2014a), pp. 182-188. 

     107 SEIXAS, Miguel Metelo de. «Heráldica em manuscritos iluminados hebraicos portugueses: uma 

primeira abordagem». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as interações 

culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas 

“Alberto Benveniste”, 2014, pp. 331-366. 

     108 SEIXAS, M. (2014): p. 350. 

     109 AFONSO, Luís Urbano. «A Escola de Lisboa no contexto dos manuscritos sefarditas iluminados tardo-

medievais». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as interações culturais judaico-

cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 

2014, pp. 263-308. 

     110 AFONSO, L.; MOITA, T.; MATOS, D. (2015). 
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que remontam aos primeiros manuscritos decorados serfarditas, produzidos na primeira 

metade do século XIII, os códices portugueses desenvolvem uma linguagem de inclinação 

tardo-gótica, e, em alguns casos, proto-renascentista, moderna, internacional e 

intercultural, havendo um esforço em produzir obras que estabeleçam diálogo com a 

cultural latina local. Nas palavras dos autores, 

«[…] en la segunda mitad del siglo XV, el recurso a un lenguaje decorativo que 

actualmente clasificamos como mudéjar sería considerado por muchos judíos como una 

expresión artística suya […], el lenguaje artístico sefardita por excelencia, en aquello 

que él representa en términos de diferencia y antagonismo de cara al tardo-gótico 

cristiano, por cuanto que representa en cuanto un exitoso lenguaje “aljamiado”, al 

mismo tiempo interconfesional e intercultural».111 

Neste sentido, conforme sublinhou Luís Urbano Afonso num texto recente, 

conclui-se que os manuscritos hebraicos provenientes de realidades geográficas e 

culturalmente díspares podem configurar fenómenos de hibridização artística e espelhar 

posições culturais distintas, de integração ou de resistência, face às culturas maioritárias 

hospedeiras, como o autor ilustra ao estudar a produção hebraica iemenita (Sana’a), 

portuguesa (Lisboa) e espanhola (Andaluzia) da segunda metade do século XV.112 

Outra das vias de investigação levadas a cabo no contexto do projeto em causa, 

até então pouco exploradas, refere-se à comparação entre a iluminura hebraica portuguesa 

e a iluminura cristã da mesma época. Com efeito, num artigo de síntese sobre a iluminura 

portuguesa do século XV, Horácio Peixeiro destaca a existência de alguns traços comuns 

entre a iluminura hebraica nacional e a iluminura cristã coeva, os quais foram 

reconhecidos do mesmo modo, e desenvolvidos, por Adelaide Miranda, Luís Ribeiro, 

Catarina Barreira e Paula Cardoso em outra publicação.113 Os investigadores concluem 

nos seus trabalhos que apesar de não se verificarem ligações diretas entre a iluminura 

produzida pelos cristãos e aquela realizada pelos judeus, são visíveis certas constantes, 

                                                 
     111 AFONSO, L.; MOITA, T.; MATOS, D. (2015): p. 64. 

     112 AFONSO, Luís Urbano. «Patterns of Artistic Hybridization in the Early Protoglobalization Period». 

Journal of World History, vol. 27, n.º 2 (2016a), pp. 215-253. 

     113 PEIXEIRO, Horácio. «A iluminura portuguesa no século XV». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes 

Pinto (orgs.). O livro e as interações culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: 

Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2014, pp. 145-160. CARDOSO, Paula. «A iluminura 

no Mosteiro de Jesus de Aveiro e as eventuais relações com a Iluminura Hebraica no século XV». In Luís 

U. Afonso e Paulo M. Pinto (orgs.). O livro e as interações culturais judaico-cristãs em Portugal no final 

da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2014, pp. 367-384. 

MIRANDA, Adelaide; RIBEIRO, Luís; BARREIRA, Catarina; CARDOSO, Paula. «Diálogos entre judeus e 

cristãos: a iluminura em Portugal no século XV». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O 

livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015, pp. 99-107. 
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que resultam da coexistência e partilha do território, como o recurso a um vocabulário 

vegetalista e zoomórfico, a utilização generalizada da filigrana, e o despojamento e 

ausência de programas iconográficos desenvolvidos. 

Importa referir ainda, no contexto desta vaga recente de estudos em torno da 

iluminura hebraica portuguesa, a dissertação de doutoramento de Débora Marques de 

Matos, recentemente defendida no King’s College de Londres, intitulada Script and 

Decoration in Late Fifteenth Century Portuguese Hebrew Manuscripts: A Digital 

Approach.114 Nesta dissertação, a autora estuda os manuscritos hebraicos iluminados 

portugueses, procurando estabelecer se foram, ou não, copiados em ambiente oficinal. O 

princípio metodológico assenta na convicção de que a combinação de uma série de 

procedimentos codicológicos, paleográficos e histórico-artísticos (que designa como 

“Digital Connoisseurship”), desenvolvidos com o auxílio da tecnologia atual, permitem 

ao investigador reconhecer as características mais salientes dos manuscritos e identificar 

os agentes envolvidos na sua produção. Para o efeito, Débora Matos desenvolveu uma 

ferramenta digital, designada como SephardiPal, com a qual estuda uma série de imagens 

dos manuscritos, tanto em termos de paleografia como de decoração. A investigadora 

conclui que os manuscritos estudados foram efetivamente copiados em ambiente de 

oficina (não necessariamente num mesmo espaço), colocando a produção da esmagadora 

maioria dos manuscritos sem cólofon entre os anos de 1480 e 1485, período que considera 

de maior atividade por parte da oficina. A análise realizada permitiu ainda atribuir vários 

manuscritos sem cólofon a escribas conhecidos, nomeadamente, a Samuel ibn Musa e a 

Eleazar Gagos (um escriba com protagonismo aparentemente maior na oficina do que até 

então se considerava). Embora Débora Matos tenha dedicado a sua atenção apenas a um 

conjunto de manuscritos iluminados globalmente considerados como produto da oficina 

principal de copistas e de iluminadores de Lisboa, outros manuscritos relativamente 

próximos daqueles não receberam especial consideração por parte desta investigadora, 

que admite a possibilidade da sua produção ter sido realizada na capital portuguesa, ou, 

ao menos, sob inspiração dos manuscritos da oficina principal. Estes manuscritos são 

                                                 
     114 A dissertação foi defendida a 2 de dezembro de 2016. Devemos sublinhar que até à data em que 

entregámos a nossa dissertação nos serviços académicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

não nos foi possível aceder à investigação de Débora Matos. Conforme a autora nos indicou, a dissertação 

encontra-se em fase de revisão, prevendo-se a sua divulgação na biblioteca do King´s College apenas para 

meados de 2017. Em todo o caso, Débora Matos partilhou connosco, através de correio eletrónico, algumas 

das conclusões gerais da sua investigação e o power point que guiou a defesa da sua tese. Expressamos aqui 

a nossa gratidão à autora pela partilha generosa desta informação. 
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considerados na presente dissertação. Embora possamos coincidir com Débora Matos em 

algumas conclusões, afastamo-nos em muitas outras, nomeadamente na datação de vários 

manuscritos sem cólofon, os quais, considerando a sua decoração, nos parecem mais 

tardios. 

  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

O LIVRO SEFARDITA MEDIEVAL: UM OBJETO CULTURAL E 

ARTÍSTICO 

 

 

 Numa dissertação dedicada ao livro hebraico medieval português pareceu-nos 

essencial tecer algumas considerações acerca do modo de produção e do significado geral 

deste objeto no seio das comunidades judaicas e sefarditas. Para o efeito, dividimos o 

presente capítulo em três pontos distintos. Em primeiro lugar, interessa-nos compreender 

o códice hebraico peninsular como objeto cultural e o seu lugar na vida do indivíduo e da 

comunidade judaica. Em segundo lugar, dedicamos a nossa atenção à natureza da 

produção dos códices hebraicos medievais, que se distingue em muitos aspetos do que 

sucede no espaço latino, melhor conhecido. Em terceiro lugar, apresentamos uma síntese 

histórica relativa à decoração dos manuscritos medievais sefarditas, refletindo, também, 

sobre os conceitos de arte e aniconismo aplicados à realidade judaica. 

 

1 –  O códice hebraico sefardita  como objeto cultural  

A centralidade do livro na vida judaica foi garantida pela revolução farisaica-

rabínica há cerca de dois mil anos, possibilitando que o judaísmo, até então um sistema 

ligado ao Templo, em Jerusalém, se pudesse transformar numa cultura religiosa com 

capacidade para sobreviver e florescer nos mais diversos contextos. Desde então, os livros 

assumem um significado essencial «in disseminating and propagating the religion, 

traditions and values of the dispersed Jewish people»,115 que, através deles, é instruído 

no estudo da Torá, dom de Deus, na observância dos preceitos religiosos (miṣvot) e nas 

orações. Por esta razão, o estudo da Bíblia sagrada é considerado pelo judaísmo posterior 

                                                 
     115 TAHAN, Ilana. Hebrew Manuscripts. The power of Script and Image. Londres: The British Library, 

2007, p. 7. 
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ao Templo como um autêntico ritual religioso, quotidianamente recomendado, 

substituindo os ritos do Templo da hora vespertina.116 

Por livro hebraico medieval entendemos aqui os volumes escritos com o alfabeto 

hebraico ao longo da Idade Média pelo povo judaico e ao seu serviço.117 Estes livros 

subsistiram primeiro sob forma manuscrita, e, mais tarde, sob forma impressa. Como 

produto cultural que reflete as crenças e as ideias do povo judaico, o livro veio a merecer 

ao longo dos tempos um profundo respeito e devoção por parte deste povo, como é patente 

nas iluminuras com que são enriquecidos, nos testemunhos rabínicos sefarditas medievais 

e nas fontes não-hebraicas coevas.118 

Antes de mais, importa sublinhar que uma tradição secular estabelecia para os 

homens hebreus o dever religioso de dedicação sistemática ao estudo (da Bíblia, 

sobretudo, e do Talmud), para o qual deveriam possuir livros. Nas primeiras páginas do 

Talmud, os hebreus encontravam claramente formulado o costume da leitura individual 

na sinagoga, depois ampliado a outros âmbitos e tempos: 

«Al volver del campo, por la tarde, acuda a la sinagoga [antes que a casa]; el que tenga 

práctica en la lectura [de la Biblia] léala; el que esté acostumbrado a estudiar mishnah, 

estudie mishnah; recite entonces el Shemà’ [es decir, los versículos bíblicos del Deut. VI, 

4-9; XI, 31-21; Num. XV, 37-41, porque la práctica religiosa obliga a recitar por la 

mañana y por la tarde] y la oración vespertina y luogo vaya a cenar».119 

O lugar do livro na vida judaica medieval é objeto de reflexão frequente nos 

escritos dos autores rabínicos sefarditas. Por exemplo, no testamento de rabi Judá ben 

Asher, escrito em 1349, o autor dirigindo-se aos seus filhos, refere: «What have I left 

undone for you that a father could do for his children? Regularly were your meals 

provided, and all your wants. You own many books, and my every thought was directed 

                                                 
     116 BONFIL, Robert, «La lectura en las comunidades hebreas de Europa occidental en la época medieval». 

In Guglielmo Cavallo e Roger Chartier (eds.). Historia de la Lectura en el mundo ocidental. Altea: Taurus, 

2001, pp. 284-286. 

     117  Refira-se que um livro hebraico nem sempre se encontra escrito em língua hebraica, embora sempre 

necessariamente em caracteres hebraicos. Com efeito, no período pré-medieval, ainda em Israel, ou ao 

longo da Idade Média, na diáspora, os judeus produziram alguns livros que escreveram, embora usando o 

alfabeto hebraico, nas línguas vernaculares do seu contexto. Os linguistas preferem chamar à escrita usada 

nestes textos de judeo-árabe, judeo-espanhol, judeo-português, etc., consoante a língua em que foram 

copiados. São conhecidos, também, como textos aljamiados. 

     118 SABAR, Shalom. «Typography, Layout and Decoration: The Printed Hebrew Book in the Iberian 

Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). 

Sephardic Book Art of the Fifteenth Century. Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 

     119 Talmud da Babilónia, Berakhot 4b. In BONFIL, R. (2001): p. 286. 
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to you […]».120 No mesmo espírito, o prominente líder e estudioso rabi Isaac Canpanton 

(1360-1463), responsável pela grande Yeshiva de Zamora, escreve no final da sua obra 

com metodologia para estudar e ensinar o Talmud, intitulada Darke ha-Talmud [A 

Metodologia do Talmud], o seguinte: 

«The wisdom of a person reaches as much his books, and therefore one should sell all 

that he has and buy books. Because, for example, without owning the Talmudic tracts one 

cannot become an expert [in Talmudic or Rabbinis studies], and likewise one who does 

not own on medicine cannot become an expert in [medicine]. And on account of this our 

rabbis of old said the more books the more wisdom, and their words ‘acquire for yourself 

a friend’ [Mishnah, Pirkei Avot, 1. 6] allude not only to a real [person] friend but to 

books, for the book is a good friend».121 

 Outra opinião relevante sobre o livro e seu lugar no judaísmo sefardita medieval 

é expressa por uma autoridade que se encontrou ativa durante as dramáticas perseguições 

antijudaicas de 1391, quando aparentemente é forçado à conversão. Trata-se do estudioso 

catalão Isaac ben Moisés ha-Levi, conhecido também como Profiat Duran (c. 1350-c. 

1415), o qual refere na sua obra Ma’aseh Efod que os livros sagrados e litúrgicos, Bíblias 

em particular, servem melhor os seus leitores (contribuem inclusivamente para a 

memorização dos seus conteúdos) se forem artisticamente embelezados: 

«[…] study should always be in beautiful and pleasant books, containing harmonious 

script written on fine vellum, and with luxurious bindings, and should be carried on in 

pleasant buildings; for the beholding and study of beautiful forms with delicate drawings 

and fine painting is one of those things that place the soul, urges on and strengthens its 

powers. It has therefore been to the perfection of our nation that the wealthy and 

prominent in every generation have always exerted an effort in the production of beautiful 

codices».122 

O apelo realizado por Duran para embelezar os manuscritos bíblicos e litúrgicos 

não ficou esquecido, como é manifestamente evidente no número de códices hebraicos 

iluminados remanescentes oriundos da Península Ibérica. Para além dos motivos 

iluminados que enriquecem estes códices, também a iconografia confirma, ainda que 

ocasionalmente, a importância do livro na sociedade judaica da Idade Média, como 

                                                 
     120 Citação retirada de HACKER, Joseph. «Jewish Book Owners and Their Libraries in the Iberian 

Peninsula, Fourteenth-Fifteenth Centuries». In Javier del Barco (ed.). The Late Medieval Hebrew Book in 

the Western Mediterranean. Hebrew Manuscripts and Incunabula in Context. Leiden-Boston: Brill, 2015, 

p. 95. 

     121 Citação retirada de SABAR, Shalom. «Typography, Layout and Decoration: The Printed Hebrew Book 

in the Iberian Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» (no prelo). 

     122 Citação retirada de SED-RAJNA, G. (1992): p. 134. 
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aponta Shalom Sabar.123 Por exemplo, na famosa Haggadah de Barcelona (c. 1340) 

encontra-se a imagem de uma família judaica que celebra o Seder da Páscoa (Fig. 643). 

Significativamente, por sobre a mesa, coberta com uma toalha branca, estão dispostos três 

vasos de ouro e três livros abertos – obviamente Haggadot, o livro ritual para a ocasião.124 

Esta circunstância alude ao alto nível de literacia existente nas famílias judaicas, mas 

também ao número de manuscritos que uma família pode usufruir (neste caso, para 

celebrar a Páscoa). 

O apreço pelo livro, e a sua relação com o judaísmo, podem ser observados 

igualmente na arte cristã. Por exemplo, o indivíduo identificado como sendo um judeu, 

representado no “Painel da Relíquia” do famoso Retábulo de S. Vicente, produzido para 

a Sé de Lisboa, c. 1470, e atribuído ao pintor Nuno Gonçalves, ostenta nas suas mãos um 

livro, escrito com caracteres que simulam letras hebraicas e notas massoréticas, à maneira 

das Bíblias sefarditas, que desdobra à maneira semita, contrastando com o modo como S. 

Vicente folheia o livro, no mesmo retábulo (Fig. 644).125 De grande interesse constitui 

também a pintura do Menino Jesus entre os Doutores, atribuída a Cristóvão de 

Figueiredo, realizada c. 1520-1530, atualmente no Museu Nacional de Arte Antiga (Fig. 

645). Nesta pintura, os judeus são representados tendo consigo diversos livros (com 

diferentes tipologias de encadernação), uns abertos outros fechados, a partir dos quais 

discutem com o Menino Jesus, situado em um estrado construído por degraus 

circulares.126 Para além dos múltiplos significados que esta pintura pode representar, 

consubstanciando uma eventual disputa teológica entre judeus e cristãos, tão frequentes 

no período medieval, a presença massiva destes livros neste como em outros episódios 

manifesta, significativamente, uma compreensão da figura do judeu como um indivíduo 

                                                 
     123 SABAR, Shalom. «Typography, Layout and Decoration: The Printed Hebrew Book in the Iberian 

Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» (no prelo). 

     124 A Haggadah (pl. haggadot) corresponde ao livro que contém o texto que se lê durante a refeição 

familiar celebrada na véspera da Páscoa. 

     125 ABULAFIA, David. «The Jew on the Altar: the image of the Jew in the “Veneration of St. Vincent” 

atribute to Nuno Gonçalves». Mediterranean Studies, vol. 10 (2001), pp. 37-48. 

     126 É interessante apontar que nesta pintura o livro com encadernação em forma de envelope, situado em 

cima de uma mesa com vários livros, no canto inferior esquerdo, ostenta a inscrição em aljamiado da palavra 

“Bíblia”. Este dado é particularmente relevante, não só porque significa que o pintor conhecia bem os 

caracteres hebraicos, como também testemunha o enraizamento e a complexidade do processo de integração 

cultural da antiga comunidade judaica residente em Portugal. Mais do que o recurso ao alfabeto hebraico, 

julgamos que aquilo que deve salientar-se diz respeito à opção pela aljamia, espelhando práticas exegéticas 

e filológicas interconfessionais que sabemos terem ocorrido em Portugal, sobretudo em Lisboa, nas últimas 

décadas do século XV. Sobre esta pintura e a iconografia do Menino Jesus entre os Doutores, veja-se o 

nosso estudo: MOITA, Tiago. O Mistério do Natal na Pintura Portuguesa. Lisboa: Paulus, 2009, pp. 154-

168.  
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de livros e de cultura. Não sem razão, aliás, os judeus foram chamados muitas vezes pela 

elite cristã para desenvolver traduções vernáculas da Bíblia – conhecidas como Bíblias 

romanceadas –, que incluíam, em alguns momentos, comentários famosos de autores 

rabínicos, como sucedeu com a famosa Bíblia de Alba, encomenda de D. Luís de Gusmão, 

Grão-Mestre de Calatrava, em 1430, ao rabi Moisés Arragel de Guadalajara.127 Na 

Biblioteca da Ajuda possuímos também uma dessas Bíblias romanceadas castelhanas 

(MS 52-XIII-1), que entrou na posse de D. Afonso V; a sua tradução e as suas iluminuras 

foram realizadas inteiramente por judeus.128 A encomenda destas traduções por parte de 

nobres cristãos a rabinos judeus pode ser explicada pela conjugação de vários factores: o 

alto desenvolvimento cultural das comunidades sefarditas medievais e a disponibilidade 

dos seus intelectuais para realizar traduções; a inquietude intelectual da elite cristã pelo 

conhecimento da verdade e pela posse de grandes bibliotecas; a confiança na fidelidade 

dos judeus ao texto bíblico hebraico, conservado sem adulterações.129 Em todos estes 

manuscritos é particularmente evidente o uso de técnicas escribais e práticas 

codicológicas típicas dos livros hebraicos.130 

 A forte relação entre os judeus sefarditas com a cultura do livro é atestada 

igualmente pela constituição de verdadeiras bibliotecas em suas casas. Estas bibliotecas 

podiam pertencer a um indivíduo que as construia para seu uso exclusivo, ou apresentar 

uma natureza semipública, ou seja, organizada por um único indivíduo em sua casa, o 

qual generosamente permitia a consulta dos seus livros aos estudiosos da comunidade 

(midrash).131 Dom Isaac Abravanel possuía uma destas bibliotecas na sua casa em Lisboa, 

                                                 
     127 AVENOZA, Gemma. Biblias Castellanas Medievales. San Millán de la Cogolla: Cilengua, 2011, pp. 

199-254. FELLOUS, Sonia. Histoire de la Bible de Moïse Arragel. Quand un rabbin interprète la Bible pour 

les chrétiens. Paris: Somogy, 2001. SÁENZ-BADILLOS, Ángel. «Luis de Guzmán’s Patronage and the 

Spanish Translation and Commentary of the Bible by Arragel». In Esperanza Alfonso e Jonathan Decter 

(eds.). Patronage, Production, and Transmission of Texts in Medieval and Early Modern Jewish Cultures. 

Turnhout: Brepols, 2014, pp. 361-383. SCHONFIELD, Jeremy (ed.). La Biblia de Alba: An Illustrated 

Manuscript Bible in Castilian; The Companion Volume. Madrid: Fundación Amigos de Sefarad, 1992. 

     128 AVENOZA, Gemma. La Biblia de Ajuda y la Megil.lat Antiochus en romance. Madrid: CSIC, 2001. 

AVENOZA, G. (2011): pp. 267-277. MOITA, Tiago. «”Entre os Judeus Portuguezes e Espanhoes corriaõ 

algumas Traducções”: A Bíblia da Ajuda, um manuscrito em romance de iniciativa judaica». Invenire. Fiat 

Lux. Estudos sobre manuscritos iluminados em Portugal, n.º 1 (2015), pp. 64-73. 

     129 PUEYO MENA, Francisco Javier. «Biblias romanceadas y en ladino». In Iacob M. Hassan, Ricardo 

Izquierdo Benito e Elena Romero (coord.). Sefardíes: Literatura y lengua de una nación dispersa. Cuenca: 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 208-209. 

     130 AVENOZA, Gemma. «Jews and the Copying of Books in the Iberian Peninsula in the Fourteenth and 

Fifteenth Centuries». In Esperanza Alfonso e Jonathan Decter (eds.). Patronage, Production, and 

Transmission of Texts in Medieval and Early Modern Jewish Cultures. Turnhout: Brepols, 2014, pp. 341-

359. 

     131 HACKER, J. (2015). Embora não sendo consensual, alguns estudiosos advogam a hipótese da 

existência de bibliotecas públicas no interior das sinagogas. Entre os paladinos desta hipótese encontramos 
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abrindo-a aos seus correligionários, tendo-a perdido totalmente, bem como aos seus 

escritos, na fuga de D. João II em direção a Castela: 

«The upright minister, Don Isaac Abrabanel, of blessed memory, said: When I was in my 

youth at the age of twenty and living in my land… the fury of the times engulfed me… 

plotting to take my soul. And he [João II] took all of my possessions, and only I escaped, 

fleeing from everything, to the spacious Kingdom of Castile, because I feared the anger 

and rage. And so all of my books were lost to the horror as my brothers, my people, and 

my neighbors became my foe. They also went up and came into my house and my Bet 

midrash, and took that which was beloved to my soul, and also that which I did with [= 

wrote] this book was destroyed or taken captive, and I did not take it with me and have 

not seen it since».132 

A existência destas bibliotecas dos judeus e a prominência do livro na cultura 

judaica medieval consubstancia-se também a partir das fontes não-hebraicas, 

nomeadamente, nos documentos relativos à confiscação de bens aos judeus ou nos relatos 

dos trágicos eventos do tempo da expulsão. Consideremos o caso da confiscação dos 

livros hebraicos que teve lugar em Jaca (Huesca, Aragão), em 1415, como consequência 

das pragmáticas papais contidas na Bula de Bento XIII, promulgada depois da Disputa de 

Tortosa (1413-1414). Por um documento notarial sabemos que nesta localidade foram 

confiscadas vinte e seis livrarias judaicas, num total de seiscentos e quinze livros 

confiscados, os quais foram depositados na catedral jacetana.133 Impressiona o número de 

livros em posse de cada indivíduo referido: a Azarian fillo de Judas foram confiscados 

sessenta e um livros; a mestre Abram Abenaçaya foram retirados setenta e quatro livros; 

a mestre Azarian Abendaguet se lhe tiraram cinquenta e sete livros. 

Consideremos agora o caso da confiscação dos livros hebraicos que teve lugar em 

Ejea de los Caballeros, uma pequena vila em Aragão com cerca de trinta famílias judaicas, 

maioritariamente vivendo da agricultura. Conforme narra detalhadamente o historiador 

                                                 
Robert Bonfil, para quem «Además de un lugar de oración, la sinagoga funcionaba en el medioevo como 

un auténtico “centro social” hebreo y, asimismo, como biblioteca pública […], mantenida por la 

conservación de un ethos basado en algunas ideas fundamentales de très longue durée de la ideologia 

cultural hebrea: las de la responsabilidad recíproca de los membros del grupo, de la organización 

comunitária como institución corporativa basada en la idea jurídica de la sociedad, además, naturalmente, 

de la ya mencionada del estúdio considerado como un deber religioso de los indivíduos y del grupo». 

BONFIL, R. (2001): p. 287. Opinião diametralmente oposta apresenta Malachi Beit-Arié, que conclui «that 

there were no public or institutional libraries even at the end of the Middle Ages, except for modest 

collections of biblical books and prayer books in synagogues». BEIT-ARIÉ, Malachi. «Did ‘Public’ Libraries 

Exist in the Medieval Period? The Private Nature of Medieval Hebrew Book Production and 

Consumption». Zion, n.º 65 (2000), p. 451. 

     132 Isaac Abravanel, Merkevet ha-mishne. Citação retirada de HACKER, J. (2015): p. 77. 

     133 GUTWIRTH, Eleazar; MOTIS DOLADER, Miguel Ángel. «Twenty-Six Jewish Libraries from the 

Fifteenth-Century Spain». The Library, n.º 18 (1996), pp. 27-53. 
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Haim Beinart, no dia 1 de julho de 1492, Juan de Peraman, um emissário da Inquisição, 

entrou na sinagoga desta comunidade pedindo todos os livros que se encontrassem em 

posse dos judeus.134 As fontes detalham o número de livros que cada família possui e 

entrega à Inquisição: por exemplo, a família Almereci tinha 60 livros, a família do rabi 

José e aquela do físico Moisés Avendavir tinham 40 livros cada uma. 

Surpreendentemente, o número global de livros que foram confiscados em um só dia nesta 

pequena comunidade judaica de agricultores corresponde a 260 livros, o que comprova 

quanto este objeto cultural era comum e muito apreciado. 

 

2 –  A produção do códice  hebraico: características  

Os mais antigos textos hebraicos medievais conhecidos são fragmentos 

encontrados no final do século XIX na genizah135 da sinagoga de Fustat, no Cairo, cuja 

cópia remonta provavelmente ao século VII d.C. Entre esta data e o século I d.C. – no 

qual foram produzidos os Manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de 

Qumran, em 1947 – não subsiste qualquer testemunho manuscrito hebraico em todo o 

mundo.136 A inexorável voragem do tempo e as perseguições sofridas pelos judeus 

encontram-se indubitavelmente entre os principais motivos que conduziram à destruição 

do património produzido neste período. Por outro lado, é possível que a presença de uma 

genuína tradição oral na transmissão de grande parte da literatura hebraica pós-bíblica, 

talmúdica e midráshica, entre as sucessivas gerações, não tenha motivado uma produção 

de manuscritos tão ampla quanto se expectaria.137 

 Como sublinhou Malachi Beit-Arié, enquanto a adoção do livro em forma de 

códice em contexto cristão se verifica imediatamente nos primeiros séculos da era 

                                                 
     134 BEINART, Haim. The Expulsion of the Jews from Spain. Oxford-Portland: Littman Library of Jewish 

Civilization, 2002, pp. 232-233. 

     135 Por genizah (pl. genizot) entende-se um “armazém” ou “depósito” situado numa sinagoga ou 

cemitério, usado especificamente para guardar os livros e manuscritos hebraicos em mau estado de 

conservação, os quais não podiam ser destruídos dado o carater sagrado do alfabeto hebraico e do Nome 

divino. 

     136 SCHRIJVER, Emile. «The Hebraic Book». In Simon Elliot e Jonathan Rose (eds.). A Companion to 

the History of the Book. Malden: Wiley-Blackwell, 2007, pp. 153-154. 

     137 Com efeito, Colette Sirat chama a atenção para a importância da tradição oral na transmissão da 

cultura e dos textos judaicos durante estes séculos: «[…] not everything was written, far from it. The orality 

of Jewish culture is a historic fact, even if we can only observe it through written texts. Many texts were 

transmitted by memory for centuries. The interplay of the oral and the written colours traditional Jewish 

texts, and we see the consequences throughout the Middle Ages». SIRAT, Colette. Hebrew Manuscripts of 

the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 13. 
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comum, as comunidades judaicas só relativamente tarde começaram a fazer uso do 

códice, entre os séculos VIII-IX, em plena Alta Idade Média.138 Não obstante, a aceitação 

do códice não eliminou o uso do livro em forma de rolo, que continuará a ser, até aos 

nossos dias, o formato preferido para a cópia do Sefer Torah, o Pentateuco destinado à 

leitura litúrgica na sinagoga. A adoção tardia do novo formato de escrita por parte do 

judaísmo poderá ser explicada sobretudo por questões de ordem identitária, como 

demarcação face à tradição cristã, a qual primeiro usou o códice para disseminar o Novo 

Testamento e traduzir o Antigo Testamento.139 

 Os mais antigos códices hebraicos medievais explicitamente datados que 

chegaram aos nossos dias são Bíblias produzidas nos começos do século X, no Médio 

Oriente e no Norte de África. Nas centúrias seguintes, a produção destes livros pode ser 

documentada nas demais comunidades judaicas da diáspora, sobretudo naquelas 

residentes em contexto europeu e mediterrâneo. As características materiais dos códices 

hebraicos realizados nas várias entidades políticas onde viveram as comunidades 

judaicas, as considerações estéticas na disposição dos textos, o programa iconográfico, e 

os diferentes tipos paleográficos e modos de escrita usados nos manuscritos hebraicos 

foram fortemente influenciados pelo meio cultural onde os mesmos foram produzidos. 

Malachi Beit-Arié designou cada uma das áreas com peculiaridades próprias no que 

respeita à produção material do códice hebraico e seus tipos paleográficos como «geo-

cultural entity» – entidade geocultural.140 A sua classificação inclui cinco áreas 

geoculturais distintas onde as comunidades judaicas medievais produziram manuscritos 

com características codicológicas e paleográficas próprias: a oriental (com subáreas na 

Pérsia e no Iémen), a bizantina, a italiana, a asquenazita141 e a sefardita.142 Em suma, a 

                                                 
     138 BEIT-ARIÉ, Malachi. Hebrew Manuscripts of East and West: Towards a Comparative Codicology. 

Londres: British Library, 1993, pp. 9-11. A data indicada para o aparecimento do códice em contexto 

judaico é garantida a partir de referências documentais e linguísticas – «In fact, the earliest reference to the 

codex form in Jewish literature does not date before the end of the eighth or the beginning of the ninth 

century. Moreover, the earliest term designating a codex was borrowed from Arabic and persisted in the 

Orient for a quite a long time. Therefore it seems that the Jews in the East adopted the codex after the 

Arabic conquest, very likely not before the ninth century or a little earlier». BEIT-ARIÉ, M. (1993): p. 11. 

Não obstante, o mais antigo códice hebraico remanescente explicitamente datado foi produzido em 916, no 

Médio Oriente, e apresenta os Profetas Posteriores (São Petersburgo, RNL, Evr. I B 3). 

     139 BEIT-ARIÉ, M. (1993): p. 11. 

    140 BEIT-ARIÉ, M. (1993): p. 33. 

     141 Inclui a França (centro e norte), a Alemanha e a Inglaterra. 

     142 Compreende a Península Ibérica, a Provença, o Baixo Languedoque, o Magreb e a Sicília. 
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produção do manuscrito hebraico em cada uma destas áreas geoculturais não pode ser 

compreendida sem relação com a cultura manuscrita dominante na área correspondente. 

Considerando os manuscritos hebraicos produzidos fora do contexto oriental, os 

mais antigos são datados do século XI, tendo sido realizados no sul de Itália e no 

Magreb;143 os códices produzidos na Península Ibérica, França, Alemanha, Inglaterra e 

Bizâncio remetem-nos, por sua vez, para os séculos XII e seguintes. No caso da Península 

Ibérica, o mais antigo manuscrito explicitamente datado, uma gramática hebraica, foi 

copiado em 1119, em Valência,144 e a mais antiga Bíblia foi escrita em 1188, em Girona 

(Catalunha);145 em Portugal, como veremos, esta datação revela-se mais tardia. 

 Em termos numéricos, sobretudo para as áreas geográficas fora do Médio Oriente, 

a produção manuscrita hebraica remanescente é particularmente reduzida até meados do 

século XIII, crescendo de forma exponencial depois desta data, especialmente durante o 

século XV.146 Na primeira metade do século XVI, a produção de manuscritos hebraicos 

parece retroceder significativamente, devido à rápida difusão da imprensa, cedo adotada 

pelos judeus. Não obstante, a cópia de manuscritos por parte das comunidades judaicas 

continuará de forma ininterrupta até aos dias de hoje, quer para a confeção de especiais 

textos litúrgicos, como o Sefer Torah, os tefillin147 e as mezuzot,148 quer de outros 

documentos, como as ketubot.149 Neste sentido, e tomando em conta os dados disponíveis, 

a história dos manuscritos hebraicos medievais europeus e mediterrâneos parece confinar-

se quase exclusivamente à Baixa Idade Média. Não podemos esquecer, contudo, que 

                                                 
     143 O mais antigo manuscrito hebraico produzido na Europa foi copiado provavelmente na Apúlia, em 

1072/73 (Vaticano, Vat. ebr. 31). 

     144 São Petersburgo, RNL, Evr. Arab. I 2440. 

     145 Toronto, Friedberg 9-005. 

     146 BEIT-ARIÉ, M. (1993): pp. 11-12. 

    147 Os tefillin, ou filactérios, são pequenas caixas de couro, cada qual presa a uma tira também de couro, 

dentro das quais está contido um pergaminho com os quatro trechos da Torá em que se baseia o uso destes 

objetos (Ex 13,1-10; Ex 13, 11-16; Dt 6,4-9; Dt 11, 13-21). Os filactérios são atados à fronte e ao braço 

esquerdo pelos judeus durante as orações. 

     148 A mezuzah (pl. mezuzot) é uma peça em pergaminho com a inscrição do Shemaʽ Israel (“Escuta, 

Israel”) (Dt 6,4-9 e 11,13-21) que se fixa, inserida numa pequena caixa, às portas da casa, conforme o 

miṣvah (preceito bíblico). 
     149 A ketubbah (pl. ketubbot) corresponde ao contrato judaico de casamento, que inclui informações 

respeitantes à data, lugar, nomes dos contraentes e a soma que o marido se compromete a pagar em caso de 

divórcio. Sobre as ketubbot medievais da Península Ibérica, veja-se LACAVE, José Luis. Medieval Ketubot 

from Sefarad. Jerusalém: Magnes Press, 2002. 
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apenas uma pequena percentagem dos manuscritos produzidos ao longo da Idade Média 

chegou aos nossos dias.150 

 De acordo com Malachi Beit-Arié, não existe qualquer prova para o mundo 

judaico que ateste uma atividade de cópia manuscrita institucionalizada comparável ao 

scriptorium monástico cristão.151 Pelo contrário, conforme refere o autor: 

«[…] the production of Hebrew codices in the Middle Ages was a personal and private 

initiative of individuals and apparently never a public enterprise promoted by intellectual 

or communal establishments. They were never fabricated in organized academic or 

commercial copying centres on a large scale. Book production and text reproduction 

were performed by individuals, either professional scribes hired by individuals or learned 

individuals copying for their own use. Both hired scribes and copyists were sometimes 

assisted by secondary scribes – presumably relatives or pupils of the main scribe».152 

 A passagem citada mostra com absoluta clareza a diferença fundamental existente 

entre a produção de manuscritos hebraicos e aquela de manuscritos latinos durante a Idade 

Média. No interior da sociedade cristã, poderosas instituições, como cortes, catedrais, 

                                                 
     150 De acordo com as estimativas avançadas por Malachi Beit-Arié e Colette Sirat, serão cerca de 70,000 

os manuscritos hebraicos disponíveis nas várias bibliotecas e coleções públicas e privadas do mundo, dos 

quais cerca de 40,000 são medievais, e os restantes pós-medievais. BEIT-ARIÉ, Malachi. The Makings of 

the Medieval Hebrew Book: Studies in Palaeography and Codicology. Jerusalém: Magnes Press, 1993a, p. 

8. SIRAT, C. (2002): pp. 8 e 10. 

     151 BEIT-ARIÉ, M. (1993): p. 81. Em todo o caso, nos últimos anos os estudiosos têm identificado a 

existência de alguns centros hebraicos na Península Ibérica durante o século XV onde vários escribas se 

sucediam na produção de um mesmo manuscrito: Michael Riegler refere que nas yeshivot sefarditas no 

século XV (“academias religiosas judaicas”) alguns manuscritos foram produzidos por diferentes 

estudantes, que se substituíam uns aos outros na realização do mesmo volume. RIEGLER, Michael. «Were 

the Yeshivot in Spain Centers for the Copying of Books?». Sefarad, vol. 57, n.º 2 (1997), pp. 373-398. O 

mesmo aponta Colette Sirat em relação aos studia de filosofia sefarditas, instituições onde se ensinava a 

ciência e a filosofia. SIRAT, Colette. «Studia of Philosophy as Scribal Centers in Fifteenth-Century Iberia». 

In Javier del Barco (ed.). The Late Medieval Hebrew Book in the Western Mediterranean. Hebrew 

Manuscripts and Incunabula in Context. Leiden-Boston: Brill, 2015, pp. 46-69. Joseph R. Hacker afirma 

também que nas bibliotecas semipúblicas (midrash) existentes nas casas de alguns dos judeus sefarditas 

mais abastados, o proprietário podia trazer vários escribas que copiavam livros para uso público na referida 

biblioteca. HACKER, J. (2015). Não obstante, os autores são unânimes em concluir que o funcionamento 

destes centros de escribas não ofereçe paralelos com os scriptoria latinos. Importa referir que Malachi Beit-

Arié sustém opinião contrária sobre esta matéria, afirmando o caráter exclusivamente individual da 

produção e consumo do livro hebraico, mesmo quando produzido nas yeshivot sefarditas do século XV: 

«The two dozens of manuscripts copied in Sefardic yeshivot (or batei midrash), mostly in 15th century Spain 

(all but one dating from the second half of the century), a few in Southern Italy, and, after the expulsion 

from Spain, in Morocco and Palestine, do not undermine the basically individual character of Hebrew book 

production and consumption. […] Not only do these manuscripts not weaken our argument, their scarcity 

proves that talmudic academies did not serve as centres of copying and the fact that they were not written 

for the yeshiva reinforces the individual nature of Hebrew book production. Several of these manuscripts 

are indeed copies by many hands, tempting us to regard them as collective products of centres of learning, 

but such a negligible evidence cannot sustain the argument for the existence of Jewish scriptoria». BEIT-

ARIÉ, Malachi. «The individual nature of Hebrew book production and consumption». In Nicholas de 

Lange e Judith Olszowy-Schlanger (eds.). Manuscrits hébreux et arabes: Mélanges en l’honneur de Colette 

Sirat. Turnhout: Brepols, 2014, p. 27. O assunto permanece, portanto, aberto à discussão. 

     152 BEIT-ARIÉ, M. (2014): p. 27. 
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mosteiros ou universidades, suportavam diversos scriptoria (oficinas de copistas), que 

funcionavam a partir de específicas disposições regulamentares e controlo textual 

apertado.153 Em contraste, a produção dos manuscritos hebraicos provinha 

maioritariamente de iniciativa pessoal e privada, não sendo controlada por qualquer 

instituição ou autoridade religiosa ou civil. 

 Assim sendo, um judeu que decidisse adquirir um determinado texto, escolhido 

consoante o seu gosto ou necessidade particular, na eventualidade de não poder ou não 

querer comprar diretamente o livro a um proprietário que previamente o detivesse, 

poderia recorrer a escribas contratados, que atuavam de forma profissional ou 

semiprofissional,154 ou realizar o trabalho por si próprio, copiando textos para seu uso 

individual e privado.155 A natureza privada da cópia de manuscritos hebraicos não exclui 

a possibilidade de ocasionalmente os escribas associarem à sua atividade copistas 

secundários, normalmente seus familiares ou discípulos, que não assinavam os 

cólofones.156 

Como comprova estatisticamente Malachi Beit-Arié, a cópia de manuscritos para 

uso próprio parece ter sido a realidade mais comum (cerca de 60% dos códices datados 

remanescentes), refletindo disposições haláquicas mas sobretudo o modo individual de 

aprendizagem e o nível de literacia e educação da sociedade judaica medieval.157 O 

contexto em que foram produzidos os manuscritos judaicos medievais traz luz à questão 

da transmissão dos textos hebraicos, pois enquanto um escriba contratado poderá ter sido 

mais vulnerável a erros causados pela própria mecânica da cópia, um escriba individual 

poderá ter realizado mudanças deliberadas no texto copiado.158 

                                                 
     153 Sobre os scriptoria monásticos medievais e seu funcionamento, veja-se NASCIMENTO, Aires. «O 

“scriptorium” medieval, instituição matriz do livro ocidental». In Adelaide Miranda (coord.). A iluminura 

em Portugal: identidade e influências (do séc. X ao XV). Lisboa: BNP, 1999, pp. 51-109. 

     154 Por escriba profissional entendemos um indivíduo que se dedica de forma exclusiva, e como forma 

única de subsistência, à cópia manuscrita; pelo contrário, o escriba semiprofissional realiza paralelamente 

outras atividades remuneradas além da cópia de manuscritos. 

     155 A grande maioria dos manuscritos com cólofon nos quais falta a referência a um eventual patrono 

deverá ter sido copiada para uso privado do copista, pois é inconcebível que um escriba contratado 

registasse o seu nome e se abstivesse de inscrever o nome do encomendante da obra. BEIT-ARIÉ, M. (2014): 

p. 25. 

     156 BEIT-ARIÉ, M. (2014): pp. 26-27. 

     157 BEIT-ARIÉ, M. (2014): pp. 25-26. 

     158 BEIT-ARIÉ, Malachi. Unveiled Faces of Medieval Hebrew Books. The Evolution of Manuscript 

Production – Progression or Regression? Jerusalém: The Hebrew University Magnes Press, 2003, pp. 60-

66. 
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 Em suma, não se conhece para o mundo hebraico medieval a existência de centros 

de cópia de manuscritos semelhantes aos que se observam no mundo latino. Pelo 

contrário, os manuscritos hebraicos foram maioritariamente realizados por iniciativa 

individual e para uso particular. Os escribas profissionais poderiam ter a sua própria 

oficina, onde trabalhavam sozinhos ou acompanhados por um ou outro familiar ou 

discípulo, que lhes sucedia na arte da cópia manuscrita. Efetivamente, em alguns casos 

conhecem-se tradições familiares de escribas, passando esta arte de pais para filhos.159 A 

situação parece ser diferente no que se refere à componente artística dos manuscritos 

hebraicos da Idade Média. O caráter homogéneo do programa decorativo de vários grupos 

de manuscritos (quer em termos de decoração micrográfica quer em termos de 

ornamentação pintada) e a existência de tratados hebraicos com receitas para a confeção 

de tintas e aplicação do ouro, permite-nos afirmar a existência de centros de iluminura 

hebraica de manuscritos com vários iluminadores em atividade, conforme destacaram 

Bezalel Narkiss e Joseph Gutmann.160 

 

3 –  A decoração do códice hebraico sefardita  

 A decoração dos manuscritos hebraicos medievais tem reclamado a atenção dos 

investigadores desde os finais do século XIX. O seu estudo – a par da investigação em 

torno das pinturas murais da sinagoga de Dura-Europos, na Síria (c. 245 d. C.), e dos 

mosaicos pavimentais das sinagogas da Galileia, em Israel (séculos V-VI), com 

representações de objetos rituais, motivos romanos e histórias bíblicas – abriu portas a 

um vivo debate em torno da atitude judaica perante a arte, desmistificando a tradicional 

afirmação historiográfica de um suposto aniconismo hebraico absoluto. É hoje evidente, 

com efeito, que o segundo mandamento bíblico – «Não farás para ti imagem esculpida» 

(Ex 20,4) –, não determinou a absoluta rejeição da arte figurativa por parte do judaísmo, 

que interpretou o preceito em conjugação com o versículo seguinte, o qual proíbe a 

idolatria – «Não te prostrarás diante dessas coisas e não as servirás» (Ex 20,5).161 Por 

                                                 
     159 Por exemplo, Isaac ben Israel e Ḥayyim ben Israel são membros de uma conhecida família de escribas 

sefarditas com atividade localizada no século XIII, ao menos por três gerações. SED-RAJNA, G. (1992): pp. 

136-137. Os irmãos Josué ibn Gaon e Shem Tov ibn Gaon são ambos escribas, com atividade documentada 

entre c. 1295 e 1315 no reino de Navarra, especialmente na cidade de Tudela. SED-RAJNA, G. (1992): pp. 

138-139. 

     160 NARKISS, B. (1969). GUTMANN, Joseph. Hebrew Manuscript Painting. Nova Iorque: G. Braziller, 

1978. 

     161 Com efeito, de acordo com o The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, no texto 

original de Ex 20,4 o termo hebraico pesel tanto significa “imagem” como “ídolo”. BROWN, Francis; 
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outras palavras, o mandamento veterotestamentário não invalidou a confeção de imagens 

artísticas, especialmente as representações bidimensionais com funções narrativas ou 

alegóricas, que serão realizadas, aliás, na subsequente história sagrada.162 A exceção 

parece ser a representação direta da divindade, que permaneceu expressamente proibida 

em todos os centros artísticos judaicos da Idade Média.163 

 Kalman P. Bland argumenta convincentemente que a noção falaciosa de um 

hebraísmo purificado de toda a representação idolátrica, rigorosamente anicónico e 

desprovido de cultura visual é uma invenção moderna, produto de discursos antagónicos 

elaborados nos séculos XIX e XX, entre os defensores do antissemitismo e os defensores 

da emancipação judaica: para os primeiros, representados pelo pensamento de Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), a recusa por representar visualmente a divindade 

constitui sinal evidente da inferioridade judaica, sobretudo no campo intelectual; para os 

segundos, representados pelo pensamento de Immanuel Kant (1724-1804), esta recusa 

explica a originalidade e elevação do povo judaico e da sua religião.164 A investigação de 

Kalman P. Bland em torno das fontes literárias judaicas medievais demonstra de forma 

irrefutável que a atitude judaica para com as artes visuais antes do período moderno era 

                                                 
DRIVER, Samuel; BRIGGS, Charles. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, with an 

Appendix Containing the Biblical Aramaic, Coded with the Numbering System from Strong’s Exhaustive 

Concordance of the Bible. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2005, n.º 7763. Por ídolo entende-se 

uma imagem construída pelas mãos dos homens com a intenção de representar materialmente a divindade; 

sendo construção humana, a divindade nela representada é considerada vã e mentira, assim como o seu 

culto. A crítica aos ídolos é um dos temas mais importantes na Bíblia hebraica, como é patente, por 

exemplo, no Salmo 115,4-8. Sobre este tema, veja-se também RAMOS, José Augusto. «As artes da realidade 

em perspectiva bíblica: do aniconismo em imagem ao surrealismo em metáfora». In José A. Ramos, Luís 

M. Araújo e António Ramos dos Santos (org.). Arte Pré-Clássica. Colóquio comemorativo dos vinte anos 

do Instituto Oriental da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa: Instituto Oriental. 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2007, pp. 97-118. 

     162 GUTMANN, Joseph. «The Second Commandment and the Image in Judaism». In Joseph Gutmann 

(ed.). No graven images: studies in art and the Hebrew Bible. Nova Iorque: Ktav Published House, 1971, 

pp. 3-16. A criação da Tenda da Reunião, da Arca da Aliança, dos objetos rituais ou do próprio Templo de 

Jerusalém revelam, de forma muito clara, a sensibilidade artística do povo bíblico. Por outro lado, as 

Escrituras hebraicas expressam também a conceção de que a habilidade para a criação de obras de arte é 

fruto da inspiração divina: «O Senhor disse a Moisés: “Olha, Eu designei expressamente Beçalel, filho de 

Uri, filho de Hur, da tribo de Judá e enchi-o de espírito de Deus, de habilidade, sabedoria e inteligência 

para toda a espécie de trabalhos, para idealizar projetos, trabalhar o ouro, a prata e o cobre; gravar 

pedras e cravá-las, trabalhar a madeira e executar toda a espécie de obras» (Ex 31,3-5). 

     163 SALTMAN, Ellen. «The ‘Forbidden Image’ in Jewish Art». Journal of Jewish Art, vol. 8 (1981), pp. 

42-53. Na verdade, se a representação da presença divina era importante para o episódio a reproduzir – 

como, por exemplo, no episódio de Moisés recebendo as Tábuas da Lei – os artistas judeus optavam por 

usar estratégias conhecidas dos ciclos pictóricos cristãos, como a mão de Deus (quirofania), os raios 

dourados ou mesmo anjos antropomórficos, comuns à pintura cristã. KOGMAN-APPEL, Katrin. «The 

Sephardic Picture Cycles and the Rabbinic Tradition: Continuity and Innovation in Jewish Iconography». 

Zeitschrift fur Kunstgeschichte, n.º 60 (1997), p. 458. 

     164 BLAND, K. (2000): pp. 14-15. 
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francamente positiva e até mesmo encorajada: «At no time and in no corner of medieval 

Jewish Society were Jewish eyes otiose or the visual arts taboo».165 No limite, a presença 

ou ausência de pintura figurativa parece ser sobretudo uma questão de aculturação mais 

que observância do mandamento: em contexto romano, grego ou cristão, a arte judaica é 

frequentemente figurativa, enquanto em contexto islâmico uma decoração estritamente 

ornamental permanece a norma.166 

 Embora a arte hebraica medieval abrace, entre outros campos, a arquitetura, os 

objetos cerimoniais, a tapeçaria ou a arte funerária, as páginas dos manuscritos 

iluminados parecem ter sido o principal meio de acesso judaico às artes visuais, gozando 

de singular importância na cultura judaica deste período. Esta consideração é 

particularmente evidente nas palavras de Profiat Duran antes citadas.167 

A produção de um manuscrito hebraico iluminado envolvia normalmente a 

presença de vários indivíduos. O principal responsável pela produção do manuscrito 

constitui o escriba, a quem competia não apenas a cópia do texto escrito mas também a 

organização geral do layout da página, separando os espaços para a decoração daqueles 

destinados ao texto.168 Em muitas ocasiões, os escribas apenas reproduziam o texto 

consonântico; a pontuação, escrita por baixo, no interior ou em cima das consoantes, e o 

texto massorético (no caso das Bíblias), eram acrescentadas num segundo momento, 

normalmente por outro indivíduo – o escriba-massoreta. Este podia inscrever a massorá 

– um aparato lexical criado com o sentido de estabilizar e manter com precisão o texto 

bíblico169 – usando padrões micrográficos decorativos, vegetalistas ou geométricos, 

incluindo figuras animais.170 O manuscrito poderia receber ainda decoração desenhada a 

                                                 
     165 BLAND, K. (2000): p. 153. 

     166 KOGMAN-APPEL, Katrin. «Hebrew Manuscript Painting in Late Medieval Spain: Signs of a Culture 

in Transition». Art Bulletin, vol. 84, n.º 2 (2002), p. 246. 

     167 No ponto 1 deste capítulo. 

     168 NARKISS, B. (1974): p. 82. 

     169 A massorá constitui um sistema de notas críticas sobre a forma externa do texto bíblico, visando a 

preservação exata, não somente da ortografia das palavras mas também da sua vocalização e acentuação. 

Encontra-se disposta nas margens horizontais do texto, na sua forma longa (massorá magna), e nas margens 

verticais, na sua versão breve (massorá parva). Entre os principais estudos introdutórios à massorá, veja-se 

GINSBURG, Christian David. Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible. Londres: 

Trinitarian Bible Society, 1987. MARTÍN CONTRERAS, Elvira; SEIJAS DE LOS RÍOS-ZARZOSA, M. 

Guadalupe. Masorah: La Transmisión de la Tradición de la Biblia Hebrea. Estela (Navarra): Verbo Divino, 

2010. YEIVIN, Israel. Introduction to the Tiberian Masorah. Masoretic Studies. Missoula: Scholars Press, 

1980. 

     170 Por micrografia (do grego: escrita minúscula) – elemento específico e constante dos manuscritos 

judaicos medievais produzidos em qualquer entidade geocultural – entende-se uma especial arte escribal 

judaica que usa o fluxo de letras minúsculas para delinear a silhueta de imagens. O texto usado para formar 

este tipo decorativo é quase sempre a massorá (excecionalmente também textos bíblicos ou poéticos), pelo 
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pena, normalmente da mão do escriba, ou mesmo luxuosa iluminura.171 Neste último 

caso, a confeção do manuscrito hebraico compreendia o trabalho de outros indivíduos, 

como o responsável por planear e esboçar as ilustrações e os coloristas que as pintavam, 

depois da aplicação do ouro.172 Embora a identidade destes artistas permaneça na maioria 

das vezes desconhecida, assinando os manuscritos apenas os escribas (por vezes, também 

os escribas-massoretas), os iluminadores dos manuscritos hebraicos podem ser tanto 

judeus como cristãos dedicados a esta arte.173 

No mundo cristão, a arte da iluminação de manuscritos floresceu desde a 

Antiguidade Tardia até ao Renascimento. No mundo judaico, pelo contrário, não 

subsistem quaisquer exemplares iluminados antes do século X, nomeadamente, em 

manuscritos produzidos em Israel e no Egito. Na Europa ocidental, o livro hebraico 

iluminado parece ser ainda mais tardio, remontando os manuscritos pintados 

remanescentes ao século XIII, uma situação que pode ser explicada com base nos 

desenvolvimentos verificados no seio da sociedade cristã neste período, quando, com o 

progresso das cidades, das universidades e de uma classe média endinheirada, a produção 

do livro manuscrito, até então concentrada nos scriptoria monásticos, passou a ser 

realizada também em oficinas seculares urbanas, permitindo que ricos indivíduos 

comissionassem luxosos manuscritos, e facilitando o encontro entre artistas de várias 

confissões. Com efeito, em alguns casos estas oficinas seculares cristãs iluminaram 

parcial ou totalmente alguns dos manuscritos hebraicos, colaborando com o escriba judeu 

e em resposta à encomenda de patronos judeus, ou albergaram mesmo artistas judeus.174 

                                                 
que a arte da micrografia está normalmente associada à Bíblia hebraica. Sobre a arte da micrografia, veja-

se AVRIN, Leila (ed.). La lettre hébraïque et sa signification: Micrography as Art. Paris: CNRS, 1981. 

HALPERIN, Dalia-Ruth. Illuminating in Micrography. The Catalan Micrography Mahzor MS Heb 8º 6527 

in the National Library of Israel. Leiden-Boston: Brill, 2013, com revisão da literatura sobre o assunto nas 

pp. 5-21. 

     171 Neste trabalho optámos por distinguir entre “decoração” e “iluminura”: no primeiro caso referimo-

nos a um trabalho realizado pelo escriba ou o massoreta, uma ornamentação baseada no uso da pena; no 

segundo caso, entendemos a ornamentação que recorre ao uso do pincel, com uma paleta de cores mais 

ampla e variada e aplicação do ouro, habitualmente a cargo do(s) artista(s). 

     172 COHEN, Evelyn. «The Decoration of Medieval Hebrew Manuscripts». In Leonard S. Gold (ed.). A 

Sign and Witness: 2.000 Years of Hebrew Books and Illuminated Manuscripts. Nova Iorque: New York 

Public Library, 1988, p. 47. 

     173 Existem algumas exceções notáveis em que os artistas judeus revelam a sua identidade. É o caso, por 

exemplo, de Joel ben Simeon, escriba e iluminador, que emigrou durante o século XV do sul da Alemanha 

para o norte de Itália; de José ha-Ṣarfati, ativo em Navarra nos finais do século XIV, responsável pela 

iluminação da Bíblia de Cervera; e de José ibn Ḥayyim, iluminador da Primeira Bíblia de Kennicott, 

produzida em A Corunha (Galiza), em 1476. 

     174 Sobre este assunto, veja-se FROJMOVIC, Eva. «Jewish Scribes and Christian Illuminators: Interstitial 

Encounters and Cultural Negotiation». In Katrin Kogman-Appel e Mati Meyer (eds.). Between Judaism 
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Entre os casos mais evidentes em contexto ibérico destaca-se a atividade dos 

pintores aragoneses Ferrer Bassa e seu filho Arnau, ativos em Saragoça e Barcelona, entre 

1324 e 1348, quando encontram a morte devido à Peste Negra. Estes dois indivíduos não 

somente produziram manuscritos iluminados e retábulos para as igrejas, como são 

responsáveis também pela decoração de inúmeros manuscritos hebraicos, como o Guia 

dos Perplexos de Maimónides, copiado em Barcelona em 1348 e conservado hoje em 

Copenhaga (Kongelige Bibliotek, Cod. Heb. 37).175 Este fenómeno não é exclusivo, 

porém, da Península Ibérica. Em outras regiões europeias encontramos oficinas seculares 

cristãs a iluminar manuscritos hebraicos, como na Alemanha,176 na Suíça,177 ou mesmo 

em Itália.178 Por esta razão, como reconhece Sarit Shalev-Eyni, as oficinas urbanas cristãs 

de iluminura tiveram um papel absolutamente relevante na evolução das escolas hebraicas 

europeias de produção iluminada, tornando-se, ao mesmo tempo, num espaço 

privilegiado de convívio e diálogo (artístico e humano) entre judeus e cristãos no interior 

das complexas sociedades medievais e renascentistas.179 

Na sua decoração, os manuscritos hebraicos apresentam muitas semelhanças com 

os manuscritos locais contemporâneos.180 As decorações podem ser puramente 

ornamentais ou cuidadosas ilustrações dos textos copiados (raras nas Bíblias). Como 

sucede com os demais manuscritos medievais, as iluminuras dos códices hebraicos podem 

ocupar a página inteira, parte de uma página, ou apenas as margens. Contudo, ao contrário 

do que se observa nos manuscritos latinos, a letra inicial raramente recebe particular 

                                                 
and Christianity. Art Historical Essays in Honor of Elisheva (Elisabeth) Revel-Neher. Leiden-Boston: Brill, 

2008, pp. 281-305. SHATZMILLER, Joseph. Cultural Exchange: Jews, Christians, and art in the medieval 

marketplace. Princeton: Princeton University Press, 2013. As relações artísticas e de colaboração entre 

cristãos e judeus na Península Ibérica não ocorreram apenas em contexto de oficinas de iluminura, mas 

também na pintura de retábulos. Sobre o tema, veja-se, MANN, Vivian. «Jews and Altarpieces in Medieval 

Spain». In Vivian B. Mann (ed.). Uneasy Communion. Jews, Christians, and the Altarpieces of Medieval 

Spain. Nova Iorque: Museum of Biblical Art, 2010, pp. 76-127. 

     175 SED-RAJNA, G. (1992): pp. 139-140. HALPERIN, D. (2013): pp. 111-126. SHATZMILLER, J. (2013): p. 

118. 

     176 FROJMOVIC, E. (2008). 

     177 SHALEV-EYNI, Sarit. Jews among Christians: Hebrew Book Illumination from Lake Constance. 

Turnhout: Harvey Miller, 2010. 
     178 PASTERNAK, Nurit. «Hebrew hand-written books as testimonies to Christian-Jewish contacts in 

“Quattrocento” Florence». In Mauro Perani (ed.). L’interculturalità dell’ebraismo. Ravena: Angelo Longo 

Editore, 2004, pp. 161-71. 

     179 SHALEV-EYNI, S. (2010): p. 1. 

     180 Como afirma claramente Bezalel Narkiss, «Throughout its history, the style of Hebrew illuminated 

manuscripts was basically dependent on contemporary schools of illumination in each region. Thus, the 

oriental school is similar to the Muslim, Persian, or Egyptian schools in style as well as motifs, while each 

of the European regional schools has stylistic and decorative elements directly influenced by the Latin and 

Greek illumination of the period». NARKISS, B. (1969): 15. 
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atenção nos códices hebraicos, mas sim a totalidade da palavra inicial (e não a primeira 

letra), o que se explica em razão da escrita hebraica não apresentar letras capitais. 

Excetuam-se a este princípio alguns manuscritos hebraicos copiados em Toledo nos finais 

do século XV, que apresentam em alguns casos iniciais desenvolvidas, em vez de palavras 

iniciais, na abertura dos livros bíblicos.181 Este fenómeno poderá emular, como sugere 

Luís Urbano Afonso, mais que a iluminura latina, a tipografia da época.182 

Os primeiros manuscritos hebraicos iluminados na Península Ibérica encontram-

se documentados somente a partir do século XIII, sobretudo em Toledo, «the birthplace 

of the Sephardic Bible».183 Embora nenhum manuscrito hebraico produzido no período 

de domínio islâmico na Península tenha chegado aos nossos dias, o programa decorativo 

dos remanescentes realizados nos séculos posteriores e a sua estética nutre-se quase 

exclusivamente do reportório artístico islâmico e mudéjar, sendo evidentes também 

profundas afinidades entre os manuscritos peninsulares e os antigos códices bíblicos 

orientais. Estes últimos, por sua vez, refletem a decoração do livro islâmico, sobretudo 

do Corão, apresentando uma natureza anicónica acentuada. Incluem ocasionalmente a 

representação dos Implementos do Templo, pintados a ouro brunido, mas sobretudo 

páginas-tapete,184 preenchidas com entrelaçados geométricos ou vegetalistas 

(normalmente palmetas), em ouro, verde, vermelho e azul, ou combinando formas 

geométricas em micrografia, a qual comparece também em torno dos cânticos bíblicos185 

e em painéis ornamentais com a contagem dos versículos.186 Nas Bíblias sefarditas, 

porém, além destes componentes foram introduzidos com o tempo novos elementos, 

                                                 
     181 Nomeadamente, MSS Parma 1994-1995 e Génova D.IX-31. 

     182 AFONSO, L. (2014): p. 295. 

     183 SHALEV-EYNI, Sarit. «From Castile to Lisbon: The Sephardic Biblical Codex and Mudejar Visual 

Culture». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book Art of the Fifteenth Century. 

Turnhout: Harvey Miller (no prelo). Sobre as Bíblias sefarditas iluminadas medievais, veja-se, 

especialmente, KOGMAN-APPEL, K. (2004). 

     184 Uma página totalmente pintada e preenchida com complexos desenhos ornamentais que recordam os 

tapetes orientais (razão do seu nome) e imitam os ornatos geométricos e/ou vegetalistas típicos da arte 

islâmica. Normalmente estas páginas-tapete encontram-se ao começo e ao final do manuscrito. 

     185 A tradição hebraica destaca algumas passagens poéticas da Escritura (Cântico do Mar: Ex 15,1-21; 

Cântico de Moisés: Dt 32,1-44; Cântico de Débora: Jz 5; e Cântico de David: 2Sm 22), apresentando o seu 

texto em uma só coluna e com uma especial disposição. 

     186 Este cômputo consiste na indicação do número de versículos existente em cada um dos livros da 

Bíblia. É, portanto, uma das medidas usadas pelos escribas para prevenir alterações ao texto sagrado. 
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nomeadamente, tabelas comparativas listando as diferenças na anotação massorética entre 

Ben Asher e Ben Naftali187 e árvores-candelabro188 executadas em micrografia.189 

Importa referir que o uso de padrões mudéjares nas Bíblias sefarditas tem sido 

alvo de um debate profundo entre os especialistas. Para Bezalel Narkiss, Aliza Cohen-

Mushlin e Anat Tcherikover, as tradições escribais e artísticas das Bíblias orientais 

entraram na Península Ibérica através do Norte de África, em continuidade com a rota 

seguida na propagação do Islão até ao Al-Andaluz, permanecendo na memória e na 

prática dos escribas judeus peninsulares.190 Pelo contrário, Sarit Shalev Eyni entende a 

criação das Bíblias mudéjares toledanas como uma inovação (e não como uma tradição 

relacionada com hipotéticos manuscritos sefarditas produzidos em eras muito anteriores 

dominadas pela cultura islâmica peninsular), refletindo estes manuscritos a cultura visual 

dominante onde foram produzidos e as tradições escribais dos códices bíblicos 

orientais.191 Em todo o caso, esta linguagem decorativa foi sentida nos séculos seguintes 

por muitos judeus como uma expressão artística própria, como salientou Eva Frojmovic, 

que designou este fenómeno de “mudejarismo judaico”.192 

Embora o estilo mudéjar perdure nos manuscritos hebraicos em todas as áreas da 

Península até aos finais do século XV, gradualmente, a partir do século XIV, e ao longo 

do século seguinte, a iluminura sefardita irá absorver também motivos característicos da 

arte gótica. Nos começos dos manuscritos, arcaturas góticas servem de enquadramento às 

listas massoréticas. A decoração dos sinais de perícope ampliam-se e desenvolvem-se em 

ornamentos florais que proliferam nas margens. As palavras iniciais são frequentemente 

escritas em ouro e enquadradas por painéis com fundo colorido ou filigranado. O primeiro 

exemplo de abertura à iluminura gótica no contexto da arte judaica sefardita constitui, 

pois, a Bíblia de Cervera, de 1299-1300, conservada na Biblioteca Nacional de Portugal, 

                                                 
     187 Estas tabelas encontram-se geralmente no começo dos manuscritos, e, por vezes, também no seu 

final. 
     188 Árvore-candelabro é o termo usado para descrever um especial motivo micrográfico usado na 

decoração das margens das Bíblias sefarditas, assemelhando-se quer a uma árvore quer a um candelabro 

com braços em forma de ramos. Sobre este motivo iconográfico, veja-se HALPERIN, D. (2013): pp. 83-91. 

KOGMAN-APPEL, K. (2004): pp. 60-61, 98-130, 141-146, 169, 175. 

     189 HALPERIN, D. (2013): p. 15. 

     190 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 13-15. 

     191 SHALEV-EYNI, Sarit. «From Castile to Lisbon: The Sephardic Biblical Codex and Mudejar Visual 

Culture» (no prelo). 

     192 FROJMOVIC, Eva. «Jewish Mudejarismo and the invention of tradition». In Carmen Caballero-Navas 

e Maria Esperanza Alfonso (eds.). Late Medieval Jewish Identities: Iberia and beyond. Nova Iorque: 

Palgrave, 2010, pp. 233-258. 
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em Lisboa.193 Neste manuscrito, as ilustrações do texto ocupam um lugar significativo, 

do mesmo modo que as imagens de plena-página, como aquela da menorá situada entre 

duas oliveiras de grandes dimensões (representando a visão de Zacarias 4,2-3). 

Neste período, as Haggadot da Páscoa, realizadas para uso privado familiar, são 

enriquecidas também com extensos ciclos pictóricos narrativos, representando-se 

sobretudo as histórias do Génesis e do Êxodo.194 Na produção destes códices, os artistas 

judeus abraçaram o reportório iconográfico cristão, pintando, ainda que não de forma 

acrítica, as suas imagens veterotestamentárias, das quais eliminaram aspetos cristológicos 

significativos, enriquecendo-as, por sua vez, com elementos inspirados nos midrashim 

rabínicos.195 A Haggadah de Ouro representa um dos mais extraordinários manuscritos 

sefarditas deste género. O seu nome advém dos fundos dourados sobre os quais se 

pintaram magníficas iluminuras que ornam as páginas de abertura do manuscrito, 

realizado provavelmente em Barcelona no segundo quartel do século XIV. A sua 

iconografia, de estilo gótico, apresenta os ciclos bíblicos referidos, enriquecidos com 

abundante material midráshico. 

No final do século XV, a técnica da ornamentação em micrografia alcança uma 

excelente perfeição, sobretudo nos manuscritos produzidos em Sevilha e Córdova, entre 

1468 e 1482, recentemente estudados por Luís Urbano Afonso, Tiago Moita e Débora 

Matos.196 Estes manuscritos apresentam uma decoração marcada essencialmente pelo uso 

de padrões decorativos em forma de micrografia de caráter islâmico ou mudéjar, 

revelando um aniconismo severo e ausência de cor. Os manuscritos produzidos em 

Toledo, ou em outras cidades do norte da Península, pelo contrário, mostram-se em geral 

mais permeáveis aos modelos tardo-góticos, inspirados na iluminura cristã coeva, 

desenvolvendo cercaduras nas margens com intrincadas folhas acânticas e flores 

coloridas, habitadas por animais, pássaros e drolleries.197 Em Portugal, sobretudo nas 

                                                 
     193 RAMOS, José Augusto; AFONSO, Luís Urbano; MOITA, Tiago. «A Bíblia de Cervera: um manuscrito 

sefardita iluminado?». Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 14 (2015), pp. 171-202. Este manuscrito 

encontra-se descrito na ficha n.º 68 no Apêndice do Vol. II desta dissertação. 

     194 KOGMAN-APPEL, Katrin. Illuminated Haggadot from Medieval Spain: Biblical Imagery and the 

Passover Holiday. Philadelphia: Penn State University Press, 2006. 

     195 KOGMAN-APPEL, K. (2006): pp. 135-184. O midrash (pl. midrashim) é um método de exegese do 

texto bíblico, e seu resultado, que remonta à Antiguidade Tardia, desenvolvendo-se nas sinagogas, pelos 

rabinos palestinenses, e nas academias babilónicas. 

     196 AFONSO, L.; MOITA, T.; MATOS, D. (2015). 

     197 Sobre os manuscritos toledanos iluminados, vejam-se, especialmente, os seguintes estudos: 

CONTESSA, Andreina. «An uncommon representation of the Temple Implements in a fifteenth-century 

Hebrew Sephardi Bible». Ars Judaica, vol. 5 (2009), pp. 37-58. CONTESSA, Andreina. «Sephardic 
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décadas de 1480 e 1490, até à expulsão dos judeus do território nacional, produziram-se 

também manuscritos iluminados de grande luxo, em estilo tardo-gótico, aos quais esta 

dissertação é particularmente dedicada. Entre os remanescentes, com efeito, encontram-

se alguns dos mais magnificentes manuscritos hebraicos produzidos na Península Ibérica 

medieval, como intentamos demonstrar nos capítulos seguintes. 

                                                 
illuminated Bible: Jewish patrons and fifteenth-century Christian ateliers». In Jonathan Decter e Arthur 

Prats (eds.), The Hebrew Bible in Fifteenth-Century Spain. Exegesis, Literature, Philosophy, and the Arts. 

Leiden-Boston: Brill, 2012, pp. 61-72. CONTESSA, Andreina. «The Decoration Program and Artistic 

Context of MS Zurich, Jeselsohn 5». In Jordan S. Penkower. Masorah and Text Criticism in the Early 

Modern Mediterranean: Moses ibn Zabara and Menahem de Lonzano. Jerusalém: The Hebrew University 

Magnes Press, 2014, pp. 245-268. ORTEGA-MONASTERIO, María Teresa. «The Hebrew Bible of the Royal 

Palace in Madrid: a Sephardic Bible from the 15th Century». Revue des Études Juives (no prelo). 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

OS MANUSCRITOS HEBRAICOS MEDIEVAIS PORTUGUESES 

 

 

A identificação dos manuscritos que os judeus produziram em Portugal durante a 

Idade Média, e sua caracterização em termos textuais e codicológicos, constitui a tarefa 

que nos propomos realizar no presente capítulo. Pretendemos estudar ainda uma amostra 

significativa dos escribas e copistas hebraicos ativos no país, bem como os principais 

encomendantes dos volumes identificados. 

 

1 –  O corpus hebraico manuscrito medieval português  

Embora considerando que os resultados apresentados estarão longe de ser 

absolutos, pois é possível que com o tempo se descubram outros mais manuscritos,198 no 

decurso da nossa investigação identificámos cerca de sessenta (60) manuscritos hebraicos 

copiados em Portugal entre o final do século XIII e o final do século XV (Tabelas 1 e 2). 

Os manuscritos identificados são apresentados em duas tabelas distintas considerando a 

presença ou ausência do cólofon nos volumes.199 Os manuscritos com cólofon, num total 

                                                 
     198 Com efeito, recentemente tomámos conhecimento da existência de um manuscrito que contém, entre 

vários textos astrológicos, uma tradução do Centiloquium de Ptolomeu, escrita em português com caracteres 

hebraicos. Copiado por mão sefardita em suporte de papel, o volume encontra-se no Institute of Oriental 

Studies of the Russian Academy, em São Petersburgo, MS C 76, sendo desprovido de cólofon. De acordo 

com Raimund Leicht, o volume pertencerá ao século XV ou ao século XVI. LEICHT, Raimund. «Toward a 

History of Hebrew Astrological Literature: A Bibliographical Survey». In Gad Freudenthal (ed.). Science 

in Medieval Jewish Cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 283. A ausência de cólofon 

impede-nos de saber com segurança o tempo e o lugar onde o manuscrito foi produzido. Em todo o caso, a 

análise de eventuais marcas de água do papel poderão no futuro vir a esclarecer parte dessas questões. Em 

razão destas incertezas, optámos por não incluir este espécime no corpus de manuscritos hebraicos em 

análise nesta dissertação. A presença de um texto em judeo-português neste manuscrito é indicador de que 

o copista se sente à vontade para compreender a língua portuguesa. O manuscrito tanto pode ter sido 

produzido em solo português antes da expulsão/conversão forçada dos judeus em 1496-97 como por um 

copista (português?) exilado em qualquer outro território mediterrânico depois da expulsão. A identificação 

deste texto, que merecerá ser estudado e valorizado, constitui um acréscimo ao que sabemos da realidade 

cultural e científica judaica portuguesa medieval. 

     199 O corpus de manuscritos hebraicos portugueses com cólofon foi elaborado com base nas informações 

disponíveis na base de dados virtual SfarData, uma ferramenta que inventaria e descreve os manuscritos 

hebraicos datados disponíveis em todo o mundo. Esta base de dados encontra-se alojada na página web da 

Biblioteca Nacional de Israel: http://sfardata.nli.org.il/sfardatanew/home.aspx [consultado em 11/01/2017]. 

http://sfardata.nli.org.il/sfardatanew/home.aspx
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de trinta e nove (39) volumes remanescentes, são elencados na Tabela 1;200 os 

manuscritos desprovidos de cólofon, num total de vinte e um (21) volumes identificados, 

são listados na Tabela 2. A identificação dos manuscritos sem cólofon baseia-se, 

sobretudo, em dois argumentos principais, um de natureza estético-artística e outro de 

natureza linguística. No primeiro caso, o reconhecimento de afinidades estéticas com os 

códices iluminados com cólofon permitiu-nos identificar como portugueses dezassete 

(17) manuscritos decorados sem cólofon. No segundo caso, a língua usada em alguns dos 

volumes, escritos em português com caracteres hebraicos, possibilitou a identificação dos 

restantes quatro (4) manuscritos não-datados. Importa salientar que estes resultados são 

fruto também de um moroso e exigente trabalho de campo, realizado em bibliotecas e 

coleções particulares, nacionais e estrangeiras. Esse trabalho permitiu-nos estudar 

diretamente um número apreciável de manuscritos hebraicos peninsulares do século XV, 

confirmando ou consolidando atribuições já feitas, recusando outras,201 ou mesmo incluir 

no corpus nacional novos manuscritos iluminados.202 

 Cada uma das tabelas que elencam os manuscritos hebraicos portugueses 

remanescentes é composta por sete categorias básicas de identificação: o número de 

inventário de cada manuscrito, a data de produção, a sua localização atual, o conteúdo e 

origem da cópia, os nomes do escriba e do comitente. O número atribuído a cada 

manuscrito remete-nos também para a respetiva ficha de catálogo preparada no Vol. II 

da dissertação, com informações detalhadas para cada um dos códices considerados, bem 

                                                 
     200 Note-se que a SfarData apenas atribui a Portugal trinta e oito (38) dos trinta e nove manuscritos 

hebraicos com cólofon indicados na Tabela 1. O manuscrito em falta, que introduzimos na tabela, é uma 

Bíblia que se encontra na Kongelige Bibliotek, Cod. Hebr. III-IV, em Copenhaga. Este manuscrito, embora 

produzido em San Felices de los Gallegos (Castela), em 1471-72, recebeu parte do seu texto assim como 

iluminuras na capital portuguesa, cerca de 1480-85. 

     Devemos referir ainda que um outro manuscrito com cólofon é atribuído, embora com reservas, a 

Portugal pela base de dados SfarData. Trata-se de uma Bíblia sefardita completa, copiada em 1494, sem 

local especificado na nota final (MS Aberdeen 23). É possível, segundo cremos, que esta atribuição se deva 

à data da cópia, que não poderia ter ocorrido em Castela em virtude da expulsão dos judeus deste reino em 

1492. Este manuscrito, com iluminura distinta daquela produzida em Lisboa, foi amplamente estudado por 

Cecil Roth, autor que aponta a sua produção fora da Península Ibérica (mas por escriba sefardita), 

nomeadamente na cidade de Nápoles, posição que subscrevemos inteiramente. Com efeito, a decoração 

desta Bíblia é muito semelhante à dos manuscritos latinos produzidos naquela cidade para a corte de Afonso 

V, de Aragão, no mesmo período. ROTH, Cecil. The Aberdeen Codex of the Hebrew Bible. Edinburgo: 

University of Aberdeen, 1958. A localização desta Bíblia na base de dados SfarData deverá, portanto, ser 

revista. 

     201 É o caso de um volume iluminado e desprovido de cólofon que se encontra no Jewish Theological 

Seminary de Nova Iorque, MS 8241, contendo os Aforismos Médicos de Hipócrates, que consideramos ter 

sido realizado em Toledo ou no seu aro, e não em Lisboa, como sugeriu Leila Avrin. AVRIN, L. (1998): p. 

25. 

     202 Concretamente, a Bíblia de Moscovo, de 1496, que aqui se estuda pela primeira vez. 
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como para o conjunto de imagens que se oferece de cada manuscrito no Vol. III desta 

tese. Embora distribuídos em duas tabelas distintas, o número indicado para cada um dos 

manuscritos será sequencial e obedece, quanto possível, a um critério cronológico. Para 

alguns manuscritos sugerem-se os nomes dos seus possíveis escribas, referenciados no 

interior de chevrons <--->. Como nem todos os volumes datados indicam o lugar da sua 

execução,203 este é assinalado na tabela no interior de parêntesis retos [---], os quais se 

usam igualmente para apontar a provável proveniência dos manuscritos sem cólofon. 

Dado que em algumas ocasiões os nomes dos proprietários originais dos manuscritos 

encontram-se rasurados dos cólofones e substituídos pelos nomes dos novos 

proprietários, optou-se por assinalar, e diferenciar, a identidade destes últimos através de 

chavetas {---}. Considerando os manuscritos hebraicos portugueses com cólofon, eis, 

pois, a tabela que lográmos elaborar: 

 

Tabela 1 – Lista dos manuscritos hebraicos portugueses com cólofon (séculos XIII-XV) 

N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

1 1284-85 
Munique, Bayerische 
Staatsbibliothek, MS Cod. 
Heb. 142 

Sefer he-Aruk, de 
Natan ben Yeḥiel  

Seia 
Natan, filho de 
Abraão al-Tsifi 

Sasson, filho 
de José el 
Lungo 

2 1346 
Parma, Biblioteca Palatina, 
MS Parm. 2705 

Comentário ao 
Pentateuco, de 
Samuel ben Isaac 
(Rashi) 

Guarda 
José, filho de 
Isaac, filho de 
José Daluiya 

* 

3 1374 

S. Petersburgo, Institute of 
Oriental Studies of the 
Russian Academy, MS C 
21 

Kitab al Mansuri, de 
Rhazes 

Santiago do 
Cacém 

Sar Shalom, 
filho de 
Moisés 
Shalom 

* 

4 1378 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Can. Or. 67 

Sefer ha-shorashim, 

de David Kimḥi 
Lisboa 

Isaac, filho de 
José Zarco 

* 

5 1390 
Nova Iorque, Jewish 
Theological Seminary 
Library, MS 6949 

Even ha-ezer, de 
Jacob ben Asher 

Setúbal * * 

6 1398 
Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, MS 
Hébreu 215 

Malmad ha-talmidim, 
de Jacob ben Anatoli 

Torres 
Vedras 

José, filho de 
Guedelha 
Franco 

Copiou o 
manuscrito 
para si 
próprio 

7 1409 
Berna, Bürgerbibliotek, MS 
343 

Hagiógrafos Lisboa 

Samuel, filho 
de Yom Tov 

ibn Alṣaig 
Moisés 

                                                 
     203 A omissão do local de produção em alguns manuscritos com cólofon é compensada pelo nome dos 

seus escribas e/ou encomendantes, com existência historicamente documentada em Portugal. 
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N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

8 c. 1409 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Or. 5 

Maḥzor [Lisboa] 

Samuel, filho 
de Yom Tov 

ibn Alṣaig 

Isaac 

Naḥamias 

9 1411 
Oxford, Bodleian Library 
MS Laud. Or. 310 

Livro cunprido, de Ali 
ben Ragel 

[Torres 
Vedras] 

José, filho de 
Guedelha 
Franco 

* 

10 1450-97 
Vaticano, Biblioteca 
Apostólica, MS Vat.ebr. 372 

Necessário, de 
Samuel Esperel 

[Portugal] José Catelan * 

11 1462 
Parma, Biblioteca Palatina, 
MS Parm. 1959 

Compilação Loulé 

Abraão, filho 
de Judas ibn 

Ḥayyim 
* 

12 1467 
Haverford, Haverford 
College, MS Hav. 10 

Bíblia (fragmentos) Elvas 
Samuel al-
Faruni 

Moisés, filho 
de Abraão 
Caldes 

13 1469 
Parma, Biblioteca Palatina, 
MS Parm. 2674 

Bíblia litúrgica Lisboa 
Samuel de 
Medina 

Jacob, filho 
de Jonas 
Cohen 

14 1469 
Parma, Biblioteca Palatina, 
MS Parm. 2698 

Profetas Posteriores Lisboa 
Sasson, filho 
de José ibn 
Job 

Isaac, filho 
de Judá 
Tiboba 

15 1470 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Can. Or. 42 

Bíblia litúrgica Moura 
Samuel, filho 
de Abraão 
Altires 

Isaac Gabay 

16 1471/72 
Londres, British Library, MS 
Harley 5698-99 

Mishneh Torah, de 
Maimónides 

[Lisboa] 
Samuel ibn 
Alzuq 

José ibn 
Yaḥya 

17 1471/72 
Copenhaga, Kongelige 
Bibliotek, MS Cod. Hebr. III-
IV 

Bíblia completa 

San Felices 
(de los 

Gallegos) [e 
Lisboa, 

1480-85] 

Isaac Franco * 

18 1473 
Parma, Biblioteca Palatina, 
MS Parm. 677 

Bíblia litúrgica Lisboa 
Samuel de 
Medina 

{Guedelha 
Walid}  

19 1473 
Moscovo, Russian State 
Library, MS Guenzburg 926 

Sermões e 
comentários bíblicos 

Lisboa 
Ezra, filho de 
Salomão 

Moisés, filho 
de Abraão 

Ḥyyon 

20 1475 
Cincinnati, Klau Library, 
HUC, MS 2 

Bíblia litúrgica Lisboa 
Samuel ibn 
Musa 

Nome 
rasurado 

21 1475 
Nova Iorque, Jewish 
Theological Seminary 
Library, MS 3167 

Miscelânea poética Lisboa 
José, filho de 

Moisés Ḥyyon  
* 

22 1476 
Parma, Biblioteca Palatina, 
MS Parm. 1712 

Saltério [Lisboa] 
Samuel ibn 
Musa 

* 

23 1478 
Jerusalém, National     
Library of Israel, MS Heb. 
8° 4013 

Antidotarium, de 
Nicolau de Salerno 

Leiria Daniel Alcalay * 

24 1481 
Cambridge, University 
Library, MS Add. 503 

Responsa, de Asher 
ben Yeḥiel 

Faro * Efraim Caro 
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N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

25 1482 
Londres, British Library, MS 
Or. 2626-2628 

Bíblia completa Lisboa 
Samuel ibn 
Musa 

José, filho 
de Judas al-

Ḥakim 

26 1484 
Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, MS 
Hébreu 592 

Siddur Lisboa 
Eleazar, filho 
de Moisés 
Gagos 

Isaac Cohen 

27 1484 
Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, MS 
Hébreu 222 

Comentário ao 
Pentateuco, de 
Naḥmanides 

Lisboa 

José Ṣarfati, 

filho de 

Sasson Ṣarfati 

Judas Eli 

28 1487 
Londres, British Library, MS 
Or. 1045 

Sefer Miḥlol e Et 

Sofer, de David Kimḥi 
Lisboa Samuel Adrotil 

José ibn 

Yaḥya 

29 1487 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Marshall 12 

Comentário à “Ética a 
Nicómaco”, por José 
ben Shem-Tov 

Lisboa 
Eleazar, filho 
de Moisés 
Gagos 

* 

30 1489 
Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, MS 
Hébreu 420 

Responsa, de Asher 
ben Yeḥiel 

Faro 

Manassés, 
filho de 
Moisés, filho 
de Benjamin 

Jacob ibn 
Nahmias 

31 1489 
Florença, Biblioteca 
Medicea Laurenziana, MS 
Plut. 88.27 

Cânon Médico, de 
Avicena 

Lisboa Naçim Vivas * 

32 1489 
Londres, British Library, MS 
Or. 6363 

Sefer halikot olam, de 
Josué ha-Levi 

[Lisboa] 
<Samuel 
Adrotil> 

Naçim Vivas 

33 1490-91 
Oxford, Balliol College, MS 
382 

Bíblia completa Lisboa 
Samuel de 
Medina 

Judas ibn 

Yaḥya 

34 1491 e 1494 
Zurique, Braginsky 
Collection, MS 243 

Bíblia completa 
Ocaña e 

Évora 

Isaac, filho de 
Ishai ben 
Sasson  

Abraão ben 
Jacob, filho 
de Ṣadoc 

35 1495 
Vaticano, Biblioteca 
Apostolica, MS Vat. ebr. 
473 

Saltério Lisboa 
Moisés, filho 
de Isaac 

* 

36 1496 
Roma, Archivio Storico 
della Comunità Ebraica di 
Roma, MS 18 

Bíblia litúrgica Lisboa * 
Abraão, filho 
de Elias 
Roman 

37 1496 
Florença, Biblioteca 
Medicea Laurenziana, MS 
Gaddi 158 

Yesod olam,  
de Isaac Israeli 

Porto José Kalomiti * 

38 1496 
Moscovo, Russian State 
Library, MS Guenzburg 662 

Bíblia litúrgica [Lisboa] 
Samuel ibn 
Musa 

Abraão 
Ricomen 

39 1496 
Filadélfia, Free Library, MS 
Lewis Or.140 

Bíblia completa [Lisboa] 
<Isaac, filho 
de Ishai ben 
Sasson>  

* 

 

Antes de apresentarmos a tabela seguinte, com a lista dos manuscritos hebraicos 

portugueses desprovidos de cólofon, convém explicar algumas particularidades relativas 

aos manuscritos acima indicados, nomeadamente, o que se refere à localização da sua 

cópia, nem sempre declaradamente exposta nas notas finais dos volumes. Quando esta 
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situação se verifica, a identificação da cidade onde o manuscrito foi realizado, aqui 

proposta, baseia-se sobretudo nas fontes documentais ou em outros manuscritos com 

cólofon mais completo. Esta fenómeno sucede, particularmente, com os seguintes 

manuscritos: Oxford Or. 5, assinado por Samuel, filho de Yom Tov Alṣaig, escriba que 

produz outro manuscrito em Lisboa, em 1409 (MS Berna 343); MS Oxford Laud. Or. 

310, copiado por José, filho de Guedelha Franco, responsável por outro manuscrito, que 

assina em Torres Vedras, em 1398 (MS Paris Hébreu 215); Mishneh Torah de Londres, 

produzida para Dom José ibn Yaḥya, um conhecido mercador residente em Lisboa, da 

família dos “Negro”, responsável pela encomenda de uma outra obra explicitamente 

realizada em Lisboa, em 1487 (MS Londres Or. 1045); Saltério de Parma, copiado por 

Samuel ibn Musa, escriba com vários manuscritos produzidos na capital portuguesa entre 

1475 e 1496; e MS Londres Or 6363, produzido para Naçim Vivas, em 1489, também 

mercador em Lisboa, cidade onde realiza para si próprio uma cópia manuscrita naquele 

mesmo ano (MS Florença Plut. 88.27). 

 Devemos referir ainda dois casos especiais e de difícil classificação no interior da 

tabela. Em primeiro lugar, importa sublinhar que a cópia da Bíblia de Copenhaga foi 

assinada em San Felices de los Gallegos (1471-72), uma cidade castelhana situada na 

província de Salamanca, próxima à fronteira portuguesa. Embora o cólofon não referira 

em nenhum momento qualquer cidade portuguesa, a sua introdução no corpus desta 

dissertação deve-se ao facto do manuscrito apresentar elementos (textuais e decorativos) 

suficientes que comprovam a sua vinda para Lisboa pouco depois da sua cópia, onde 

deverá ter sido vendido e concluído nos primeiros anos da década de 1480.204 Não menos 

problemática parece ser também a Bíblia de Filadélfia, datada de 1496. O lugar da sua 

produção e os agentes da cópia (escriba e comitente) são-nos desconhecidos porquanto 

foram rasurados do cólofon por proprietário posterior. A sua integração no corpus 

português é devida sobretudo à data que ostenta, posterior à expulsão dos judeus dos 

reinos de Castela e de Aragão. 

 Tomemos agora em consideração os vinte e um (21) manuscritos hebraicos 

portugueses desprovidos de cólofon (Tabela 2). Os primeiros quatro volumes (nº 40 a 

43) encontram-se escritos em português com caracteres hebraicos; os restantes 

                                                 
     204 Com efeito, em Lisboa o manuscrito recebeu parte da massorá, a Megillat Antiochus, listas 

massoréticas e duas iluminuras (em espaços preparados originalmente para receber decoração, embora 

possivelmente micrográfica). 
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manuscritos apresentam iluminuras típicas da Escola de Lisboa de iluminura hebraica, de 

finais do século XV, onde foram produzidos.205 

 

Tabela 2 – Lista dos manuscritos hebraicos portugueses sem cólofon 

N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

40 1400-25 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Laud. Or. 282 

De magia, de Juan 
Gil 

Portugal * * 

41 1451-97 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Hunt. 175* 

Magna Chirurgia, 
de Guy de Chauliac 

Portugal * * 

42 1451-97 
Leeds, Brotherton 
Library, MSS 71 e 72 

Haggadah Portugal * * 

43 1451-97 
Nova Iorque, Jewish 
Theological Seminary 
Library, MS 2626 

Miscelânea 
Astrológica 

Portugal * * 

44 c. 1485 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Can. Or. 108 

Siddur [Lisboa] * * 

45 
c. 1485-

90 
Londres, British Library, 
MS Add. 27167 

Bíblia litúrgica [Lisboa] 

<Eleazar, 
filho de 
Moisés 
Gagos> 

* 

46 
c. 1485-

90 

Vaticano, Biblioteca 
Apostolica, MS Vat. ebr. 
463 

Saltério [Lisboa] * * 

47 
c. 1485-

90 
Parma, Biblioteca 
Palatina, MS Parm. 2951 

Pentateuco [Lisboa] * * 

48 
c. 1485-

90 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Or. 414 

Bíblia completa [Lisboa] * * 

49 
c. 1485-

90 

Jerusalém, National 
Library of Israel, MS 
Heb. 8º 844 

Siddur [Lisboa] * * 

50 
c. 1485-

90 
Cambridge, University 
Library, MS Add. 541 

Siddur [Lisboa] * * 

51 
c. 1485-

97 
Jerusalém, Ben-Zvi 
Institute, MS 2048 

Siddur [Lisboa] * * 

                                                 
     205 Note-se que a atribuição da cópia de dois dos manuscritos sem cólofon ao escriba Eleazar, filho de 

Moisés Gagos, foi realizada por Débora Matos, na sua dissertação de doutoramento: Script and Decoration 

in Late Fifteenth Century Portuguese Hebrew Manuscripts: A Digital Approach (no prelo). 
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N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

52 
c. 1485-

97 
Zurique, Braginsky 
Collection, MS 26 

Pentateuco [Lisboa] * * 

53 c. 1489 
Nova Iorque, Jewish 
Theological Seminary 
Library, MS L 80 

Pentateuco [Lisboa] * * 

54 
c. 1490-

91 

Zurique, David 
Jeselsohn Collection, 
MS JM 20 (ex 
Jerusalém, Schocken 
Institute, MS 12827) 

Hagiógrafos [Lisboa] 
<Samuel ibn 

Musa> 
* 

55 
c. 1490-

97 

Nova Iorque, Hispanic 
Society of America, MS 
B 241 

Bíblia completa [Lisboa] * * 

56 
c. 1490-

97 
Londres, British Library, 
MS Add. 15283  

Bíblia litúrgica [Lisboa] 

<Eleazar, 
filho de 
Moisés 
Gagos> 

* 

57 
c. 1490-

97 
Oxford, Bodleian Library, 
MS Or. 614 

Pentateuco [Lisboa] * * 

58 
c. 1490-

97 

Zurique, Floersheim 
Collection, MS 5.59; 
Nova Iorque, Jewish 
Theological Seminary 
Library, MS 8235  

Siddur [Lisboa] * * 

59 
c. 1490-

97 

Zurique, Floersheim 
Collection, MS 2 (ex 
Saltério de Bry) 

Saltério [Lisboa] * * 

60 
c. 1490-

97 

Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, MS 
Hébreu 15 

Bíblia completa [Lisboa] 
<Samuel ibn 

Musa> 
* 

  

Tendo em conta as datas expressamente indicadas nos cólofones ou por nós 

atribuídas aos sessenta manuscritos em estudo verificamos que apenas um volume foi 

realizado nos finais do século XIII (2% do total), cinco volumes foram produzidos no 

século XIV (8%),206 e os restantes cinquenta e quatro volumes datam do século XV 

                                                 
     206 Devemos referir, contudo, que um dos manuscritos produzidos em Lisboa neste período (MS Oxford 

Can. Or. 67) apresenta uma data bastante controversa. Com efeito, na nota final do volume, o copista indica 

que a sua produção foi concluída no ano judaico de 5038, que corresponde ao ano de 1278 do nosso 

cômputo. A análise paleográfica deste manuscrito, realizada por Malachi Beit-Arié, sugere porém que o 

volume não poderá ter sido copiado no século XIII, mas sim nos finais do século XIV. Neste sentido, e de 

acordo com Beit-Arié, é possível que o copista do manuscrito tenha omitido a indicação da centena, e que 

a cópia do volume tenha ocorrido em 5(1)38 = 1378, data que assumimos, integrando este códice no século 
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(90%), tendo sido copiados especialmente no último terço desta centúria. Como explicar 

este abismo percentual entre a produção manuscrita dos séculos XIII e XIV e aquela do 

século XV? O reduzido número de manuscritos copiados nas duas primeiras centúrias 

não nos permite retirar conclusões significativas sobre a produção hebraica manuscrita 

em Portugal durante este período. Em todo o caso, devemos admitir, em razão da 

centralidade do livro hebraico na cultura e religião judaicas, a prática continuada da cópia 

manuscrita no interior das comunidades mosaicas portuguesas nos séculos XIII e XIV. É 

interessante observar, para o século XIV (igualmente documentado no século XV, com 

mais exemplos), que os judeus que imigraram para Portugal a partir de outros reinos 

ibéricos trouxeram consigo livros hebraicos. Este é o caso de uma Bíblia iluminada, 

atualmente na Biblioteca Nacional de França (MS Hébreu 21), produzida por Josué ibn 

Gaon, em Tudela, nos começos do século XIV, e vendida em Portugal por Judas Navarro, 

em 1384, a Moisés de Leiria, rabi-mor e físico de D. João I. 207 

A importância numérica e qualitativa da comunidade hebraica em Portugal na 

segunda metade do século XV, enriquecida com as migrações de judeus provenientes dos 

reinos de Castela e de Aragão desde os finais do século XIV, parece ter sido determinante 

para o incremento do consumo cultural e artístico neste período. Neste contexto, destaca-

se a cidade de Lisboa, onde funcionou nos finais do século XV uma escola de iluminura 

hebraica, provindo desta localidade a maior parte dos manuscritos remanescentes. O 

desaparecimento significativo dos muitos livros hebraicos produzidos em Portugal nas 

centúrias em apreço poderá ser explicado em razão do uso sistemático dos volumes (para 

o estudo e para a oração), dos efeitos do tempo, das perseguições e expulsões movidas 

contra os judeus, e das confiscações e destruições dos manuscritos perpetrada pelo 

Monarca, pela Igreja e pela Inquisição. Importa ressaltar, no entanto, que os volumes 

hebraicos sobreviventes constituem testemunhos históricos ímpares sobre os agentes que 

os produziram e consumiram, bem como sobre o contexto histórico e social que os viu 

nascer. 

                                                 
XIV. BEIT-ARIÉ, Malachi. Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library. Supplement of 

Addenda and Corrigenda to vol. I (A. Neubauer's Catalogue). Oxford: Clarendon Press, 1994, p. 466. 

     207 DEL BARCO, Javier. «Joshua ibn Gaon’s Hebrew Bibles and the Circulation of Books in the Late 

Medieval and Early Modern Periods». In Esperanza Alfonso e Jonathan Decter (eds.). Patronage, 

Production, and Transmission of Texts in Medieval and Early Modern Jewish Cultures. Turnhout: Brepols, 

2014a, pp. 267-297. 
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 Devemos sublinhar ainda que nenhum dos sessenta manuscritos assinalados 

encontra-se presentemente em Portugal, estando distribuídos por bibliotecas públicas e 

universitárias, e coleções particulares, de todo o mundo, com particular incidência em 

Oxford (11 volumes), Parma (7 volumes), Londres (6 volumes), Nova Iorque (6 

volumes), Paris (5 volumes), Jerusalém (4 volumes), Zurique (4 volumes), Cambridge (3 

volumes) e Vaticano (3 volumes). As pesquisas que realizámos nas bibliotecas e arquivos 

portugueses permitiram-nos identificar ainda catorze (14) fragmentos bíblicos, 

talmúdicos e científicos, cuja origem portuguesa ou circulação em Portugal no século XV 

é muito provável.208 Estes remanescentes – inventariados e estudados em fichas 

individuais no Apêndice do Vol. II da presente dissertação – serviram outrora à 

encadernação de livros e documentos antigos, provenientes do arquivo régio e 

eclesiástico, encontrando-se maioritariamente em Lisboa (ANTT e BNP), Évora (BPE) e 

Vila Viçosa (Biblioteca do Paço Ducal).209 É possível que tenham pertencido a 

manuscritos eventualmente desmantelados depois da confiscação dos livros hebraicos em 

1497, ou mais tarde, pelos Tribunais inquisitoriais, e reusados, ou reciclados, 

posteriormente com aqueles fins.210 

                                                 
     208 Excluímos deste número três fragmentos hebraicos que se encontram na Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra (MS B 12) e na Biblioteca Pública de Évora (Cod. XXIV/2-47d, N.º 1, e, Cod. 

CXXV/2-14, N.º 1), com escrita asquenazita e produção na Europa Central. Excluímos também o núcleo 

de fragmentos hebraicos de um Saltério, encontrados no interior da encadernação de um incunábulo 
hebraico português conservado na Biblioteca Nacional de Portugal (MS Cod. 13490), adquirido em Zurique 

no século XX. Estes fragmentos deverão ter pertencido a um manuscrito produzido no Médio Oriente, no 

século XVI ou XVII. 

     209 Sobre os fragmentos hebraicos conservados na Torre do Tombo (ANTT), veja-se TAVARES, António 

Augusto. «Manuscritos hebraicos na Torre do Tombo». Didaskalia, vol. XI (1981), pp. 379-392. Em 

relação aos fragmentos hebraicos da Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa, veja-se MOITA, Tiago. 

«Tratados Médicos dos Judeus em Portugal no século XV. Análise do núcleo de fragmentos hebraicos do 

tratado de Gerardus de Solo da Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa». In First International Conference 

“Jewish Heritage – Science, Culture, Knowledge”. Proceedings. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar, 

2012 (publicação eletrónica em CD). Foram ainda encontrados fragmentos hebraicos nas encadernações de 

livros antigos pertencentes a coleções particulares, os quais foram identificados e estudados por António 

Augusto Tavares: «Manuscrito hebraico e aramaico em Lisboa». Didaskalia, vol. VIII (1978), pp. 187-194; 

«Novos manuscritos hebraicos». Didaskalia, vol. XXV (1995), pp. 189-194. 
     210 O desmantelamento dos livros hebraicos pelas autoridades cristãs e seu posterior reaproveitamento 

na encadernação de livros latinos pode ser documentado também em outros países europeus. Sobre este 

assunto, veja-se, entre outros, os seguintes estudos: DEL BARCO, Javier; SANTOS, Inacio Panizo. 

«Fragmentos de incunables hebreos en documentos inquisitoriales del Tribunal de Calahorra-Logroño». 

Huarte de San Juan. Geografía e Historia, n.º 17 (2010), pp 295-308. LEHNARDT, Andreas. “Genizat 

Germania” – Hebrew and Aramaic Binding Fragments from Germany in Context. Leiden-Boston: Brill, 

2010. LEHNARDT, Andreas; OLSZOWY-SCHLANGER, Judith (eds.). Books within Books. New Discoveries in 

Old Book Bindings. Leiden-Boston: Brill, 2014. PERANI, Mauro. «Morte e rinascita dei manoscritti ebraici: 

il loro riuso come legature e la loro recente riscoperta». In Luigi Canetti, Martina Caroli, Enrico Morini e 

Raffaelle Savigni (eds.). Studi di storia del cristianesimo. Per Alba Maria Orselli. Ravena: Longo Angelo, 

2008, pp. 313-336. Desde 2007 desenvolve-se um projeto europeu, com financiamento da Fundação 

Rothschild, designado “Books within Books” (BwB), que visa inventariar e catalogar todos os fragmentos 
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 Os trinta e nove manuscritos hebraicos portugueses com cólofon foram redigidos 

e/ou iluminados em diferentes localidades do país, especialmente em cidades como 

Lisboa (24 volumes), Faro (2 volumes), Torres Vedras (2 volumes), Elvas (1 volume), 

Évora (1 volume), Guarda (1 volume), Leiria (1 volume), Loulé (1 volume), Moura (1 

volume), Porto (1 volume), Santiago do Cacém (1 volume), Seia (1 volume) e Setúbal (1 

volume). Para um manuscrito, porém, ignoramos o local específico da sua produção, mas 

o copista escreve em português com caracteres hebraicos (Vaticano, Vat. ebr. 372). A 

maior parte dos volumes com cólofon resultam de encomendas a escribas remunerados, 

num total de vinte e três (23) manuscritos, copiados nas localidades de Elvas, Évora, Faro, 

Lisboa, Moura e Seia; os restantes catorze (14) manuscritos com cólofon foram 

produzidos para uso particular do próprio copista, nas cidades de Lisboa, Faro, Torres 

Vedras, Guarda, Leiria, Loulé, Porto, Santiago do Cacém e Setúbal. 

A identificação dos trinta e nove manuscritos datados num mapa de Portugal 

(Mapa 1) permite-nos ter uma perceção mais clara e imediata da sua distribuição pelo 

território nacional. No mapa existente na página seguinte há que ter em conta os seguintes 

aspetos: (1.º) os pontos de cor azul identificam os manuscritos produzidos no século XIII, 

os pontos de cor amarela aqueles realizados no século XIV e os pontos a vermelho os 

manuscritos do século XV; (2.º) cada ponto pequeno equivale a um manuscrito, um ponto 

médio corresponde a dois manuscritos datados existentes na mesma localidade (casos de 

Faro e Torres Vedras) e um ponto grande equivale a número superior a dois manuscritos 

situados na mesma cidade (o que acontece apenas no caso de Lisboa). 

A observação da distribuição dos trinta e nove manuscritos hebraicos portugueses 

datados remanescentes no mapa de Portugal permite-nos retirar algumas conclusões. Em 

primeiro lugar destacamos a concentração desta produção em cidades e vilas do centro e 

sul do país, nas quais, desde os finais do século XIV se veêm fixar as principais 

comunidades judaicas do reino.211 As exceções encontram-se na região da Beira Interior, 

detentora dos dois mais antigos manuscritos hebraicos sobreviventes, copiados na cidade 

de Seia (1284-85) e da Guarda (1346),212 e na região de Entre-Douro-e-Minho, 

                                                 
hebraicos conservados nas bibliotecas europeias. Para mais informações sobre este projeto, veja-se o 

seguinte endereço eletrónico: http://www.hebrewmanuscript.com/ 

     211 TAVARES, Maria José Ferro. Os Judeus em Portugal no Século XV. Lisboa: Universidade Nova de 

Lisboa, 1982, p. 43. 

     212 Sobre os dois manuscritos hebraicos da Beira Interior, sua antiguidade e seus cólofones, veja-se o 

nosso estudo: MOITA, Tiago. «Os cólofones dos manuscritos hebraicos medievais como fontes de 

http://www.hebrewmanuscript.com/
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representada com um único manuscrito, realizado na cidade do Porto (1496), a terceira 

comuna mais populosa do país nos finais do século XV.213 Não se conservam quaisquer 

manuscritos hebraicos provenientes da região de Trás-os-Montes. 

                                                 
informação histórica relevante. Os manuscritos hebraicos de Seia, Guarda e Sevilha». Praça Velha. Revista 

Cultural da Cidade da Guarda, n.º 36 (2016), pp. 147-159. 

     213 TAVARES, M. (1982): p. 75. 
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Mapa 2 - Distribuição nacional dos manuscritos hebraicos datados (séculos XIII-XV) 
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Se a visualização do mapa com a indicação das principais localidades com cópia 

hebraica manuscrita nos permite ter uma ideia geral do panorama existente para a 

produção datada, parece-nos igualmente útil e decisivo a indicação do número total de 

remanescentes realizados e/ou decorados em cada cidade portuguesa entre o final do 

século XIII e o termo do século XV, com e sem cólofon, um exercício que é possível 

realizar com cinquenta e cinco (55) dos sessenta (60) manuscritos identificados (Tabela 

3).214 

 

Tabela 3 – Distribuição numérica dos manuscritos hebraicos portugueses por cidades 

REGIÃO CIDADE SÉC. XIII SÉC. XIV SÉC. XV TOTAL 

Entre-Douro-e-Minho Porto   1 1 

Estremadura 

Leiria   1 1 

Lisboa  1 40 41 

Torres Vedras  1 1 2 

Setúbal  1  1 

Beiras 
Guarda  1  1 

Seia 1   1 

Alentejo 

Elvas   1 1 

Évora   1 1 

Moura   1 1 

Santiago de Cacém  1  1 

Algarve 
Faro   2 2 

Loulé   1 1 

 

Como se pode verificar, as cidades de Faro, Lisboa e Torres Vedras continuam as 

únicas localidades que apresentam mais do que um manuscrito. O número total de 

remanescentes é esmagador no caso de Lisboa, com quarenta e um manuscritos realizados 

ou concluídos nesta cidade entre os anos de 1378 e 1496. Considerando estes dados, 

podemos afirmar a hegemonia da capital portuguesa, sobretudo no final do século XV, 

no que se refere à produção de livros hebraicos manuscritos. Este fenómeno pode ser 

explicado quer atendendo ao facto de nesta cidade residir a comunidade judaica mais 

importante do país, em termos demográficos, económicos e culturais, quer porque a 

                                                 
     214 Excluímos desta análise os cinco manuscritos sem localização, genericamente referidos nas Tabela 1 

e 2 como provenientes de Portugal. 
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totalidade dos manuscritos iluminados remanescentes (23 manuscritos) nela foram 

produzidos, os quais sempre se conservam melhor que os não iluminados. 

Do número global de manuscritos hebraicos remanescentes produzidos em 

Portugal trinta e oito apresenta decoração, desde simples ornatos desenhados à pena, nuns 

casos mais desenvolvidos, noutros casos circunscritos a pequenos detalhes (15 

manuscritos), a uma luxuosa iluminura multicolorida feita a pincel (23 manuscritos). 

Como se referiu, os manuscritos iluminados remetem-nos exclusivamente para a cidade 

de Lisboa, onde foram produzidos no último terço do século XV. O seu programa 

decorativo será estudado em outro momento nesta dissertação.215 

 

2 –  Caracterização textual e codicológica do corpus  

 

     2 .1 –  Os textos dos manuscritos  

A classificação tipológica dos manuscritos hebraicos medievais portugueses, aqui 

considerada, assenta essencialmente no conteúdo dos textos copiados.216 De entre as 

várias tipologias de textos representados destacam-se, em primeiro lugar, as Bíblias (28 

manuscritos), seguidas dos livros de oração (9 manuscritos) e dos textos científicos (9 

manuscritos). Em número menor encontramos os textos haláquicos (6 manuscritos), os 

comentários bíblicos e sermões (3 manuscritos), os tratados gramaticais e léxicos 

hebraicos (2 manuscritos), e os textos filosóficos (2 manuscritos), poéticos (1 manuscrito) 

e compilações (1 manuscrito). Para um entendimento mais imediato da distribuição das 

principais tipologias de textos hebraicos copiados em Portugal entre os séculos XIII e XV 

optámos por apresentar um gráfico com os seus valores percentuais (Gráfico 1), seguido 

de uma sistematização dos seus conteúdos fundamentais. Importa referir que a divisão 

tipológica aqui proposta é meramente aproximativa porquanto alguns destes volumes 

apresentam mais do que um único género de textos, como é especialmente evidente nas 

miscelâneas, nos comentários bíblicos ou nos manuscritos médico/astrológicos. Não 

podemos esquecer também que os números apresentados não refletem com justiça a 

                                                 
     215 Nomeadamente, no Capítulo VI. 

     216 Neste ponto recuperamos e aprofundamos as informações que publicámos em um estudo dedicado à 

análise codicológica dos manuscritos hebraicos portugueses. MOITA, Tiago. «Tipologia e caraterização 

codicológica dos manuscritos hebraicos portugueses do século XV». In Luís Urbano Afonso e Adelaide 

Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015b, 

pp. 41-52. 
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realidade manuscrita hebraica portuguesa medieval, mas somente a distribuição dos 

remanescentes. A maior parte dos manuscritos produzidos terá desaparecido com o uso 

ou outras circunstâncias, conforme aludimos em outra ocasião. É neste contexto que se 

entende a ausência de manuscritos do Talmud entre os manuscritos identificados, os quais 

seriam em grande número dada a sua centralidade no estudo e na vida diária de todo o 

judeu.    

 

Gráfico 2 – Distribuição tipológica dos textos hebraicos copiados em Portugal 

 

  

a)  Bíblias 

A esmagadora maioria dos manuscritos hebraicos portugueses que chegaram aos 

nossos dias são códices bíblicos (47 % do total). Partindo do seu conteúdo, e sua 

organização, David Stern distingue três tipos de manuscritos bíblicos hebraicos, dos quais 

dois encontram-se representados no conjunto português.217 

                                                 
     217 STERN, David. «The Hebrew Bible in Europe in the Middle Ages: a Preliminary Typology». Jewish 

Studies, an Internet Journal, n.º 11 (2012), pp. 235-322. Note-se, no entanto, que os estudiosos ainda não 

encontraram uma terminologia consensual na definição das várias tipologias de manuscritos bíblicos. O 

próprio David Stern é consciente dos limites da terminologia que emprega: «The typology is primarily 

based on the contents of these biblical books and on the way in which those contents are organized on the 

page. It is not based on the function or purpose that these Bibles served although, in the cases of the 

liturgical Pentateuch and the study-Bible, as their names suggest, the functional element clearly played a 

role in determining their contents and organization. In point of fact, we know very little for certain about 

the precise functions that any of these books served for their owners, and we know the least of all about the 

functions of the Masoretic Bible. It is only logical to assume that some Bibles of all three types served as 

books for study for their owners, and there are clear indications (e.g., haftarah markings) that some 
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O primeiro tipo corresponde à Bíblia massorética (ou completa), que reúne os 

livros da Torah (Pentateuco), dos Neviʽim (Profetas, incluindo Neviʽim rishonim [Profetas 

Anteriores, os quais se correspondem com os chamados livros históricos: Josué, Juízes, 

Samuel e Reis] e Neviʽim aḥaronim [Profetas Posteriores, que incluem Isaías, Jeremias, 

Ezequiel e os Doze Profetas ou Profetas Menores]), e dos Ketuvim (Escritos ou 

Hagiógrafos), num total de vinte e quatro livros. Os Ketuvim compreendem os livros de 

Job, Provérbios e Salmos (que juntos recebem o nome de livros poéticos, e em hebraico, 

Sifrei Emet, um acrónimo que resulta das iniciais dos nomes destes livros), os livros de 

Daniel, Esdras-Neemias, Crónicas e as ḥamesh megillot (cinco rolos), que congregam os 

livros de Rute, Ester, Lamentações, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, assim chamados 

pelo seu uso litúrgico em forma de megillah (rolo). Este tipo de Bíblias contém, além do 

texto consonântico, vogais e acentos, marcas de cantilação, massorá magna e parva em 

micrografia, sinais de parashah218 e de seder219 nas margens, bem como tratados e listas 

massoréticas, precedendo ou seguindo o texto bíblico. 

O segundo tipo, chamado Bíblia litúrgica, apresenta um modelo pensado para a 

liturgia, sendo efetuadas mudanças drásticas nas secções dos Profetas e dos Hagiógrafos. 

Com efeito, nos Profetas, o texto encontra-se dividido em haftarot (sing. haftarah), ou 

seja, contém apenas excertos dos livros proféticos lidos na sinagoga depois da parashah 

correspondente, com a qual se encontram tematicamente relacionados. Dos Hagiógrafos, 

este tipo de Bíblias inclui apenas as cinco megillot, destinadas à leitura e uso na liturgia 

das principais festividades judaicas: Rute em Shavuot (Pentecostes), Cântico dos Cânticos 

em Pesaḥ (Páscoa), Eclesiastes em Sukkot (Festa dos Tabernáculos), Lamentações em 

Tishah be-av (dia 9 do mês de Av), e Ester na festa do Purim.220 Em algumas ocasiões, as 

cinco megillot podem ser seguidas pela Megillat Antiochus, uma versão não canónica da 

história dos Macabeus, que desfrutou de grande popularidade entre as comunidades 

judaicas medievais (especialmente, as comunidades sefardita e iemenita), onde era lida 

                                                 
Masoretic Bibles were used in synagogues in much the same way as liturgical Pentateuchs were used. And 

as one might expect, there exist hybrid books that combine features from the different types». STERN, D. 

(2012): p. 238. 

     218 Parashah, pl. parashiyyot: cada uma das 54 perícopes do Pentateuco lidas semanalmente na liturgia 

do sábado na sinagoga, num ciclo de divisão anual de leituras, derivado da tradição babilonense. 
     219 Seder, pl. sedarim: cada uma das 150 perícopes do Pentateuco lidas semanalmente na liturgia do 

sábado na sinagoga, num ciclo de divisão trianual de leituras, derivado da tradição palestinense. Este ciclo 

entrou em desuso na Península Ibérica ao longo da Idade Média, continuando a ser assinalado nas Bíblias 

copiadas na área próxima a Toledo por respeito à tradição. KOGMAN-APELL, K. (2004): p. 58. Esta divisão 

é totalmente desconhecida do judaísmo asquenazita. 

     220 Por vezes, pode também incluir-se o livro de Job, o que acontece sobretudo nas Bíblias asquenazitas. 
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na liturgia da sinagoga, provavelmente por ocasião das festas da Ḥanukah ou do Purim.221 

Esta seleção de textos e livros, e sua respetiva ordem, corresponde claramente a 

considerações litúrgicas, apoiando de algum modo o seu proprietário na liturgia 

sinagogal.222 

O terceiro tipo, por fim, é a Bíblia de estudo, que geralmente compreende diversos 

tipos de comentários bíblicos em torno do texto bíblico, além do Targum, permitindo uma 

apreensão direta e uma comparação imediata das diferentes posições dos rabinos 

clássicos. Enquanto este tipo de Bíblias são inexistentes no grupo manuscrito português 

(mas não nos incunábulos hebraicos lusos, onde encontramos Bíblias de estudo), as duas 

primeiras tipologias encontram-se amplamente representadas. Com efeito, entre os 

códices bíblicos produzidos no país encontramos Bíblias massoréticas, ou completas (8 

manuscritos), Bíblias litúrgicas (9 manuscritos) e Saltérios (4 manuscritos). Encontramos 

ainda sete manuscritos que contêm apenas uma das secções da Bíblia completa ou 

massorética, como Pentateucos (3 manuscritos), Profetas (2 manuscritos) ou Hagiógrafos 

(2 manuscritos). Em dois destes volumes, os MSS Berna 343 e Parma 2698, o escriba 

refere explicitamente a intenção de copiar apenas a secção em causa. Esta situação não é 

possível determinar nos restantes casos, desprovidos de cólofon, podendo os manuscritos 

ter integrado hipoteticamente uma Bíblia completa, em vários volumes, ou uma Bíblia 

litúrgica (no caso dos volumes com o Pentateuco). 

 

b)  Comentários bíblicos, tratados gramaticais e dicionários  

 No corpus hebraico português, os comentários bíblicos representam 5% do total 

copiado, e os tratados gramaticais e dicionários 3% do total. Estes livros constituíam 

auxílios imprescindíveis à determinação do sentido exato da Bíblia sagrada. Entre os 

comentaristas bíblicos do nosso grupo figuram autores clássicos, especialmente Rashi 

(Salomão ben Isaac, 1040-1105) e Naḥmanides (Moisés ben Naḥman, 1194-1270), ambos 

representados com comentários ao Pentateuco. No campo dos dicionários e das obras 

                                                 
     221 No caso português, este texto comparece em duas Bíblias litúrgicas, concretamente no MS Parma 

2674 e na Bíblia de Cincinatti. Na Bíblia de Copenhaga, encontramos também a Megillat Antiochus, uma 

adição que cremos ter sido realizada em Lisboa, pois foi aposta depois do cólofon do escriba e escrita por 

mão diferente deste. 

     222 Sobre o uso da Sagrada Escritura no serviço litúrgico da sinagoga, veja-se LOURENÇO, João. 

Hermenêuticas Bíblicas. Da Palavra às Palavras – em busca do ‘sentido’ da Escritura. Lisboa: 

Universidade Católica Editora, 2011, pp. 70-79. 
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gramaticais encontramos alguns dos principais trabalhos do gramático e exegeta 

provençal David Kimḥi (Radak, c. 1160-c. 1235), nomeadamente o seu Sefer Mikhlol 

[Compêndio (de gramática hebraica)], uma gramática que incide nos verbos hebraicos e 

nas regras que presidem à sua conjugação, o Sefer ha-shorashim [Livro de raízes], um 

léxico de termos hebraicos, e o Et sofer [O cálamo do escriba], com as regras de pontuação 

e de acentuação de códices bíblicos e outras matérias relacionadas com a massorá. 

 

c)  Livros haláquicos  

 Por literatura haláquica entende-se os textos que consignam ou aprofundam a 

legislação judaica, representando 10% do total dos manuscritos hebraicos portugueses 

chegados aos nossos dias. Neste campo, como no anterior, as obras copiadas encontram-

se entre as mais difundidas e usadas pelas comunidades judaicas medievais peninsulares. 

 Destaca-se, em primeiro lugar, a Mishneh Torah [Repetição da Lei], de 

Maimónides (Moisés ben Maimón, 1135-1204), uma síntese das várias disposições legais 

judaicas, dispersas pelo Talmud e demais textos haláquicos, que o autor reúne, 

distribuindo-as em catorze livros temáticos, subdivididos em secções, capítulos e 

parágrafos. Com esta obra, Maimónides ambicionava oferecer uma visão completa da Lei 

Oral, de modo que um leitor que dominasse a Torá escrita, e em seguida a Mishneh Torah, 

não mais necessitasse de abordar qualquer outro livro judaico. 

 O Even ha-ezer [Pedra da ajuda], de rabi Jacob ben Yeḥiel (c. 1270-c. 1340), 

compreende outro trabalho de natureza legal existente no conjunto português. Trata-se de 

uma das secções que compõem a obra Arba’ah Turim [Quatro linhas] deste autor. O 

volume ocupa-se de aspetos relacionados com o matrimónio, o divórcio e a conduta 

sexual. 

 No contexto da literatura haláquica as Responsa constituem um género específico 

e significativo, reunindo um corpus de decisões escritas em resposta a questões 

endereçadas aos rabinos relativas a problemas e situações não previstas na legislação 

comum. É neste contexto que se situam as Responsa, de rabi Asher ben Yeḥiel (c. 1250-

1327), as quais sobrevivem em dois manuscritos portugueses.  

Entre as cópias dedicadas ao estudo do Talmud sobressaem o Sefer he-Aruk [Livro 

do predisposto], um léxico de hebraico talmúdico escrito por rabi Natan ben Yeḥiel 
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(1035-1110), e o Sefer halikhot olam [Leis do mundo], de Josué ben José ha-Levi (século 

XV), um tratado de metodologia talmúdica. 

 

d)  Livros de oração  

 Desde a Antiguidade, a liturgia judaica foi construída em torno de textos. Depois 

da Bíblia, os livros de oração, com efeito, encontram-se entre os mais populares e 

necessários à vida religiosa judaica.223 Entre os principais livros de oração produzidos em 

contexto nacional encontram-se os siddurim (sing. siddur) (7 manuscritos); em número 

menor, sobrevive ainda um maḥzor (pl. maḥzorim) (1 manuscrito) e uma Haggadah de 

Pesaḥ (1 manuscrito) (15% do total). 

 Os siddurim são livros com os ofícios para a oração litúrgica diária, para o sábado 

e demais festividades do ano. Nestes volumes destacam-se as preces da manhã (shaḥarit), 

da tarde (minḥah) e da noite (arbit), compostas a partir de textos bíblicos, salmos, bênçãos 

e súplicas pelas necessidades comuns. Os siddurim portugueses seguem o rito litúrgico 

sefardita e apresentam várias orações compostas pelos judeus peninsulares ao longo dos 

tempos. 

 Os maḥzorim são livros que contêm poemas litúrgicos (piyyutim, sing. piyyut) e 

orações adicionais, destinados a acompanhar as principais festividades judaicas anuais. O 

maḥzor português remanescente apresenta poemas para a festa do Yom Kippur (dia do 

perdão ou dia da expiação), uma das festividades mais importantes do calendário judaico 

(nos meses de setembro/outubro), na qual se jejua e se expiam os pecados. 

 Na Haggadah de Pesaḥ, que no caso português apenas sobrevive em um pequeno 

conjunto de fragmentos, reúnem-se os textos que se leem durante o seder da noite da 

Páscoa (Pesaḥ) em comemoração da libertação dos judeus do Egito. Em todo o caso, estes 

textos para a Páscoa integram alguns dos siddurim remanescentes, razão, talvez, porque 

o número de sobreviventes em manuscritos individuais seja praticamente inexistente. 

 

                                                 
     223 Para uma introdução à liturgia judaica, veja-se ELBOGEN, Ismar. Jewish Liturgy: A Comprehensive 

History. Nova Iorque: The Jewish Publication Society, 1993. HEINEMANN, Joseph. Prayer in the Talmud. 

Forms and Patterns. Berlim-Nova Iorque: Walter De Gruyter, 1957. LANGER, Ruth. To Worship God 

Properly: Tensions between Liturgical Custom and Halakhah in Judaism. Cincinnati: Hebrew Union 

College Press, 1998. 
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e)  Livros de ciência  

Os livros de ciência compreendem obras de medicina (5 manuscritos) e de 

astrologia/astronomia (4 manuscritos) (15% do total).224 Na sua generalidade, os 

manuscritos remanescentes compreendem traduções hebraicas de autores gregos, árabes 

e latinos (Ptolomeu, Avicena, Rhazes, Ali ben Ragel, Nicolau de Salerno, Guy de 

Chauliac). Embora a ciência tenha sido um campo em que os judeus foram mais 

transmissores que criadores, os autores judeus encontram-se também representados, 

destacando-se o tratado calendrical Yesod olam [As fundações do mundo], de Isaac Israeli 

(século XIV) e as obras astrológicas de Abraão ibn Ezra (1089-1167), presentes no MS 

Nova Iorque, JTS, 2626. Significativamente, no campo dos livros científicos, os judeus 

portugueses não consumiram apenas traduções já dadas, mas participaram também neste 

movimento, traduzindo obras de autores latinos para língua hebraica, como a Magna 

Chirurgia de Guy de Chauliac, por autor anónimo, que sobrevive num conjunto de cinco 

fragmentos em judeo-português. Foi ainda concretizada a tradução do Comentário ao 

Livro IX do Almansor, de Rhazes, de Gerardus de Solo, que subsiste em três manuscritos 

sefarditas do século XV, com local de produção desconhecido.225 Esta tradução foi 

realizada em 1388 por Tobiel, filho de Samuel de Leiria, na cidade de Coimbra, sob 

patrocínio de Moisés de Leiria, rabi-mor e físico de D. João I. Este último é ainda autor 

de uma obra original de conteúdo astrológico, Sefer lada‛at ḥaye ha-molad [Livro da 

ciência da vida dos recém-nascidos], que dedica a Ḥayyim de Bribesca.226 

 

 

                                                 
     224 Sobre a ciência judaica em Portugal (medicina e astrologia), e os manuscritos de ciência produzidos 

pelos judeus, veja-se CARVALHO, Helena Avelar de; RIBEIRO, Luís Campos. «A ciência judaica em Portugal 

no século XV». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em 

Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015, pp. 87-91. CARVALHO, Helena Avelar de; RIBEIRO, 

Luís Campos. «Manuscripts and evidences of Jewish astrology and medicine in fifteenth century Portugal: 

an overview». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book Art of the Fifteenth Century. 

Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 

     225 Os três manuscritos são: Nova Iorque, Jewish Theological Seminary of America, MS 2779; Dresden, 

University Library, MS Ea 140; e Birmingham, Reynolds-Finley Historical Library of University of 

Alabama, MS 5088. Sobre estes manuscritos, veja-se GUÉNOUN, Anne-Sylvie. «Les traductions en hébreu 

de l’œuvre du médecin Gérard de Solo (XIVe siècle)». Revue des Études Juives, vol. 164, n.º 3-4 (2005), 

pp. 463-488 (especialmente pp. 483-485). MOITA, Tiago. «The Portuguese Hebrew translation of Gerard 

de Solo’s Commentary to book IX of Rhazes’s Almansor and the manuscript at Reynolds-Finley Historical 

Library (Birmingham, Alabama)». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book Art of the 

Fifteenth Century. Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 

     226 Este texto encontra-se no MS Nova Iorque, JTS, 2626. 
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f)  Textos f ilosóficos  

Os textos filosóficos copiados pela comunidade judaica portuguesa representam 

3% do total remanescente. Entre as obras produzidas encontra-se o Malmad ha-talmidim 

[Estímulo dos discípulos], de Jacob ben Anatoli (1194-1256), um conjunto de 

sermões/comentários em chave ética a textos do Pentateuco, dos Provérbios e dos Salmos, 

e o Comentário à “Ética a Nicómaco” de Aristóteles de José ben Shemtov ibn Shemtov 

(1400-1460), no qual o autor procura harmonizar a ética aristotélica com as doutrinas 

judaicas. 

 

g)  Literatura poética  

No campo da literatura poética encontramos, entre o núcleo português, não mais 

que um volume remanescente (Nova Iorque, JTS, 3167) (1% do total). O manuscrito 

(incompleto no seu estado atual) apresenta três poemas de autores diversos, compostos 

em chave ética: (1) o Sefer ha-tarshish, de Moisés ibn Ezra (c. 1070-c. 1138), que celebra 

a beleza dos jardins na primavera, o prazer do vinho, o encanto do amor, a alegria da 

música e a glória da poesia, (2) o Ka‛arat kesef [Bacia de Prata], de José Ezobi (século 

XIII), com uma exortação ética que o autor dirige ao seu filho por ocasião do seu 

casamento, e o (3) Sefer Mishlei [Livro dos Provérbios], de Ḥai ben Sherira (939-1038), 

igualmente com conteúdo ético. 

  

h)  Compilações  

A última categoria deste grupo é uma compilação com vinte unidades textuais 

relativas a aspetos práticos para a cópia e iluminação de textos religiosos judaicos (Parma 

1959) (1% do total). Entre os seus textos mais conhecidos e estudados encontra-se o Livro 

de como se fazem as cores das tintas para iluminar, uma coleção de receitas respeitantes 

à preparação de pigmentos e tintas para a iluminação de manuscritos. 

 

     2.2 –  Caracterização codicológica dos manuscritos  

Neste ponto procuramos reconstruir a gramática do códice hebraico português na 

sua materialidade e produção. Os volumes foram analisados tendo em conta os suportes 

de escrita, os cadernos e seus sistemas de ordenação, o regramento, a escritura e a 
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encadernação, numa perspetiva metodológica que conjuga uma abordagem quantitativa e 

comparativa. A análise empreendida permite-nos concluir, desde já, que em termos 

materiais os códices portugueses não diferem essencialmente das tradições adotadas em 

outros centros hebraicos peninsulares coevos. Para sermos mais precisos, o estudo 

material dos manuscritos hebraicos portugueses confirma a sua plena integração no 

mundo sefardita de construção do manuscrito. Não obstante, cremos detetar nos 

manuscritos realizados em Lisboa no final do século XV algumas particularidades que 

testemunham (ou reforçam) a sua eventual relação com o mundo italiano, também 

evidente na sua iluminura. 

 

a)  Suportes de escrita  

 A análise codicológica dos manuscritos hebraicos portugueses permite concluir 

que o pergaminho é o suporte de escrita mais frequente na sua produção. Com efeito, dos 

sessenta manuscritos examinados, quarenta e três (43) foram escritos sobre pergaminho 

(72%), treze sobre papel (22%) e quatro em suporte misto, papel e pergaminho (6%). 

A atenção dispensada ao pergaminho nestes manuscritos não nos surpreende na 

medida em que este suporte de escrita é considerado pela tradição como o mais nobre e 

apto para as Bíblias e os livros litúrgicos,227 os quais constituem a grande maioria dos 

remanescentes portugueses, como dissemos. Com efeito, dos quarenta e três (43) 

manuscritos produzidos sobre material pergamináceo, vinte e oito (28) são Bíblias e nove 

(9) são livros de oração. A membrana usada nestes códices (provavelmente de origem 

ovina) é, em geral, de grande qualidade, raramente com defeitos, distinguindo-se sem 

dificuldade ambos os lados do pergaminho. A Bíblia de Oxford, contudo, apresenta um 

pergaminho com espessura fina, idêntico em ambos os lados, muito diferente do 

habitualmente empregue.228 

 O emprego do papel – usado como material exclusivo de escrita ou combinado 

com o pergaminho num mesmo caderno – comparece, especialmente, nos comentários 

                                                 
     227 SIRAT, C. (2002): p. 102. 

     228 Em razão deste elemento, Gabrielle Sed-Rajna e Thérèse Metzger conjeturam que o manuscrito possa 

não ter sido copiado em Lisboa, mas sim apenas ornamentado. SED-RAJNA, G. (1970): p. 107. METZGER, 

T. (1977): p. 180. Entendemos, no entanto, que este argumento, por si só, não é suficiente para concluir que 

o manuscrito não tem uma origem portuguesa, pois vários tipos de pergaminho estariam acessíveis aos 

escribas. 
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bíblicos, tratados filosóficos, textos literários ou científicos, mas nunca em Bíblias.229 A 

análise das marcas de água do papel usado nestes manuscritos aponta para uma 

proveniência maioritariamente italiana deste suporte de escrita. 

 Nos manuscritos em suporte misto, os cadernos são construídos maioritariamente 

em papel, aos quais se lhes adiciona um bifólio exterior, ou um bifólio exterior e outro 

central, em pergaminho.230 Neste caso, o material pergamináceo assume uma função 

especialmente protetora em relação aos fólios internos, mais frágeis, em papel, 

proporcionando maior solidez e durabilidade ao conjunto. Os cadernos mistos, que se 

encontram bem documentados em toda a área sefardita,231 além de testemunharem a 

passagem gradual de um suporte a outro em contexto português, afiguram-se como uma 

solução de compromisso por parte do escriba, que assim conjuga um material mais barato, 

mas menos durável, como o papel, com outro mais dispendioso, mas de maior 

estabilidade, como o pergaminho, economizando custos de produção. 

 Estamos em crer que além das tipologias dos textos também o destino da produção 

destes manuscritos (por encomenda ou para uso pessoal) terá determinado a escolha do 

seu material de suporte. A Tabela 4 mostra as proporções de manuscritos em pergaminho 

e papel do conjunto português de acordo com a natureza da sua produção. 

 

Tabela 4 – Distribuição das cópias hebraicas portuguesas em pergaminho e papel (incluindo 

cadernos mistos) em relação com o seu destinatário 

Suportes de 
Escrita 

Cópias 
comissionadas 

Cópias 
individuas 

Cópias sem 
cólofon 

Total de MSS do 
Corpus 

Pergaminho 19 44% 4 9% 20 47% 43 

Papel 5 29% 10 59% 2 12% 17 

Total       60 

 

                                                 
     229 Os manuscritos compostos exclusivamente em papel são: Cambridge, CUL, Add. 503; Florença 

Gaddi. 158; Jerusalém, NLI, 8º 4013; Moscovo Guenzburg 926; Nova Iorque, JTS, 6949; Nova Iorque, 

JTS, 2626; Nova Iorque, JTS, 3167; Oxford Laud. Or. 310; Oxford Laud. Or. 282; Paris Hébreu 420; Paris 

Hébreu 222; Parma 1959 e Vaticano Vat. ebr. 372. 

     230 A construção de cadernos em papel com um bifólio exterior em pergaminho documenta-se nos MSS 

Florença Plut. 88.27 e Oxford Marshall 12; cadernos em papel com bifólio exterior e interior em 

pergaminho surgem somente nos MSS Londres Or. 6363 e São Petersburgo, IOS, C 21. 

     231 BEIT-ARIÉ, Malachi. Hebrew Codicology: Tentative Typology of Technical Practices Employed in 

Hebrew Dated Medieval Manuscripts. Jerusalém: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1981, 

p. 37. 
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Como é possível observar, nos manuscritos explicitamente comissionados existe 

uma preferência pelo uso do pergaminho, mais durável e prestigioso (44%), ao passo que 

nos manuscritos copiados para uso pessoal do copista prevalece o uso do papel ou do 

papel combinado com o pergaminho (59%). Esta situação é idêntica quando observamos 

os manuscritos sem cólofon, na sua maioria em pergaminho e iluminados (47%), o que 

reforça a convicção de que foram produzidos maioritariamente para compradores e sob 

encomenda. 

 

b)  Os cadernos e seus sistemas de ordenação  

 O estudo da organização fascicular dos manuscritos hebraicos assume uma 

elevada importância pois a sua construção encontra-se frequentemente associada a 

entidades geoculturais específicas.232 A composição do quaterno é a prática mais usual 

nos códices hebraicos portugueses de pergaminho. Pelo contrário, nos manuscritos em 

papel, ou em papel e pergaminho, prevalece maioritariamente uma composição de sénios. 

Esta prática codicológica, que faz corresponder uma estrutura quaternária a cadernos 

compostos exclusivamente por pergaminho e uma estrutura senária a cadernos 

constituídos apenas por papel, ou por papel e pergaminho, encontra-se amplamente 

documentada no mundo sefardita, sendo-lhe mesmo característica.233 

 Em todos os manuscritos hebraicos portugueses, a colocação do pergaminho 

segue um ordenamento que respeita a conhecida Lei de Gregory, segundo a qual a 

sequência dos fólios de um códice deve pôr em contacto duas faces do lado da carne, 

seguidas de duas faces do lado do pelo e assim sucessivamente. Esta organização verifica-

se regularmente tanto na sequência dos fólios como na dos cadernos, quer dos 

manuscritos de pergaminho, quer dos códices em suporte misto. Em geral, os cadernos 

começam no lado pelo do pergaminho – uma prática comum à tradição sefardita –,234 

exceto em quatro manuscritos, que abrem no lado carne.235 

                                                 
     232 BEIT-ARIÉ, M. (1981): pp. 48-49. 

     233 BEIT-ARIÉ, M. (1981): pp. 48-49. 

     234 BEIT-ARIÉ, M. (1981): p. 41. 

     235 Concretamente, no Siddur do Ben-Zvi Institute, no Pentateuco e no Siddur de Oxford e no MS Parma 

2698. O primeiro caderno da Bíblia de Moura abre atualmente no lado carne, em razão do desaparecimento 

do primeiro fólio, que abria no lado pelo (os demais cadernos abrem no lado pelo). No Pentateuco de 

Almanzi, o primeiro caderno, com material massorético, é o único que abre no lado carne, enquanto os 

restantes cadernos começam no lado pelo. 
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 Entre os sistemas usados pelos escribas portugueses para assegurar a ordem 

correta dos cadernos nos códices, deteta-se a preferência pelo uso de reclamos, e só 

raramente de assinaturas. Com efeito, os reclamos – que consistem na primeira palavra 

com que se inicia o texto do caderno seguinte colocada no final do caderno anterior – 

registam-se em todos os manuscritos remanescentes, com exceção da Bíblia do Balliol 

College, cuja ausência é devida, provavelmente, ao aparo das suas margens, realizado no 

processo de encadernação. 

 Na esmagadora maioria dos manuscritos em pergaminho, os reclamos são escritos 

horizontalmente, no verso da margem inferior esquerda, por baixo da linha da justificação 

vertical, do último fólio de cada caderno. Nos manuscritos em papel, ou em papel e 

pergaminho, contudo, os reclamos comparecem em todos os fólios dos manuscritos, em 

idêntica localização.236 

O modo de escrita preferencial usado nos reclamos destes manuscritos é o 

semicursivo sefardita.237 Em sete volumes, porém, os reclamos surgem em escrita 

cursiva;238 três manuscritos apresentam reclamos em escrita quadrada.239 Em outros sete 

volumes, os reclamos foram escritos em vários modos de escrita sefardita, 

alternadamente: em quatro manuscritos os reclamos comparecem em semicursivo e 

cursivo,240 em um manuscrito, em escrita quadrada e semicursiva,241 e, em dois 

manuscritos, em quadrada e cursiva.242 

A presença de ornamentação em torno dos reclamos não é muito habitual nos 

manuscritos em estudo. Nos casos em que comparece, esta decoração consiste na 

colocação de três pequenos pontos sobrepostos à palavra, desenhados com a tinta da 

escrita, formando um triângulo. Esta mesma decoração verifica-se em outros manuscritos 

sefarditas peninsulares, não sendo exclusiva dos códices portugueses. As únicas exceções 

observam-se no Siddur de Jerusalém, fólio 130v, onde o reclamo integra uma cartela 

vegetalista simples, desenhada a pena, e no Pentateuco de Almanzi, fólio 66v, enquadrado 

                                                 
     236 Exceto Florença Gaddi 158, com reclamo ao centro dos fólios, na margem inferior. 

     237 A caracterização de cada tipologia de escrita hebraica – denominada cada uma como escrita quadrada, 

escrita semicursiva e escrita cursiva – será realizada adiante, na alínea atinente à escritura (alínea d deste 

ponto). 

     238 Bíblia de Moura, Bíblia de Cincinnati, Bíblia de Paris, Pentateuco de Nova Iorque e MSS Jerusalém, 

NLI, 8º 4013; Oxford Marshall 12 e Paris Hébreu 222. 

     239 Bíblia de Copenhaga, Pentateuco de Parma e MS Parma 2698. 

     240 MSS Cambridge Add. 503; Florença Plut. 88.27; Florença Gaddi 158 e Parma 1959. 

     241 Mishneh Torah de Londres. 

    242 Bíblia da Hispanic Society of America e MS Parma 2674. 
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por um painel decorado com filigrana púrpura e azul, idêntico aos usados no mesmo 

manuscrito para os sinais de perícope. 

 O uso do sistema de assinaturas – que consiste na numeração dos cadernos com 

as letras do alfabeto hebraico, que aqui assumem valor numérico – é pouco comum entre 

os manuscritos portugueses, documentando-se exclusivamente em oito manuscritos.243 

As assinaturas coexistem com os reclamos e como seu complemento. Encontram-se 

escritas em caracteres quadrados sefarditas e dispostas, como habitual, ao começo e ao 

final dos cadernos. 

 

c)  O regramento 

Nos códices hebraicos em estudo a técnica de regramento mais utilizada é a ponta 

seca, o que significa que as linhas não possuem em todo o manuscrito qualquer vestígio 

de substância colorida. A única exceção constitui o MS Oxford Can. Or. 67 (Lisboa, 

1378), que recorre à técnica da plumbagina, ou seja, o regramento é realizado com recurso 

ao lápis de chumbo. Na maioria dos casos, o regramento ocorre sobre o verso de cada 

fólio, mais raramente em dois fólios de uma só vez.244 A existência do regramento é 

dificilmente percetível em seis manuscritos – Siddur de Paris, Siddur de Oxford, Saltério 

de Parma, Siddur de Cambridge, Siddur do Ben-Zvi Institute e Pentateuco de Oxford. 

 O esquema básico de regramento nos manuscritos bíblicos consiste em quatro 

linhas verticais, que limitam as colunas de texto, e duas linhas verticais suplementares, 

uma no intercolúnio (nem sempre presente) e outra nas margens externas, que guiam a 

inscrição da massorá parva; as linhas horizontais, que orientam a escrita do corpo textual, 

não ultrapassam as linhas verticais da justificação, surgindo, também, nas margens 

superiores (2 linhas) e inferiores (3 linhas), para a inscrição da massorá magna. 

No MS Parma 2698 o regramento horizontal apresenta uma variante excecional, 

conhecida como «lignes particulier» («linhas particulares»), conforme assinalada 

Thérèse Metzger.245 De facto, neste manuscrito as linhas ultrapassam as margens internas 

e externas da justificação, apresentando-se três linhas no alto da coluna de texto, três 

                                                 
     243 Na Bíblia de Cincinnati, na Bíblia de Copenhaga, e nos MSS Jerusalém, NLI, 8º 4013; Moscovo 

Guenzburg 926; Munique Cod. Hebr. 142; Paris Hébreu 420; Parma 677 e Parma 2674. 

     244 Esta última situação ocorre nos MSS Munique Cod. Hebr. 142; Oxford Or. 5; Parma 2674 e Parma 

2698. 

     245 METZGER, T. (1977): p. 183. 
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linhas em baixo e três ou quatro linhas ao centro. Este esquema de regramento, que é 

comum aos manuscritos asquenazitas, como Metzger sublinha, comparece também nos 

manuscritos produzidos no norte de Itália, como refere Michèle Dukan.246 Neste sentido, 

a questão colocada pela autora a propósito deste regramento – «Les copistes auraient-ils 

vu des manuscrits ashkenazes et imité leur réglure?»247 –, deverá ser extensível, com 

propriedade, aos códices hebraicos italianos, os quais aparentemente não seriam 

indiferentes aos judeus portugueses da capital. A relação com o mundo italiano parece-

nos ainda mais evidente quando analisamos a escritura empregue nos manuscritos 

hebraicos portugueses do século XV, além da iluminura que os ornamenta, como adiante 

se demonstrará. 

 

d)  A escritura 

Conforme destaca Gabrielle Sed-Rajna, a escritura dos manuscritos portugueses 

não apresenta particularidades que os permita distinguir de qualquer outra cópia sefardita 

do mesmo período.248 A escrita sefardita, que se desenvolveu provavelmente no século 

IX na Tunísia (possivelmente em Cairuão), a partir da escrita hebraica do Médio Oriente, 

foi assumida pelas regiões do Magreb e da Península Ibérica, e, a partir do século XIII, 

também pela Provença e pela Sicília.249 Nos séculos X e XI são visíveis diferenças 

morfológicas notáveis entre a escritura sefardita do al-Andaluz e aquela desenvolvida no 

Magreb, vindo esta última a ser suplantada pela primeira.250 Na Catalunha, os judeus que 

viviam sob domínio cristão usavam originalmente a escritura asquenaze, contudo, à 

medida que a Reconquista caminha para sul aquela será preterida em favor da escritura 

sefardita al-andaluza.251 A superioridade da escrita al-andaluza sobre as escrituras 

asquenaze (na Ibéria cristã) e magrebina (no Norte de África) reflete, sobretudo, a 

superioridade numérica e cultural das comunidades judaicas andaluzas e sua posterior 

migração (século XII) para o Norte da Península.252 Desde finais do século XIV, em 

manuscritos de origem italiana, mas, sobretudo, depois da expulsão dos judeus de 

                                                 
     246 DUKAN, Michel. La réglure des manuscrits hébreux au Moyen Âge. Paris: CNRS, 1988, p. 137. 

     247 METZGER, T. (1977): p. 183, nota 274. 

     248 SED-RAJNA, G. (1970): p. 95. 

     249 BEIT-ARIÉ, Malachi. «Hebrew Script in Spain: Development, Offshoots and Vicissitudes». In Haim 

Beinart (ed.). Moreshet Sepharad: The Sephardi Legacy. Vol. I. Jerusalém: The Hebrew University Magnes 

Press, 1992, pp. 286-287. 

     250 BEIT-ARIÉ, M. (1992): pp. 286-287. 

     251 BEIT-ARIÉ, M. (1992): pp. 287-288. 

     252 BEIT-ARIÉ, M. (1992): p. 288. 
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Espanha e Portugal, em 1492 e 1497, o uso da escrita sefardita difundiu-se amplamente 

por outras regiões do Mediterrâneo e do Médio Oriente, em especial nos novos locais 

onde os judeus exilados se vieram a estabelecer, tornando-se a escrita comum dos seus 

incunábulos e impressos.253 

Dos três modos de escrita sefardita – quadrada, semicursiva e cursiva – apenas os 

primeiros dois comparecem no texto principal dos manuscritos hebraicos portugueses, 

em percentagem semelhante. Com efeito, a escrita quadrada comparece em 30 

manuscritos (50% do total) e a escrita semicursiva nos restantes 30 volumes (50%). A 

escrita cursiva raramente se encontra documentada, surgindo somente em breves 

instruções litúrgicas nos siddurim e na composição de três cólofones (nos MSS. São 

Petersburgo, IOS, C 21; Jerusalém, NLI, 8º 4013; e Paris Hébreu 420). O modo 

semicursivo, em Portugal, comparece pela primeira vez, a avaliar pelos remanescentes, 

em 1285, no mais antigo manuscrito explicitamente datado, produzido na cidade de Seia 

(Munique Cod. Heb. 142). A escrita quadrada documenta-se um pouco mais tarde, em 

1409, no primeiro volume bíblico subsistente, o qual foi realizado em Lisboa (Berna MS 

343).254 Naturalmente, estas datas baseiam-se nos manuscritos remanescentes e não 

devem ser consideradas como absolutas. 

 É importante sublinhar, também, que a escolha do tipo de escritura a usar nos 

manuscritos hebraicos encontra-se dependente do texto a copiar. A escrita quadrada, com 

letras maiores e de mais fácil leitura, é a escritura destinada pela tradição à cópia da Bíblia, 

do Talmud, da Haggadah, dos textos haláquicos ou documentos especiais, como as 

ketubbot matrimoniais.255 A partir de meados do século XIII, os judeus peninsulares 

começaram a dar particular preferência à escrita semicursiva, mais rápida e menos 

elaborada, que reservam para a cópia de livros de oração e outros textos, como 

comentários bíblicos, tratados filosóficos, gramaticais ou científicos.256 A crescente 

preferência por este modo de escrita (que atinge o seu cume no século XV) deve-se não 

somente a questões de ordem económica, mas sobretudo de ordem estética e funcional: o 

                                                 
     253 BEIT-ARIÉ, M. (1992): pp. 291-293. 
     254 Curiosamente, todos os manuscritos hebraicos portugueses remanescentes datados dos séculos XIII 

e XIV foram escritos em caracteres semicursivos, não subsistindo quaisquer manuscritos bíblicos deste 

período. 

     255 BEIT-ARIÉ, M. (1992): p. 289. SIRAT, C. (2002): p. 182. 

     256 BEIT-ARIÉ, M. (2003): pp. 71-72, 74, 78-79. De acordo com o autor, a escrita semicursiva comparece 

em cerca de 56% do total de manuscritos medievais sefarditas datados remanescentes de entre os séculos 

XIII e XV. BEIT-ARIÉ, M. (2003): pp. 78-79. 
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semicursivo, com o seu arredondamento típico, era considerado uma escritura bela e 

elegante, e a sua utilização, porque mais rápida e eficiente, não impedia o fluxo da 

cópia.257 

 A quase totalidade das Bíblias hebraicas copiadas em Portugal (23 de 28 Bíblias 

e Saltérios), e dos livros de oração (o maḥzor, a haggadah e 3 de 6 siddurim), encontram-

se escritos com caracteres quadrados sefarditas; dois livros haláquicos (a Mishneh Torah 

e MS Paris Hébreu 420) apresentam também este modo de escrita. A escrita semicursiva, 

por seu turno, encontra-se especialmente nos comentários bíblicos, textos filosóficos, 

obras gramaticais e tratados científicos. Surpreendentemente, os caracteres semicursivos 

foram usados igualmente na produção de cinco códices bíblicos (3 Bíblias litúrgicas: 

Pentateuco Braginsky, Pentateuco do Duque de Sussex e Pentateuco de Oxford; e 2 

Saltérios: Saltério De Bry e MS Vaticano ebr. 473) e três livros de oração (Siddur de 

Oxford, Siddur de Cambridge e Siddur do Ben-Zvi Institute), realizados na sua totalidade 

em Lisboa no final do século XV. 

 O uso da escrita semicursiva neste tipo de manuscritos, mormente nos códices 

bíblicos, não é característico da área geocultural sefardita. Com efeito, considerando a 

informação disponível na base de dados SfarData, dos 352 manuscritos sefarditas datados 

escritos em modo semicursivo ao longo do século XV, apenas seis correspondem a textos 

bíblicos258 e nove a livros de oração;259 pelo contrário, o uso do modo quadrado neste tipo 

de manuscritos é mais extenso: dos 76 manuscritos datados copiados em caracteres 

quadrados no mesmo período, 66 são Bíblias e seis são livros de oração. 

Os dados coligidos permitem-nos concluir que em toda a entidade geocultural 

sefardita a cidade de Lisboa apresenta-se como o único centro onde os escribas hebraicos 

não hesitaram em usar com certa regularidade a escrita semicursiva nas cópias bíblicas e 

litúrgicas que produziram (embora nunca em Bíblias completas). Como vimos, a presença 

deste modo de escrita estará motivada por questões estéticas e funcionais. Não obstante, 

é possível que a abertura ao uso do semicursivo em manuscritos bíblicos por parte dos 

escribas portugueses nos finais do século XV encontre o seu modelo imediato nos códices 

produzidos na área geocultural italiana, onde – como demonstrou Malachi Beit-Arié – o 

                                                 
     257 BEIT-ARIÉ, M. (2003): p. 80. 

     258 Copiados em 1431 (Toledo), 1439 (Sefarad, sem indicação de local), 1445 (Sefarad, sem indicação 

de local), 1479 (Valladolid), 1495 (Lisboa) e 1500 (Provença). 

     259 Copiados em 1401 (Fez), 1447 (Provença), 1450 (Espanha), 1453 (Avinhão), 1456 (Marrocos), 1457 

(Sefarad), 1466 (Espanha), 1475 (Sefarad), e c. 1485 (Lisboa). 
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uso do semicursivo é abundante e preferencial: «[…] even this single genre-related use 

of the old square mode, no doubt in acknowledgment of the superiority of the Bible over 

any other type of Hebrew text, was challenged by Italian scribes, who did not hesitate to 

use the semi-cursive mode for biblical copies to the same degree as they used the 

tradicional square script».260 Esta hipótese suporia que os escribas portugueses e/ou os 

seus encomendadores pudessem ter acesso a manuscritos hebraicos italianos, o que de 

facto se pode comprovar, ao menos documentalmente, havendo nos arquivos florentinos 

referências explícitas à aquisição de livros hebraicos em Itália por parte de judeus 

portugueses, bens culturais que chegavam a Lisboa a partir de Roma.261 

 

e)  Encadernação 

Entre os sessenta manuscritos hebraicos portugueses em análise apenas quatro 

conservam encadernações originais: a Bíblia de Cincinnati, o Siddur de Paris, a Bíblia de 

Roma e o MS Cambridge Add. 503. Os primeiros três manuscritos foram produzidos em 

Lisboa, em 1475, 1484 e 1496; o último manuscrito foi realizado em Faro, em 1481. As 

encadernações destes quatro volumes são formadas por pastas de madeira cobertas com 

couro castanho, com decoração em estilo mudéjar, gravada a seco, caracterizada por 

bandas retangulares concêntricas, linhas entrelaçadas e/ou motivos centrais, formados por 

estrelas de oito pontas.262 Destes quatro manuscritos, um apresenta uma particular 

tipologia de encadernação em forma de caixa, que encerra e protege perfeitamente o bloco 

do texto – a Bíblia de Cincinnati, produzida em Lisboa, em 1475 (Figs. 149-153). Este 

tipo de encadernação comparece ainda em um incunábulo hebraico português, 

nomeadamente, num Pentateuco, impresso em Lisboa por Eliezer Toledano, em 1491, 

atualmente no Rosenbach Museum&Library, em Filadélfia (Fig. 646). 

                                                 
     260 BEIT-ARIÉ, M. (2003): p. 79. Por exemplo, centrando-nos somente no século XV, e recorrendo à base 

de dados SfarData, das 58 Bíblias datadas produzidas naquele período em escrita hebraica italiana, 8 foram 

escritas em caracteres quadrados e 50 em caracteres semicursivos. Nos livros de oração, o uso da escrita 

italiana semicursiva é também esmagador: dos 191 livros de oração, 123 foram escritos com caracteres 

semicursivos e 68 com caracteres quadrados. 

     261 MELIS, Federigo. «Di alcune figure di operatori economici fiorentini attivi nel Portogallo nel XV 

secolo». In Federigo Melis. I mercanti italiani nell’Europa medievale e rinascimentale. Florença: La 

Monnier, 1990, p. 15. 

     262 A descrição individual destas encadernações encontra-se nas fichas catalográficas dos respetivos 

manuscritos (Vol. II da dissertação). A Bíblia de Paris apresentou originalmente uma encadernação 

mudéjar, havendo vestígios da sua decoração no fólio 524v (Fig. 642). 
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 As encadernações em forma de caixa, também presentes em contexto islâmico, 

onde provavelmente foram criadas, receberam pouca atenção por parte dos 

investigadores, distinguindo-se os trabalhos de Leila Avrin, quem identificou, além das 

encadernações referidas, três outros manuscritos sefarditas do século XV com este tipo 

de encadernação – a Primeira Bíblia de Kennicott, copiada em A Corunha, em 1476, para 

Isaac ben Salomão de Braga; uma Bíblia litúrgica não datada que se encontrava no 

Schocken Institute, em Jerusalém, MS 24350, hoje em coleção privada;263 e os Aforismos 

Médicos de Hipócrates, Nova Iorque, JTS, MS 8241, sem cólofon (Fig. 647).264 Este 

último manuscrito é considerado por Avrin como procedendo de Lisboa, pressuposto com 

o qual não concordamos na medida em que a sua iluminura sugere antes uma possível 

produção toledana.265 

De acordo com Leila Avrin, as semelhanças técnicas e decorativas entre as 

diferentes encadernações em caixa identificadas permitem sustentar que a sua produção 

foi realizada por um único encadernador, ou, ao menos, por uma única oficina.266 Este 

encadernador, provavelmente judeu, deverá ter aprendido o ofício, segundo a autora, na 

cidade de Toledo, um dos principais centros de produção de encadernações mudéjares 

entre os séculos XIII e XVI.267 Ainda conforme a autora, este indivíduo deverá ter deixado 

Toledo por volta de 1475, instalando-se em Lisboa, onde se encontra ativo ao menos até 

1492: «The Lisbon box binder worked for Jewish patrons only, between 1475-1492, 

before the worst of the anti-Jewish outbreaks in Portugal. […] The box binder must have 

been associated with the workshop of illuminators in Lisbon in the last quarter of the 

fifteenth century».268 Em apoio desta tese que relaciona o encadernador em apreço e a 

Escola de Lisboa de iluminura hebraica encontra-se o Siddur de Paris, um manuscrito 

iluminado com uma encadernação simples, em estilo mudéjar, que Avrin atribui ao 

mesmo artesão das encadernações em caixa.269 

 Partilhando a leitura iniciada por Leila Avrin, Bezalel Narkiss e Alisa Cohen-

Mushlin, no estudo que dedicam à Primeira Bíblia de Kennicott, sugeriram também a 

                                                 
     263 O manuscrito encontra-se atualmente na coleção de David Jeselsohn, em Zurique, MS JM 18. 

     264 AVRIN, L. (1989). AVRIN, L. (1989a). A autora menciona ainda a existência de duas encadernações 

asquenazitas em caixa do século XIV e três iemenitas, sem identificar e localizar os volumes. 

     265 AVRIN, L. (1989): p. 40; AVRIN, L. (1998): p. 25. 

     266 AVRIN, L. (1989): pp. 29-30. 

     267 AVRIN, L. (1989a): p. 33. 

     268 AVRIN, L. (1989a): p. 33. 

     269 AVRIN, L. (1989): p. 33. 
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possibilidade deste manuscrito, embora copiado em A Corunha (Galiza), ter sido 

encadernado em Portugal.270 Esta hipótese, em rigor, parece-nos inconsistente, não 

podendo ser justificada somente pela forma e estética geral do volume. Na verdade, outras 

oficinas de encadernação mudéjar operavam em localidade geograficamente mais 

próximas à cidade de A Corunha, podendo o comprador recorrer a elas com maior 

facilidade.271 

Do mesmo modo, Bezalel Narkiss e Alisa Cohen-Mushlin assumem que a 

encadernação da Bíblia litúrgica que anteriormente se encontrava no Schocken Institute 

(hoje na coleção de David Jeselsohn) corresponde a uma encadernação portuguesa.272 

Este manuscrito é designado pelos autores como «Schocken Hispano-Portuguese 

Pentateuch», um termo genérico, usado especialmente por Bezalel Narkiss para descrever 

um conjunto de manuscritos sefarditas do século XV ornados com estilos decorativos 

comuns a vários centros, tornando difícil ou mesmo impossível a sua classificação. 

Embora a encadernação revele aparentes afinidades com as encadernações mudéjares 

hebraicas portuguesas, o volume é dotado de uma decoração interna, em micrografia, que 

o aproxima da produção andaluza da segunda metade do século XV, onde deverá ser 

integrado.273 É possível que em algum momento o códice possa ter sido trazido para 

Lisboa, por ocasião da expulsão dos judeus da Andaluzia, aqui recebendo a encadernação. 

É interessante verificar que a encadernação prolonga a ornamentação do livro, 

predominando a linguagem mudéjar tanto interna como externamente, algo que não se 

verifica, com a mesma insistência, nos manuscritos iluminados de Lisboa. 

 Bezalel Narkiss e Aliza Cohen-Mushlin acrescentam ainda à lista apresentada por 

Leila Avrin um novo manuscrito com encadernação em caixa.274 Trata-se de uma Bíblia 

copiada em Toledo, em 1481, por Isaac ben David ben Kimḥi, conservada na Biblioteca 

                                                 
     270 NARKISS, Bezalel; COHEN-MUSHLIN, Aliza. The Kennicott Bible. An Introduction. Londres: 

Facsimile Editions, 1985, p. 88. 
     271 Antonio Carpallo Bautista dá conta de numerosas oficinas de encadernação mudéjar a laborar durante 

o século XV em muitas localidades castelhanas, nas quais participavam ativamente judeus e conversos. O 

estudo da encadernação em caixa da Primeira Bíblia de Kennicott deverá ser realizado tendo em conta estas 

oficinas e as encadernações mudéjares coevas (com ou sem forma de caixa). BAUTISTA, António Carpallo. 

«La estructura decorativa de la encuadernacíon mudéjar». In Piel sobre tabla. Encuadernaciones mudéjares 

en la BNE. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2013, pp. 45-46. 

     272 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A. (1985): p. 84. 

     273 A nossa análise resulta da observação do microfilme deste manuscrito existente no “Intitute of 

Microfilmed Hebrew Manuscripts” alojado na Biblioteca Nacional de Jerusalém. Dado que o microfilme 

não contém imagens da encadernação não pudemos confirmar os dados apontados por Bezalel Narkiss e 

Aliza Cohen-Mushlin. 

     274 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A. (1985): p. 84. 
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Universitária de Génova, MS D.IX.3. Partindo deste manuscrito, os autores defendem – 

distanciando-se aqui das propostas de Leila Avrin – que as encadernações em caixa 

encontram-se presentes tanto em manuscritos portugueses como em manuscritos 

castelhanos, sendo provenientes de oficinas distintas. Admitem, contudo, que a oficina 

criadora (e exportadora) destas encadernações constitui a oficina de Lisboa, pois a 

encadernação em caixa mais antiga com datação – a Bíblia de Cincinnati, de 1475 – é 

proveniente deste centro (o qual teria exportado estas formas para Castela, ou, ao menos, 

para Toledo).275 A origem portuguesa deste tipo de encadernações afigura-se, em nossa 

perspetiva, difícil de sustentar, como pretendemos demonstrar em seguida. 

 De facto, no decurso da nossa investigação identificámos duas novas 

encadernações em forma de caixa, uma com origem toledana no século XV, outra com 

origem napolitana dos finais do mesmo século. A primeira encontra-se a servir de 

proteção a uma Bíblia copiada em Toledo no século XIII, conservada na Biblioteca 

Nacional de Espanha, em Madrid, MS 5469 (Fig. 648). A sua presença neste manuscrito 

é fruto de um restauro, realizado no século XV, em Toledo. 276 Em termos ornamentais, a 

encadernação encontra-se decorada em estilo mudéjar, com laçarias e círculo central. 

A outra encadernação em forma de caixa servia de proteção à Bíblia de Aberdeen 

(Aberdeen, University Library, MS 23), produzida em 1494, provavelmente em 

Nápoles.277 Lamentavelmente, no curso dos séculos, esta encadernação desintegrou-se do 

volume, sendo parte dela incorporada na atual encadernação. A ornamentação consiste 

em cinco cercaduras concêntricas com motivos vegetalistas ou entrelaçados impressos a 

ouro, e um retângulo central. De acordo com Cecil Roth, os motivos decorativos da 

encadernação são comuns a outras encadernações realizadas em Nápoles no final do 

século XV para a biblioteca dos reis aragoneses que governavam aquela cidade.278 A 

produção desta encadernação, ao menos no que se refere à sua estrutura, poderá ter sido 

realizada por um judeu (toledano?) emigrado em Nápoles. O escriba deste volume, Isaac 

                                                 
     275 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A. (1985): p. 88. 

     276 Com efeito, não é possível que a Bíblia tenha estado em Portugal no final do século XV, pois as notas 

históricas presentes no volume, conforme aponta Javier del Barco, confirmam a sua permanência 

ininterrupta na cidade de Toledo desde a sua cópia, no século XIII, até ao seu ingresso na Biblioteca 

Nacional de Espanha, no final do século XIX. DEL BARCO, Javier. «45. Biblia Hebrea Litúrgica». In 

Esperanza Afonso, Javier del Barco, M. Teresa Ortega-Monasterio e Arturo Prats (eds.). Biblias de 

Sefarad/Bibles of Sepharad. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2012, p. 363. 

     277 ROTH, C. (1958). 

     278 ROTH, C. (1958): p. 3. 
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Balansi (ou Valanci, ou seja, de Valência) encontrava-se, precisamente, naquelas 

circunstâncias, sendo provavelmente originário de Valência, como o seu nome sugere. 

Em suma, em termos numéricos, são oito as encadernações em forma de caixa que 

até ao momento pudemos identificar. Na sua totalidade, protegem livros hebraicos, 

desconhecendo-se a presença desta forma em manuscritos latinos. De entre as oito 

encadernações, duas são provenientes de Portugal (Lisboa, 1475 e 1491), três originadas 

em Castela (A Corunha, 1476; Toledo, 1481; Toledo, séc. XV), duas outras não 

explicitam o local nem a data de produção (ainda que a sua decoração aponte para Toledo 

e para a Andaluzia no século XV); por fim, uma última foi realizada em Nápoles (1494), 

provavelmente por artesão sefardita. Embora o conjunto destas encadernações em caixa 

necessite de um estudo aprofundado, tanto ao nível técnico como decorativo, a cidade de 

Toledo (especial centro de fabrico de encadernações mudéjares) afigura-se como o local 

provável onde esta estrutura foi originalmente criada, algures no decurso do século XV. 

Os fabricantes e os consumidores destas encadernações – a avaliar pelos remanescentes 

– deverão ter sido exclusivamente judeus. 

A possível proveniência toledana do encadernador ativo em Lisboa no último 

quartel do século XV, como sugere Leila Avrin, não se afigura, em todo o caso, 

necessariamente obrigatória. Na verdade, os indícios apontam para a existência de 

encadernações mudéjares em manuscritos hebraicos produzidos em outras localidades do 

país, nomeadamente, em Faro. Com efeito, o manuscrito produzido nesta cidade 

(Cambridge, Add. 503) conserva ainda a encadernação original, em estilo mudéjar, 

embora o seu estado de conservação se apresente bastante frágil, com a perda de algumas 

tábuas das pastas de madeira (Figs. 164-168). Em termos decorativos, a pasta superior é 

ornada por um círculo central preenchido com uma estrela de seis pontas, e semicírculos; 

a pasta inferior é ornamentada por dois quadrados ao centro, perpendiculares, 

enquadrados por duas cercaduras concêntricas formadas por motivos geométricos 

entrelaçados. Na margem de abertura da pasta superior observa-se o encaixe em metal de 

dois fechos, que não subsistem mais. Esta encadernação sugere, portanto, que os judeus 

portugueses teriam conhecimentos e capacidades técnicas para realizar encadernações em 

estilo mudéjar, como os demais pares na Península. 

 Da oficina do encadernador de Lisboa saíram certamente, como comprova Leila 

Avrin, as encadernações da Bíblia de Cincinnati (1475) (Figs. 149-153) e do Siddur de 
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Paris (1484) (Figs. 235-238), com modelos ornamentais muito próximos entre si; a 

encadernação do incunábulo de 1491 deverá também ter sido realizada nesta oficina, 

embora apresente um modelo decorativo distinto, com círculo central, o qual será tratado 

especificamente no Capítulo IV desta dissertação, dedicado aos incunábulos hebraicos 

portugueses. 

 As encadernações dos dois manuscritos lusos acima indicados apresentam, como 

referimos, uma estrutura e uma estética muito semelhante. Em termos decorativos, estas 

encadernações são compostas por uma ou duas orlas retilíneas concêntricas que se 

entrecruzam em cada lado e no interior, formando dois compartimentos quadrados, ao 

centro, um superior e outro inferior, que sugerem estrelas de oito pontas. Os espaços 

interiores dos quadrados centrais encontram-se ornados por quadrados de menores 

dimensões e losangos. Na Bíblia de Cincinnati, a estrutura de bandas duplas entrelaçadas 

repete-se duas vezes. Nas duas encadernações o preenchimento de espaços é realizado 

com recurso a formas em S, que recordam entrelaçados cordiformes. Os utensílios 

empregues em ambas foram ferros soltos e a técnica decorativa utilizado foi o gofrado.279 

A Bíblia de Cincinnati conserva intacto o fecho metálico na margem de goteira; no Siddur 

de Paris, os dois fechos originais não subsistem mais. 

Os dados apresentados tornam evidente, conforme sugeriu Leila Avrin, que ao 

menos um encadernador trabalhou em relação com os escribas e os iluminadores da 

Escola de Lisboa de iluminura hebraica; a sua ação estendeu-se também aos incunábulos 

hebraicos, colaborando com os impressores da capital. Maria José Ferro Tavares 

identificou dois encadernadores judeus ativos em Lisboa na segunda metade do século 

XV, um chamado David Negro e outro Abraão Amado.280 Poderá ser um destes 

indivíduos o responsável pelas encadernações mudéjares aqui analisadas? 

 

3 –  Principais escribas, copistas e encomendantes  

 Conforme observámos nas Tabelas 1 e 2, dos sessenta manuscritos hebraicos 

remanescentes produzidos em Portugal entre os séculos XIII e XV, trinta e nove 

apresentam cólofon (65% do total copiado), enquanto os restantes vinte e um manuscritos 

carecem desta nota final (35%), uma percentagem expressivamente menor face aos 

                                                 
     279 Decoração realizada através de estampagem, a seco e com calor, com recurso a moldes em ferro. 

     280 TAVARES, M. (1982): p. 375. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 26, ff. 180 e 178v. 



96 

 

 

primeiros. Estas notas finais – providenciando os nomes dos escribas e dos 

encomendantes, as localidades onde as cópias foram realizadaa e as datas de conclusão 

dos trabalhos, entre outras informações relevantes – constituem, em muitos casos, as 

únicas fontes históricas e documentais sobre os indivíduos que produziram e consumiram 

os manuscritos.281 Por esta razão, procurámos transcrever e traduzir integralmente os 

cólofones dos códices hebraicos portugueses, que disponibilizamos nas fichas de catálogo 

individuais no Vol. II da dissertação. Considerando a informação coligida nos cólofones 

dos manuscritos bem como nos documentos da chancelaria medieval portuguesa, é nosso 

objetivo estudar neste ponto uma amostra dos escribas e copistas hebraicos ativos no país 

entre os séculos XIII e XV, bem como dos seus principais encomendantes. Não podemos 

deixar de salientar que a larga maioria destes indivíduos ou das suas famílias, 

particularmente quanto se refere aos escribas e copistas, permanece de difícil ou mesmo 

impossível identificação nos arquivos portugueses. Em contraste, a documentação parece 

ser mais generosa em relação aos encomendadores dos manuscritos, na sua maioria 

pertencentes à elite judaica do reino, com presença no mundo dos negócios e na corte do 

rei. Começaremos, em primeiro lugar, pelo estudo dos escribas e dos copistas dos 

manuscritos, seguindo-se-lhe a análise dos comitentes. 

 

 

                                                 
     281 É importante sublinhar aqui que não chegaram até nós, se porventura foram lavrados, quaisquer 

contratos realizados entre os comitentes dos manuscritos e os escribas que neles intervieram, documentos 

que seriam essenciais para conhecermos os contextos da produção dos volumes e outras informações acerca 

dos agentes responsáveis pela cópia dos mesmos. Sobre os cólofones dos manuscritos hebraicos e sua 

relevância histórica e cultural, vejam-se os seguintes estudos: BEIT-ARIÉ, Malachi. «Colophons in Hebrew 

Manuscripts: Source of Information on Book Production and Text Transmission». In Emma Condello e 

Giuseppe de Gregorio (eds.). Scribi e Colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dale origini all’avvento della 

stampa, Atti del seminário di Erice, X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 

Ottobre 1993). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1995, pp. 495-509. BEIT-ARIÉ, 

Malachi. «Colophoned Hebrew Manuscripts Produced in Spain and the Distribution of the Localised 

Codices». Signo: Revista de Historia de la Cultura Escrita, vol. 6 (1999), pp. 161-178. BERNHEIMER, Carlo. 

Paleografia Ebraica. Florença: Leo S. Olschki, 1924, pp. 149-180. MOITA, Tiago. «Os cólofones dos 

manuscritos hebraicos medievais como fontes de informação histórica relevante. Os manuscritos hebraicos 

de Seia, Guarda e Sevilha». Praça Velha. Revista Cultural da Cidade da Guarda, n.º 36 (2016): pp. 147-

159. PERANI, Mauro. «I colofoni dei manoscritti ebraici: tipologia, formule e caratteri specifici». In Anna 

Sirinian, Paola Buzi e Gaga Shurgaia (eds.). Colofoni Armeni a Confronto. Le sottoscrizioni dei manoscritti 

in ambito armeno e nelle altre tradizioni scrittorie del mondo mediterraneo. Roma: Pontificio Istituto 

Orientale, 2016, pp. 347-382. RIEGLER, Michael. Colophons of Medieval Hebrew Manuscripts as 

Historical Sources (Tese de Doutoramento). Jerusalém: Universidade Hebraica de Jerusalém, 1995. 

ZELDES, Nadia. «Diffusion of Sicilian Exiles and their Cultures as Reflected in Hebrew Colophons». 

Hispania Judaica Bulletin, n.º 5 (2007), pp. 303-332. 
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     3.1 –  Os escribas e os copistas  

 A distinção concetual entre escribas e copistas foi introduzida por Malachi Beit-

Arié nos seus estudos dedicados aos manuscritos hebraicos medievais e ao modo como 

ocorre a sua produção. 282 De acordo com este autor, o escriba é um indivíduo profissional 

que opera a cópia de manuscritos de forma remunerada, exercendo a sua atividade a 

tempo inteiro ou a tempo parcial; o copista, pelo contrário, é um indivíduo que produz 

manuscritos ocasionalmente e para seu uso pessoal. Os escribas e os copistas podem ser 

perfeitamente distinguidos nos cólofones dos manuscritos: os primeiros mencionam 

explicitamente o destinatário da cópia, legítimo proprietário do volume, ao passo que os 

segundos não sentem necessidade de introduzir esta referência, apondo somente o seu 

nome no cólofon.283 Partindo desta diferenciação, consideremos os indivíduos que 

produziram os manuscritos hebraicos portugueses. Dos trinta e nove manuscritos com 

cólofon, vinte e quatro foram copiados por escribas profissionais, a partir de encomenda 

remunerada (62%). Os restantes quinze manuscritos foram produzidos por copistas 

individuais que agiram de acordo com as suas necessidades pessoais (38%). 

Entre os escribas hebraicos pudemos identificar os nomes de catorze indivíduos, 

quase todos laborando no século XV, com exceção de um, que opera no século XIII. Eis 

a sua lista exaustiva (com localização e ano em que realizaram as cópias): Natan, filho de 

Abraão al-Tsifi (Seia, 1284-85), Samuel, filho de Yom Tov ibn Alṣaig (Lisboa, 1409), 

Samuel al-Faruni (Elvas, 1467), Samuel, filho de Isaac de Medina (Lisboa, 1469, 1473 e 

1490), Sasson, filho de José ibn Job (Lisboa, 1469), Samuel, filho de Abraão Altires 

(Moura, 1470), Samuel ibn Alzuq (Lisboa?, 1471/72), Ezra, filho de Salomão (Lisboa, 

1474), Samuel ibn Musa, filho de Samuel ibn Musa (Lisboa, 1475, 1482, 1492/1496), 

Eleazar, filho de Moisés Gagos (Lisboa, 1484), José Ṣarfati, filho de Sasson Ṣarfati 

(Lisboa, 1484), Samuel Adrotil (Lisboa, 1487), Manassés, filho de Moisés ben Benjamim 

(Faro, 1489), e Isaac, filho de Ishai ben Sasson (Évora, 1494). 

                                                 
     282 BEIT-ARIÉ, Malachi. «Transmission of Texts by Scribes and Copyists: unconscious and critical 

interferences». Bulletin of the John Rylands University Library, vol. 75, n.º 3 (1993b), pp. 38-40. Contudo, 

esta distinção nem sempre é perfeitamente clara porque a mesma pessoa pode copiar livros para si próprio, 

e, ao mesmo tempo, produzir cópias para outros. 

     283 Nas palavras de Malachi Beit-Arié: «The great majority of the colophoned manuscripts lacking the 

destination must have been user-produced, since it is inconceivable that a hired scribe would refrain from 

mentioning in his colophon the person who had commissioned the book and hired him, while it is only 

natural that someone copying for himself would not necessarily bother to state the fact». BEIT-ARIÉ, M. 

(2014): p. 25. 
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Devemos notar a existência de algumas ocasiões em que os manuscritos 

comissionados apenas referem os nomes dos compradores, e não o nome dos escribas, 

que permanecem incógnitos. Nesta situação encontra-se a Bíblia de Roma (Lisboa, 1496) 

e dos MSS Cambridge, CUL, Add. 503 (Faro, 1481) e Londres Or. 6363 (Lisboa, 1489). 

Isto significa que os encomendadores e compradores destes manuscritos apenas 

pretenderam que ficasse registado a sua própria identificação enquanto proprietários. 

De grande interesse para o tema que nos ocupa constitui a Bíblia do Balliol 

College (Lisboa, 1490/91), único manuscrito no conjunto português que oferece o nome 

do escriba-massoreta distinto do escriba principal. Trata-se de Moisés, filho de Abraão 

ibn Hayny, colaborador de Samuel de Medina na produção daquela Bíblia (e 

provavelmente de outros manuscritos, como adiante pretendemos demonstrar). 

Embora desprovido de cólofon, o Pentateuco de Oxford traz a referência a um 

importante escriba peninsular de finais do século XV, Moisés ibn Zabara, que operou em 

Castela e em Marrocos. Esta atribuição, realizada por Abner Ṣarfati (1827-1883), 

conhecido estudioso dos judeus de Fez, então na posse do manuscrito, foi descartada por 

completo pelo investigador Benjamin Richler, que considera a referida atribuição uma 

vontade de Ṣarfati em associar o Pentateuco a um dos mais famosos escribas sefarditas 

daquele período, o qual permanecia referência entre os escribas e estudiosos judeus no 

Norte de África, mesmo volvidos cerca de quatrocentos anos após a sua existência.284 O 

escriba do Pentateuco de Oxford permanece por identificar. 

Em relação aos copistas hebraicos portugueses, que produziram livros por sua 

iniciativa e para seu uso pessoal, são treze os nomes que pudemos identificar. Eis, 

também, a sua lista completa, com os locais e datas em que laboraram: José, filho de 

Isaac, filho de José Daluiya (Guarda, 1346), Sar Shalom, filho de Moisés Shalom 

(Santiago do Cacém, 1374), Isaac, filho de José Zarco (Lisboa, 1378), José, filho de 

Guedelha Franco (Torres Vedras, 1398 e 1411), Abraão, filho de Judá ibn Ḥayyim (Loulé, 

1462), José, filho de Moisés Ḥyyon (Lisboa, 1475), Samuel ibn Musa (Lisboa, 1476), 

                                                 
     284 RICHLER, Benjamin. «The Scribe Moses ben Jacob ibn Zabara of Spain: A Moroccan Saint?». Jewish 

Art, vol. 18 (1992), pp. 145-146. Moisés ibn Zabara é autor de vários manuscritos e rolos da Torá, 

produzidos em Castela e Marrocos, além de compositor de trabalhos originais dedicados aos escribas e sua 

atividade. Entre os seus trabalhos mais conhecidos encontra-se a Primeira Bíblia de Kennicott, realizada 

em A Corunha, em 1476. Sobre este escriba sefardita, veja-se ainda PENKOWER, Jordan S. Masorah and 

Text Criticism in the Early Modern Mediterranean. Moses ibn Zabara and Menahem de Lonzano. 

Jerusalém: The Hebrew University Magnes Press, 2014 (especialmente o Capítulo 1, pp. 17-39). 
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Daniel Alcalay (Leiria, 1478), Eleazar, filho de Moisés Gagos (Lisboa, 1487), Naçim 

Vivas (Lisboa, 1489), Moisés, filho de Isaac (Lisboa, 1495), e José Kalomiti, filho de 

Abraão Kalomiti (Porto, 1496). Note-se que dois nomes repetem-se entre os escribas e os 

copistas identificados, nomeadamente Samuel ibn Musa e Eleazar, filho de Moisés 

Gagos. Estamos, com efeito, diante de indivíduos que produziram manuscritos quer para 

compradores, quer para seu uso particular. 

Devemos também referir que não foi possível identificar, com recurso a acrósticos 

ou elementos ornamentais, outros nomes de copistas a operar nos manuscritos 

portugueses desprovidos de cólofon.285 O único copista que ornamenta o seu nome 

sempre que comparece nas primeiras linhas do texto é José, filho de Isaac, filho de José 

Daluiya (destaca apenas o seu nome próprio com recurso a pequenos traços) (Fig. 4), o 

qual assina igualmente o cólofon do manuscrito que produziu em 1346 na cidade da 

Guarda (Parma 2705). 

Dos vinte e sete escribas e copistas identificados que se dedicaram à produção de 

manuscritos hebraicos em Portugal entre os séculos XIII e XV, decidimos estudar com 

maior profundidade nove. Os critérios que nos levaram a considerá-los mais 

representativos que os outros têm que ver, basicamente, com dois fatores principais. Em 

primeiro lugar, preocupámo-nos em estudar aqueles escribas e copistas melhor 

documentados, considerando as informações que disponibilizaram nos cólofones 

assinados ou existentes nas fontes da chancelaria portuguesa. Em segundo lugar, 

tomámos em linha de conta o número de obras assinadas e atribuídas a um determinado 

escriba ou copista, o que permite ter uma ideia bastante aproximada da evolução do seu 

trabalho, das relações com eventuais colaboradores ou com determinados 

encomendadores. 

 

Natan, filho de Abraão al -Tsif i  

O manuscrito que este escriba produziu – o Sefer he-Aruk de Natan ben Yeḥiel 

(Munique Cod. Heb. 142) – foi realizado na cidade de Seia (concretamente no perímetro 

                                                 
     285 Sobre os recursos usados pelos escribas judeus para divulgarem os seus nomes, veja-se BEIT-ARIÉ, 

Malachi. «How Scribes Disclosed their Names in Hebrew Manuscripts». In Irene Zwiep, et al. (eds.). 

Omnia in Eo: Studies on Jewish Books and Libraries in Honour of Adri Offenberg Celebrating the 125th 

Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam. Louvain: Peeters Publishers, 2006, pp. 144-

157. 
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do castelo desta urbe, hoje destruído) para o rabi Sasson, filho de José el Lungo (Figs. 1-

2). Destes dois indivíduos, escriba e comitente, nada se conhece exceto o que nos é 

revelado a seu respeito no cólofon do volume.286 A cópia deste manuscrito – o mais antigo 

manuscrito hebraico português datado chegado aos nossos dias – decorreu no período de 

cerca de um ano, entre os meses de março/abril de 1284, data do início da produção, e os 

meses de abril/maio de 1285, data da sua conclusão. A presença deste escriba em Seia (e, 

eventualmente, mas não obrigatoriamente, do comprador do manuscrito) comprova a 

existência de judeus na cidade senense ao menos no último terço do século XIII, uma 

circunstância desconhecida na história dos judeus em Portugal se considerarmos 

meramente as fontes régias deste período. Com efeito, segundo Maria José Ferro Tavares, 

as comunas judaicas existentes na Beira Interior entre os anos de 1279 e 1383 situavam-

se exclusivamente nas cidades de Guarda, Sabugal, Castelo Rodrigo e Trancoso;287 em 

outras localidades desta região, como em Castelo Melhor e Castelo Bom, encontramos 

presença judaica no período referido, não em número suficiente, contudo, que tenha 

permitido a institucionalização de comunas.288 Neste sentido, o cólofon do manuscrito de 

Seia confirma a importância histórica e documental dos cólofones para o estudo dos 

judeus em Portugal durante a Idade Média, introduzindo no mapa nacional uma nova 

localidade com presença judaica muito antiga. 

 

Sar Shalom, filho de Moisés Shalom de León  

A única obra que se encontra assinada por Sar Shalom, filho de Moisés Shalom 

de León (Leão) contém a tradução hebraica integral do livro de medicina Kitab al 

Mansuri, de Rhazes (São Petersburgo, IOS, C 21) (Figs. 7-9). A identidade do autor da 

tradução – realizada, de acordo com Y. Tzvi Langermann, a partir de uma versão latina – 

é-nos desconhecida.289 De acordo com o cólofon, o manuscrito, concluído a 19 de abril 

de 1374, foi produzido em Santiago do Cacém, «no Reino de Portugal», cidade que possui 

comuna judaica estabelecida desde tempos recuados.290 Profissionalmente, Sar Shalom 

                                                 
     286 Sobre o cólofon deste manuscrito, veja-se também o nosso estudo, MOITA, T. (2016): pp. 149-151. 

     287 TAVARES, Maria José Ferro. Os Judeus em Portugal no século XIV. Lisboa: Guimarães Editores, 

2000, p. 24. 

     288 TAVARES, Maria José Ferro. «As comunidades judaicas das Beiras, durante a Idade Média». Altitude, 

n.º 4 (1981), p. 5. 

     289 LANGERMANN, Y. Tzvi. «Some new medical manuscripts from St. Petersburg». Korot, vol. 13 (1998-

1999), p. 14. 

     290 TAVARES, M. (2000): pp. 21 e 24. 
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exerce medicina («Eu, Sar Shalom, o médico»), motivo por que copiou a obra de Rhazes, 

como apoio à sua atividade. O pai do copista, Moisés Shalom, é proveniente da cidade de 

León (Castela), sendo, portanto, um emigrante que se instalou em Portugal em momento 

desconhecido. 291 

 

José, fi lho de Guedelha Franco  

Este copista e tradutor assina a produção de dois manuscritos na cidade de Torres 

Vedras entre os finais do século XIV e os começos do século XV: o Malmad ha-talmidim, 

de Jacob ben Anatoli, é copiado em 1398 (Paris Hébreu 215) (Figs. 14-17), e o Livro 

cunprido en os juizos das estrelas de Ali ben Ragel, é realizado em 1411 (Oxford Laud. 

Or. 310) (Figs. 28-29).292 Este último volume encontra-se escrito em português com 

caracteres hebraicos. De acordo com Artur Moreira de Sá, é possível que um terceiro 

manuscrito, também aljamiado, o volume com o De magia de Juan Gil de Burgos (Oxford 

Laud. Or. 282), tenha sido realizado também por este copista (Figs. 378-380).293 Esta 

atribuição, contudo, não é seguida por outros investigadores deste manuscrito, que 

concluem serem necessárias mais pesquisas para se apurar a questão da autoria da 

cópia.294 No caso de se confirmar que o seu autor corresponde, efetivamente, a José, filho 

de Guedelha Franco, devemos questionar por que motivo não quis assinar esta cópia como 

o fez nos dois outros volumes. Em todo o caso, os manuscritos foram realizados para uso 

particular do copista, como, aliás, o próprio refere no cólofon do Malmad ha-talmidim: 

«Eu o escrevi para meu uso pessoal». 

                                                 
     291 De acordo com Maria Ferro Tavares, os apelidos “de Leão” (juntamente com Navarro, Castelão, de 

Valladolid, de Alcântara, de Sevilha e de Toro) «devem ter sido os mais antigos de origem toponímica 

peninsular não portuguesa encontrados no reino, pois, infelizmente, a documentação referente a judeus 

nos séculos XIII e XIV não foi pródiga em indicar os apelidos, senão muito raramente. Eles acompanharam 

o crescimento da população judaica no reino e o aumento do número de judiarias, a partir de finais do 

século XIII». TAVARES, M. (2014): p. 95. 

     292 Conforme estabeleceu concludentemente Gerold Hilty na introdução à edição desta obra, o original 

árabe, intitulado Kitab al-barifi ahkam al-mugum, que compreende oito partes, foi integralmente traduzido 

para castelhano por Judá ben Moisés ha-Cohen, em Toledo, na corte de D. Afonso X, o Sábio, em 1254. 

Este fenómeno documenta a participação judaica no processo de transmissão de conhecimentos do mundo 

árabe para o mundo latino, ocorrido na conhecida Escola de Tradutores de Toledo. O título mais comum 

da obra em causa corresponde ao título dado à versão castelhana. HILTY, Gerold. Aly Aben Ragel. El libro 

conplido en los iudizios de las estrellas (Introdução e edição de Gerold Hilty). Madrid: Real Academia 

Española, 1954, pp. LXI-LXV. 

     293 MOREIRA DE SÁ, A. (1960): p. 579. 

     294 DUCHOWNY, A. (2007): pp. 33-42. STROLOVITCH, D. (2005): pp. 185-327. 
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A produção do Malmad ha-talmidim, com uma recolha de sermões filosóficos, 

concluida a 25 de julho de 1398, mostra que o copista foi dotado de esmerada educação 

religiosa e filosófica, e que no ano referido deveria ter entre os 15 e os 20 anos de idade, 

período em que a leitura desta obra enquadrava o currículo de estudos.295 O autor 

emprestará o manuscrito anos mais tarde a um rabi Benveniste, residente em Lisboa, 

conforme ata de empréstimo, redigida em caracteres hebraicos e língua portuguesa, a 25 

de dezembro de 1408 (Fig. 17).296 

Considerando o nome paterno do copista, Gerold Hilty argumenta que José, filho 

de Guedelha Franco possa ser próximo do círculo de físicos e astrólogos judeus que 

trabalharam na corte dos reis e infantes portugueses, como Isaac Franco ou Mestre 

Guedelha Negro.297 Esta circunstância permite compreender o interesse de José pela obra 

astrológica de Ali ben Ragel (e, eventualmente, de Juan Gil), texto que se encontrava na 

biblioteca régia e que o copista traduz a partir de versão castelhana.298 Deste último 

elemento, se infere que o copista dominava pelo menos três línguas, o hebraico, o 

português e o castelhano, o que seria comum entre os judeus cultos da época. 

Importa mencionar que o volume torreense com o Livro cunprido en os juizos das 

estrelas reúne exclusivamente as partes mais complexas desta obra (Partes 4 a 8), devendo 

por isso ter sido realizado por um praticante avançado na ciência astrológica, e não por 

um iniciante desta ciência.299 O significado cultural deste manuscrito pode ser apreciado 

não apenas porque se encontra escrito em aljamiado mas também porque compreende a 

única edição da Parte 7 conservada em todo o mundo.300 Na sua produção, o copista não 

seguiu a ordem estabelecida entre as diferentes partes do livro. De acordo com as 

informações disponíveis nos dois cólofones existentes no manuscrito, a Parte 8 foi a 

primeira a ser realizada, concluída a 22 de agosto de 1411; as Partes 4 a 7 foram realizadas 

no decorrer dos dois meses seguintes, concluídas a 22 de outubro do mesmo ano. No 

                                                 
     295 HILTY, G.; SIRAT, C. (2006): p. 106. 

     296 DONATO, Silvia di. Bibliothèque nationale de France, Hébreu 214 à 259: Commentaires bibliques, 

Manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques de France: Catalogues. Turnhout: 

Brepols, 2011, p. 31. HILTY, G.; SIRAT, C. (2006): pp. 107-109. O empréstimo previa o depósito de 500 

reais de três libras, dos quais José, filho de Guedelha Franco retiraria a taxa de 5 reais por cada ano até à 

sua devolução. Estaria rabi Benveniste interessado em copiar para si próprio o Malmad ha-talmidim, tendo 

procurado um modelo disponível na biblioteca torriense de José? 

     297 HILTY, G. (1982): p. 263. 

     298 HILTY, G. (1982); HILTY, G.; SIRAT, C. (2006): pp. 110-111. 

     299 HILTY, G.; SIRAT, C. (2006): p. 111. O manuscrito não apresenta nenhum traço de mutilação, pelo 

que é pouco provável que as partes 1 a 3 integrassem originalmente o volume atual. 

     300 HILTY, G.; SIRAT, C. (2006): p. 112. 
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momento da encadernação do produto final a ordem original destas partes foi 

restabelecida. Os manuscritos de José, filho de Guedelha Franco atestam o elevado nível 

cultural da comunidade judaica torriense, comuna na qual monarcas como D. Dinis 

(1279-1325) e D. Afonso IV (1291-1357) vieram a recrutar rabis-mores.301 A 

proximidade geográfica desta comuna com a cidade de Lisboa permite compreender 

também a circulação de livros entre os membros das duas comunidades, como referimos 

a propósito do volume com o Malmad ha-talmidim. 

 

 Samuel de Medina , fi lho de Isaac de Medina  

 Este escriba assina a cópia de três manuscritos em Lisboa, entre os anos de 1469 

e 1490, mantendo-se ativo, aparentemente, por pouco mais de duas décadas. A primeira 

obra datada de Samuel de Medina que chegou aos nossos dias corresponde a uma Bíblia 

litúrgica, realizada à intenção de rabi Jacob Cohen e concluída nos meses de maio/junho 

de 1469 (MS Parma 2674) (Figs. 43-64). O escriba assinou uma outra Bíblia litúrgica, 

que termina de copiar nos meses de junho/julho de 1473, para comprador desconhecido 

(MS Parma 677) (Figs. 126-241).302 Estes dois códices (duas Bíblias litúrgicas) são muito 

semelhantes em termos codicológicos, tanto nas dimensões como na mise en page. O 

terceiro manuscrito – a Bíblia do Balliol College – é de dimensões maiores e compreende 

o texto completo da Bíblia massorética. Foi realizado entre os meses de 

outubro/novembro de 1490 para Judas ibn Yaḥya (alias Judas Negro) (Figs. 257-284). 

 Partindo das informações apostas nos cólofones destes manuscritos pudemos 

saber em qual das três judiarias existentes em Lisboa nos finais do século XV residia e 

trabalhava Samuel de Medina. Com efeito, no cólofon da Bíblia de 1469, o escriba indica 

que efetuou a cópia na cidade de Lisboa, em Alfama, um dos bairros onde se localizava 

uma das judiarias da capital. Embora nos manuscritos que produziu nos anos sequentes, 

Samuel não mais refira este espaço, é muito provável que aqui tenha continuado a residir 

e trabalhar. 

                                                 
     301 RODRIGUES, Ana Maria. «Os judeus e a judiaria de Torres Vedras até à expulsão de 1496». In Carlos 

Guardado da Silva (coord.). Judiarias, Judeus e Judaísmo. Turres Veteras – XV. Lisboa: Edições Colibri, 

2013, p. 150. 

     302 A identidade deste comprador foi rasurada do cólofon e inscrito o nome de um novo proprietário, 

chamado Guedelha Walid, de quem nada conhecemos. 
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Embora residente em Portugal, para Thérèse Metzger, o escriba Samuel de 

Medina é oriundo de uma das várias localidades do Reino de Castela designadas por 

Medina.303 Baseia-se para esta afirmação em dois elementos principais: em primeiro 

lugar, no facto do nome próprio de Samuel ser acrescido de um indicativo de origem; em 

segundo lugar, na decoração micrográfica dos manuscritos, plenamente enraizada nas 

tradições castelhanas. A origem castelhana do escriba (mas não da sua família) é 

problematizada por Maria José Ferro Tavares, que não entende o topónimo como 

indicador imediato da sua proveniência, pois muitos judeus nascidos em Portugal 

possuíam «apelidos constituídos por topónimos castelhanos, aragoneses, etc., como por 

exemplo os Medina, de Évora, os Toledano, em Lisboa e Évora, os Calahorra, os Navarro 

e tantos outros».304 Em todo o caso, não sendo possível comprovar a origem castelhana 

deste escriba apenas com base no seu nome (o que não invalida que o seu pai ou as 

gerações anteriores desta família, procedam do reino vizinho), a sua formação como 

escriba integra-se vivamente na mais clássica tradição castelhana, apresentando os seus 

volumes elementos específicos desta tradição, que não se observam nos demais 

manuscritos produzidos por escribas portugueses. Para ser mais claro, enquanto as Bíblias 

hebraicas portuguesas em geral apresentam exclusivamente sinais de parashiyyot, os 

manuscritos executados por Samuel de Medina ostentam, além destes sinais, também 

marcas de seder (ex.: Fig. 130). A introdução destas marcas nos manuscritos bíblicos 

(uma prática que deriva das Bíblias hebraicas orientais) é particularmente característica 

dos escribas de Toledo e de outros lugares de Castela,305 mas nunca foi realizada, 

aparentemente, pelos escribas nacionais.306 Entendemos, contudo, que este facto, por si 

só, não justifica a origem castelhana do escriba, pois este poderia ter aprendido a sua arte 

com o seu pai ou outro familiar emigrado em Portugal desde Castela. 

                                                 
     303 METZGER, T. (1977): p. 71. A autora sugere a possibilidade de Samuel de Medina ser oriundo de uma 

das duas mais importantes cidades medievas ibéricas iniciadas por aquele topónimo, como Medina del 

Campo (Valladolid) ou Medina del Pomar (Burgos). 

     304 TAVARES, M. (1982): p. 372. 

     305 KOGMAN-APPEL, K. (2004): p. 58. 

     306 Esta afirmação, claro está, baseia-se exclusivamente nos manuscritos remanescentes. Além das 

Bíblias produzidas por Samuel de Medina, a presença conjunta de sinais de parashiyyot e de seder encontra-

se em Portugal nos seguintes manuscritos: Bíblia de Copenhaga, copiada em San Felices de los Gallegos 

(1472), mas concluída em Lisboa (c. 1480-85); Bíblia de Évora, copiada em Ocaña (1491) e Évora (1494); 

Bíblia de Filadélfia (1496) e Bíblia da Hispanic Society of America (1485-1492). Como se pode verificar, 

todos estes manuscritos encontram-se relacionados com o reino de Castela, quer como lugar de produção 

(total ou parcial), quer através dos seus escribas, os quais provavelmente terão vindo para Portugal na 

sequência da expulsão dos judeus de Castela, em 1492. 
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Ignoramos o momento preciso em que Samuel de Medina começou a copiar livros 

manuscritos.307 No MS Parma 677, o escriba acrescenta em caracteres pequenos a frase 

conclusiva do cólofon: «Na idade de 25 anos, em Lisboa. A salvação está próxima». Esta 

interpretação permite-nos supor que a sua atividade desenvolveu-se ao menos entre os 21 

e os 42 anos de idade.308 O estudo dos cólofones de Samuel de Medina permite notar 

também uma evolução, sugerindo-se uma crescente profissionalização do escriba na 

cópia de manuscritos: no MS Parma 2674, o escriba dá-nos apenas o seu nome, «Samuel 

de Medina», para acrescentar no segundo códice copiado o seu patronímico, «filho de 

Isaac de Medina», adicionando na Bíblia do Balliol College ao nome próprio a referência 

à sua profissão, sofer (escriba). 

Em princípio, este escriba não trabalhou sozinho em nenhum dos manuscritos 

remanescentes; com ele colaboraram escribas-massoretas, responsáveis pela inscrição 

dos sinais vocálicos e da massorá. Embora os nomes dos indivíduos que inscreveram a 

massorá nos primeiros dois códices nos sejam desconhecidos (podem ser o mesmo 

indivíduo), o mesmo não sucede na Bíblia do Balliol College, onde o escriba-massoreta, 

chamado Moisés, filho de Abraão ibn Hayny, assina a conclusão da cópia da massorá do 

Pentateuco no dia 8 de agosto de 1491, dois meses depois da conclusão da cópia do texto 

bíblico consonântico por Samuel (Figs. 271-272).309 

O programa decorativo dos manuscritos assinados por Samuel de Medina assenta 

exclusivamente na massorá micrográfica e em ornamentos filigranados desenhados a 

pena, enraizados na ornamentação islâmica e mudéjar peninsular. O aniconismo nestes 

manuscritos é absoluto e o uso da cor muito raro. Por esta razão, parecem-nos seguras as 

conclusões de Thérèse Metzger a propósito deste escriba, que aparentemente terá 

                                                 
     307 Sobre os cólofones dos manuscritos copiados por Samuel de Medina, veja-se também SILVESTRI, 

Stefania. Le Bibbie ebraiche della penisola iberica. Committenza, produzione e diffusione tra i secoli XIII 

e XVI (Tese de Doutoramento). Veneza: Università Ca’Foscari, 2013, pp. 116-118, 131-133, 166-168, 228-

231. 

     308 Ou seja, com 21 anos terá copiado o MS Parma 2674 (1469); com 25 anos terá copiado o MS Parma 

677 (1473) e com 42 anos terá copiado a Bíblia do Balliol College (1490/91). 

     309 É possível que Moisés, filho de Abraão ibn Hayny, tenha participado também na produção de dois 

outros manuscritos, ao nível da cópia da massorá – a Bíblia de Moscovo, de 1496, e os Hagiógrafos 

Schocken, produzido nos primeiros anos da década de 1490 –, ambos realizados pelo escriba Samuel ibn 

Musa. Esta suposição baseia-se exclusivamente nas formas ornamentais da massorá micrográfica, comuns 

aos três manuscritos, sendo necessário a realização de uma análise paleográfica por forma a justificar esta 

atribuição. 
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trabalhado de forma autónoma e independente em relação à oficina hebraica de iluminura 

de Lisboa -310 um assunto que retomaremos adiante. 

Com base na chancelaria régia podemos supor que Samuel de Medina se tenha 

dedicado a outras atividades paralelas à cópia de manuscritos, pois encontramos indivíduo 

com nome idêntico em 1491 exercendo o cargo de porteiro da comuna de Lisboa.311 Este 

ofício compreendia acompanhar o rabi-mor ou os ouvidores e em seu nome entregar e 

executar as suas sentenças, coagindo, se necessário fosse, os devedores das comunas a 

pagar as suas dívidas.312 Nada mais conhecemos a respeito deste escriba, exceto que, em 

1591, um certo Samuel José ben José ben Samuel de Medina adquiriu, em lugar 

desconhecido, uma luxuosa Bíblia sefardita iluminada do século XV (Nova Iorque, The 

Morgan Library&Museum, MS Glazier 48).313 Poderá ser este indivíduo um descendente 

do nosso escriba? 

 

Samuel, f ilho de Abraão Altires  

É o escriba de uma Bíblia litúrgica produzida na cidade de Moura, concluída a 9 

de setembro de 1470, para Isaac Gabay (Oxford Can. Or. 42) (Figs. 69-104). Nada 

sabemos da sua biografia pessoal, mas o cólofon que escreveu permite-nos saber que 

Samuel é responsável pela cópia de todos os textos do manuscrito, tanto do texto 

consonântico como da inscrição das vogais e do texto massorético que inscreve com 

formas micrográficas ornamentais.314 Depois da cópia, conforme indica o cólofon do 

volume, Samuel reviu e corrigiu os diversos textos, verificando a grafia plena e defetiva, 

e os parágrafos abertos e fechados. Na inscrição da massorá, o escriba utilizou modelos 

decorativos islâmico-mudéjares, nomeadamente, entrelaçados de vários tipos, além de 

                                                 
     310 METZGER, T. (1977): p. 72. 

     311 TAVARES, M. (1982): p. 372. ANTT, Chancelaria de D. João II, liv. 11, f. 135v. Em todo o caso, 

esta referência não significa em absoluto que se trata do mesmo indivíduo que realizou as cópias dos 

manuscritos, pois na família Medina outros indivíduos poderiam apresentar o nome Samuel como nome 

próprio. 

     312 TAVARES, M. (1982): pp. 108-109. 

     313 Este manuscrito foi estudado por Judith May, que descarta a possibilidade deste novo proprietário 

ser descendente do famoso rabi Samuel, filho de Moisés de Medina, que não teve descendência com nome 

José. MAY, Judith. «The Morgan Library Hebrew Bible: Documents, Codicology, and Art History». Studies 

in Bibliography and Booklore, vol. 16 (1986), p. 21, e nota 32. Lamentavelmente, Samuel José ben José 

ben Samuel de Medina, que assina a posse da Bíblia, não revela o local da sua residência. 

     314 Sobre o cólofon da Bíblia de Moura, veja-se também SILVESTRI, S. (2013): pp. 119-120, 241-242. 
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motivos vegetalistas e geométricos, por vezes apresentando motivos comuns aos 

manuscritos hebraicos andaluzes do mesmo período. 

 

 Samuel ibn Musa, fi lho de Samuel ibn Musa  

Os manuscritos assinados e atribuíveis a Samuel ibn Musa que lograram alcançar 

os nossos dias mostram-nos um escriba particularmente fecundo e com intensa atividade, 

realizando alguns dos melhores e mais belos manuscritos bíblicos hebraicos portugueses. 

Da atividade de Samuel ibn Musa, que decorreu nas últimas três décadas do século XV, 

inteiramente na cidade de Lisboa, remanescem seis manuscritos bíblicos, quatro 

assinados (1475, 1476, 1482, e 1496) e dois desprovidos de cólofon, mas que a ele podem 

ser atribuídos a partir de análise paleográfica. 

A Bíblia de Cincinnati, de 1475, constitui o primeiro trabalho datado conhecido 

deste escriba, realizado para comprador cuja identidade foi totalmente rasurada do 

cólofon (Figs. 144-153). No ano seguinte, em 1476, Samuel ibn Musa produziu o Saltério 

de Parma, um livro de pequenas dimensões, que realizou aparentemente para uso pessoal 

(Figs. 156-161). Os seus principais trabalhos, ou, ao menos, os mais luxuosos, foram 

concretizados nas décadas sequentes: em 1482 Samuel ibn Musa conclui a cópia da Bíblia 

de Lisboa (Figs. 169-210), e, em 1496, a cópia da Bíblia de Moscovo (Figs. 319-362). Da 

década de 1490 remanescem ainda duas obras desprovidas de cólofon atribuíveis a este 

escriba – os Hagiógrafos Schocken (Figs. 517- 520) e a Bíblia de Paris (Figs. 637-642), 

ambas sumptuosamente iluminadas. Esta atribuição foi realizada pela primeira vez por 

Gabrielle Sed-Rajna que sustenta a existência de proximidades paleográficas entre os dois 

manuscritos e a Bíblia de Lisboa, de 1482: «A l’intérieur de notre groupe on peut déceler 

des affinités des copies non signées à tel scribe connu. Ainsi la Bible de la Bibl. nat., H. 

15, pourrait être écrite par la même main que celle du British Museum. Assez proche est 

aussi la graphie du ms. de la Bibl. Schocken».315 Na sua tese de doutoramento, Débora 

Matos comprovou esta atribuição através de uma análise paleográfica apoiada numa 

metodologia digital sofisticada. 316 Devemos mencionar um aspeto significativo que 

                                                 
     315 SED-RAJNA, G. (1970): p. 95. A base de dados SfarData confirma a atribuição da cópia dos 

Hagiógrafos ao escriba Samuel ibn Musa, incluindo esta obra na tabela de manuscritos datados; nada refere, 

no entanto, em relação à Bíblia de Paris. 

     316 MATOS, Débora. Script and Decoration in Late Fifteenth Century Portuguese Hebrew Manuscripts: 

A Digital Approach (no prelo). 
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aproxima a Bíblia de Paris em relação à Bíblia de Lisboa. De acordo com Bezalel Narkiss, 

os tratados gramaticais de Aarão ben Asher presentes na Bíblia de Paris seguem como 

modelo os tratados gramaticais que comparecem na Bíblia de Lisboa, integrando, 

inclusive, os mesmos erros.317 Esta circunstância permite-nos considerar que Samuel ibn 

Musa (ou o massoreta que com ele trabalha) poderia possuir eventualmente um texto 

gramatical modelo, que usou na cópia das duas Bíblias referidas. Em todo o caso, o 

cuidado colocado por Samuel ibn Musa na massorá das suas Bíblias é plenamente 

conhecido, citando em numerosas ocasiões na Bíblia de Lisboa vários códices modelo, 

como o Hillel, o Muggah, e, sobretudo, o Zambuki.318 

A decoração dos vários manuscritos em apreço permitem-nos retirar também 

algumas ilações a propósito do percurso de Samuel ibn Musa. Antes de mais, devemos 

notar as diferenças decorativas entre os dois primeiros manuscritos, produzidos na década 

de 1470, com ornamentação exclusivamente caligráfica e escribal, e aqueles realizados 

nas décadas posteriores, com luxuosa e colorida iluminura. Estas diferenças permitem 

supor que Samuel ibn Musa apenas entrou em contacto com os iluminadores hebraicos 

de Lisboa na década de 1480, continuando a laborar em parceria com estes artistas até ao 

final da década seguinte. Os trabalhos realizados na década de 1470 mostram-nos, pelo 

contrário, um escriba em formação. 

 A identidade e o percurso de Samuel ibn Musa tem sido objeto de alguma 

discussão entre os especialistas, sobretudo devido à coincidência do seu nome com o 

tipógrafo de Zamora, Samuel ben Musa, responsável, em 1491-92, pela edição de um 

comentário de Rashi ao Pentateuco (Perush ha-torah).319 Com efeito, para Thérèse 

Metzger o escriba e o impressor correspondem-se mutuamente, tratando-se em sua 

opinião do mesmo e único indivíduo;320 a mesma opinião é sustentada por Adri. K. 

Offenberg e Shimon Iakerson.321 Na perspetiva de Thérèse Metzger, a hipotética presença 

                                                 
     317 NARKISS, B. (1969): p. 156. 

     318 ORTEGA-MONASTERIO, María Teresa. «Los códices modelo y los manuscritos hebreos bíblicos 

españoles». Sefarad, n.º 65 (2005), p. 366. 

     319 Esta edição sobrevive apenas em uma cópia, que se encontra na biblioteca do Jewish Theological 

Seminary de Nova Iorque: OFFENBERG, Adri K. Hebrew Incunabula in Public Collections: A First 

International Census. Nieuwkoop: De Graaf, 1990, n.º 114bis; IAKERSON, Shimon. Catalogue of Hebrew 

Incunabula from the Collection of the Library of the Jewish Theological Seminary of America. 2 vols. Nova 

Iorque-Jerusalém: The Jewish Theological Seminary of America, 2004/2005, n.º 97. 

     320 METZGER, T. (1977): p. 65. 

     321 OFFENBERG, Adri K. «What Do We Know about Hebrew Printing in Guadalajara, Híjar, and 

Zamora?». In Javier del Barco (ed.). The Late Medieval Hebrew Book in the Western Mediterranean. 

Hebrew Manuscripts and Incunabula in Context. Leiden-Boston: Brill, 2015, p. 322. IAKERSON, Shimon. 
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do escriba Samuel ibn Musa na cidade castelhana de Zamora deverá ser interpretada como 

um retorno deste indivíduo à sua pátria natal, depois de uma breve passagem por Lisboa, 

entre os anos de 1475 e 1482, onde copiou os manuscritos.322 Esta última data, contudo, 

não tem em conta que Samuel ibn Musa continuou a copiar livros manuscritos em Lisboa 

na década de 1490, como é o caso da Bíblia de Moscovo de 1496, um volume 

desconhecido de Gabrielle Sed-Rajna e Thérèse Metzger, que não o consideram nas suas 

dissertações. A proposta parece não atentar ainda ao facto do impressor ter produzido dois 

outros incunábulos hebraicos em data anterior a 1492 (concretamente, um Pentateuco e 

um Siddur), que não chegaram aos nossos dias.323 Estes dados impossibilitam-nos de 

aceitar a identificação absoluta entre o escriba Samuel ibn Musa e o tipógrafo de Zamora, 

dois indivíduos aparentemente distintos, que assinam os seus nomes de uma forma muito 

própria, conforme sublinhou Leila Avrin: o escriba Samuel ibn Musa conclui o apelido 

‘Musa’ com alef enquanto o tipógrafo com he; na referência à filiação, o escriba segue o 

modo árabe (ibn), enquanto o impressor opta pelo modo hebraico (ben).324 

A consideração das informações disponíveis nos cólofones dos manuscritos 

copiados por Samuel ibn Musa em Portugal permite-nos reconstruir, em traços gerais, a 

sua biografia.325 Samuel ibn Musa deverá ter nascido na cidade de Lisboa, onde o seu pai, 

rabi Samuel ibn Musa, exerceu função de ḥazzan (lit. cantor) na sinagoga, conforme é 

referido no cólofon da Bíblia de Cincinnati de 1475, provavelmente uma das primeiras 

obras produzidas pelo escriba. O cargo de ḥazzan compreende a recitação pública das 

orações para toda a comuna ou apartadamente consoante o sexo, e a presidência de várias 

festividades ao longo do ano religioso judaico, o que pressupõe que o pai de Samuel 

encontrava-se estavelmente integrado na comunidade judaica local.326 Por outro lado, na 

                                                 
«Unknown Sephardi Incunabula». In Javier del Barco (ed.). The Late Medieval Hebrew Book in the Western 

Mediterranean. Hebrew Manuscripts and Incunabula in Context. Leiden-Boston: Brill, 2015, p. 301. 

     322 METZGER, T. (1977): p. 65. 

     323 IAKERSON, S. (2015): p. 302. 

     324 AVRIN, L. (1989a): p. 34, nota 3. O escriba português não pode ser confundido também com um outro 

escriba sefardita de nome idêntico – Samuel ibn Musa ben Yom Tov ibn Musa, autor de três manuscritos 

produzidos em Reggio di Calabria (sul de Itália), nos primeiros anos do século XVI (MSS Vaticano Vat. 

ebr. 546, em 1502; Nova Iorque, JTS, 2384, em 1507; e Milão D 84 sup., em 1508). Nestes volumes, 

Samuel ibn Musa apresenta-se como sendo um exilado do «Reino de Espanha», tendo padecido dupla 

expulsão, em Castela e na Sicília. 

     325 A análise de dois dos cólofones assinados por Samuel ibn Musa (nomeadamente, o cólofon da Bíblia 

de Cincinnati e o cólofon da Bíblia de Lisboa) foi realizada também por SILVESTRI, S. (2013): pp. 136-137, 

158-160, 231-233. 

     326 TAVARES, M. (1982): p. 372. A documentação régia menciona a presença em Lisboa de um certo 

rabi Samuel (o pai do escriba?), nos anos de 1436, 1446 e 1479. ANTT, Chancelaria de D. Duarte, liv. 1, 

f. 193; Chancelaria de D. Afonso V, liv. 5, f. 101v. TAVARES, M. (1982): p. 372. 
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Bíblia de Cincinnati, Samuel declara-se como «o jovem», provavelmente para se 

diferenciar do pai, com nome idêntico. Na produção deste códice parecem ter participado 

dois escribas (o escriba Samuel, que assina o cólofon, e um outro – o seu pai?), podendo 

supor-se – considerando a referência à sua juventude e ao seu pai – que Samuel ibn Musa 

se encontre numa fase de aprendizagem da sua arte como escriba. Esta situação pode 

explicar o contexto em que realizou o Saltério de Parma, em janeiro de 1476, 

provavelmente confecionado para seu uso pessoal. 

O escriba deverá ter apurado a sua arte com incrível mestria pois na década de 

1480, e seguinte, será requisitado para produzir as mais cuidadosas e acuradas Bíblias 

hebraicas portuguesas remanescentes, mantendo uma atividade muito próxima, e intensa, 

com os iluminadores da Escola de Lisboa de iluminura hebraica. Com efeito, entre os 

meses de novembro/dezembro de 1482, Samuel ibn Musa conclui a cópia da mais luxuosa 

Bíblia hebraica portuguesa, a Bíblia de Lisboa, manuscrito em três volumes produzido 

para José, filho de Judas al-Ḥakim. Nesta Bíblia, Samuel ibn Musa intitula-se pela 

primeira vez como sofer, «o escriba», expressando uma profissionalização adquirida 

nesta atividade. Na década de 1490, Samuel continuará a trabalhar para os mais 

importantes membros da elite judaica da capital. Datam deste período três manuscritos 

ricamente iluminados: a Bíblia de Moscovo, de 1496, produzida para Abraão Ricomen 

(Rico-Homem), os Hagiógrafos Schocken e a Bíblia de Paris. Pouco mais sabemos a 

respeito deste escriba, a não ser que depois da expulsão dos judeus em 1496/97 vários 

membros da família Musa encontravam-se entre os batizados à força que permaneciam 

em Portugal.327 Terá sido este o destino de Samuel? 

 

 Eleazar, f ilho de Moisés Gagos  

 Este escriba assina a cópia de dois manuscritos. O primeiro manuscrito, destinado 

a Isaac Cohen, filho de D. Isaías Cohen, é o Siddur de Paris, que conclui a 2 de janeiro 

de 1484, na cidade de Lisboa (Figs. 211-238). O segundo manuscrito, realizado três anos 

depois, contém o Comentário à “Ética a Nicómaco” de Aristóteles, da autoria de José 

ben Shemtov (MS Oxford Marshall 12), concluída a 20 de agosto de 1487, na mesma 

                                                 
     327 TAVARES, M. (1982): pp. 372-373. ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 31, f. 7v; ANTT, 

Estremadura, liv. 9, f. 27v. De acordo com Maria José Ferro Tavares, encontramos elementos da família 

Murça ou Muça em várias localidades portuguesas, como Coimbra, Covilhã, Lamego e Lisboa, ao longo 

do século XV. TAVARES, M. (1982): pp. 394, nota 186. 
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cidade (Fig. 245-248). Dado que o escriba omite neste segundo cólofon o destinatário da 

cópia, revelando apenas o seu próprio nome, supomos que o manuscrito possa ter sido 

concretizado para seu uso pessoal. Nos dois volumes, Eleazar refere-se a si mesmo como 

«o pequeno» e «o jovem», expressões que tanto podem indicar humildade como 

juventude. Inclinamo-nos, neste caso, para a primeira hipótese. Com efeito, na produção 

dos manuscritos Eleazar contou com a colaboração de outros indivíduos que com ele 

realizaram as várias cópias, pelo que é possível que o escriba fosse experiente na sua 

arte.328 Débora Matos chama a atenção para o facto de Eleazar Gagos poder ter produzido 

outros dois manuscritos, desprovidos de cólofon, nomeadamente, o Pentateuco de 

Almanzi (Figs. 395-420) e o Pentateuco do Duque de Sussex (Figs. 541-550).329 Neste 

sentido, devemos admitir que a participação de Eleazar na cópia de manuscritos hebraicos 

em Portugal foi substancialmente maior do que até agora suponhamos. O facto da quase 

totalidade destes volumes se encontrarem iluminados demonstra que Eleazar mantinha 

atividade próxima com a oficina de iluminura hebraica de Lisboa. 

 Sobre a vida de Eleazar e do seu pai, Moisés Gagos, possuímos alguns dados 

documentais interessantes. De acordo com Maria José Ferro Tavares, um certo Moisés 

Jagos ou Gagos (o pai de Eleazar?) ocupava, em 1472, o lugar de procurador da confraria 

da comuna de Lisboa, instituição destinada à assistência dos órfãos, dos pobres e dos 

cativos.330 Michel Garel, por seu turno, propõe que o pai de Eleazar seja originário de 

uma das duas principais localidades portuguesas com este topónimo, uma situada no 

concelho de Celorico de Basto (Braga) e outra localizada no concelho da Guarda (Beira 

Interior).331 Neste caso, o nome Gagos consistiria num indicativo de origem. A ausência 

do genitivo (“de”) entre os nomes paternos impede-nos, contudo, de aceitar esta hipótese. 

 Devido à semelhança dos nomes, Maria José Ferro Tavares propõe a identificação 

do escriba Eleazar Gagos com o indivíduo Eleazar Gago, contribuinte, em Lisboa, com a 

                                                 
     328 Com efeito, nos dois manuscritos que realiza, detetamos, além da mão de Eleazar, que assina os 

cólofones, a mão de um outro indivíduo, seu familiar ou discípulo, que permanece incógnito. METZGER, T. 

(1977): p. 87. 

     329 MATOS, Débora. Script and Decoration in Late Fifteenth Century Portuguese Hebrew Manuscripts: 

A Digital Approach (no prelo). 

     330 TAVARES, M. (1982): pp. 354 e 393, nota 181. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 29, ff. 63-

64v; Estremadura, liv. 4, ff. 67-69. 

     331 GAREL, Michel. D’une main forte. Manuscrits hébreux des collections françaises. Exposition: 

Galerie Mansart, 17 octobre 1991-15 janvier 1992. Paris: Seuil / Bibliothèque Nationale, 1991, p. 82. Estas 

freguesias foram extintas em 2013 no quadro de uma reforma administrativa nacional. A freguesia de 

Gagos, em Celorico de Basto, passou a integrar em conjunto a União das Freguesias de Veade, Gagos e 

Molares. A freguesia de Gagos, na Guarda, foi anexada pela vizinha freguesia de São Pedro do Jarmelo. 
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quantia de 10 mil reais para os 60 milhões que D. Afonso V angariou para a defesa do 

reino, em 1479.332 Em 1491, este mesmo indivíduo é ainda referido como escrivão da 

comuna de Lisboa, reforçando ou consolidando a sua identificação com o escriba em 

análise.333 

 

 Naçim, fi lho de José Vivas  

Apenas se conhece um único manuscrito realizado por este copista. Trata-se da 

tradução hebraica do Livro I do Cânon de Medicina de Avicena (na versão realizada por 

José ha-Lorqui no último quartel do século XIV), cuja cópia foi concluida em Lisboa a 

17 de agosto de 1489 (Florença Plut. 88.27) (Figs. 251-254).334 A produção deste volume 

foi concebida para uso particular do copista, como o próprio explicitamente o refere no 

cólofon: «Eu, Naçim, filho de rabi José Vivas, possa o Paraíso ser o seu lugar de 

descanso, escrevi este livro primeiro do Cânon de Ibn Sina [= Avicena] para mim». O 

conteúdo deste manuscrito, que trata sobre os fundamentos da ciência médica, da 

patologia e da terapêutica, converte-o, naturalmente, num livro utilíssimo de consulta, 

quer para um médico em exercício como para um estudante de medicina. Embora não o 

refira no cólofon, é possível que o copista exerça medicina e que se identifique com 

mestre Naçim Vivas, físico, pai de Judas Vivas, também físico, ambos documentados em 

Lisboa, no ano de 1488.335 Mestre Naçim Vivas surge ainda referido, em 1490, como 

membro da câmara da comuna de Lisboa na qualidade de homem-bom.336 É possível que 

o pai deste copista, chamado José Vivas, se corresponda com um mercador do mesmo 

nome, documentado em Lisboa para os anos de 1470 e 1472.337 

Para além do Cânon de Medicina, explicitamente copiado por Naçim Vivas, um 

outro manuscrito, contendo o Sefer halikhot olam, encontra-se dedicado a indivíduo 

homónimo (e produzido por escriba anónimo) (Londres Or. 6363) (Figs. 255-256). O 

volume foi terminado a 17 de outubro de 1489, dois meses depois do Cânon. Interrogamo-

                                                 
     332 TAVARES, M. (1982): pp. 178 e 372. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 26, ff. 1-5. 

     333 TAVARES, M. (1982): p. 372. ANTT, Chancelaria de D. João II, liv. 11, f. 135v. 

     334 A obra é originalmente composta por cinco Livros. O Livro II trata dos medicamentos simples, o 

Livro III sobre patologia especial, o Livro IV sobre as febres, sintomas, diagnósticos, prognósticos, cirurgia 

menor, tumores, feridas, fraturas, picaduras, venenos, o Livro V, finalmente, trata dos medicamentos 

compostos. 

     335 TAVARES, Maria José Ferro. Os Judeus em Portugal no Século XV. Vol. 2. Lisboa: Instituto Nacional 

de Investigação Científica, 1984, p. 249. 

     336 TAVARES, M. (1982): pp. 131-132. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 14, ff. 10v-11. 

     337 TAVARES, M. (1984): p. 232. 
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nos se o destinatário deste manuscrito coincide com o copista em estudo, dado possuirem 

ambos o mesmo nome. Em caso negativo, estaremos ante judeus de uma mesma família 

(os Vivas). Embora o escriba deste códice omita a sua identidade, os investigadores da 

base de dados SfarData admitem que o mesmo corresponda a Samuel Adrotil, escriba 

ativo em Lisboa, em 1487.338 

 

 Isaac, f ilho de Ishai ben Sasson  

 O único manuscrito conhecido assinado por este escriba em Portugal constitui 

uma Bíblia completa, originalmente em dois volumes, cada um dos quais providos de 

cólofon (Figs. 285-292).339 A sua produção, realizada parte em Castela (Ocaña), em 1491 

(o volume com os Profetas), e parte no «no Reino de Portugal» (Évora), em 1494 (o 

volume com o Pentateuco e os Hagiógrafos), «dois anos após a expulsão de Castela», 

como indica o cólofon (Fig. 289), espelha as dramáticas vicissitudes por que passaram os 

judeus ibéricos na última década do século XV. Por comodidade, na presente dissertação 

optamos por designar o manuscrito simplesmente como Bíblia de Évora. Como refere o 

cólofon do volume assinado em Évora, o escriba realizou não somente a cópia do texto 

bíblico mas também a inscrição da vocalização e do texto massorético, além da revisão 

geral do manuscrito. Os volumes foram copiados para Abraão ben Jacob ben Ṣadoc, 

residente em Ocaña – com uma importante comuna judaica no século XV, com posição 

destacada entre os judeus de Castela –,340 que se refugiou em Évora depois de 1492. 

 Isaac, filho de Ishai ben Sasson é também conhecido pela produção de uma outra 

Bíblia completa, assinada em Córdova em 1479 (Nova Iorque, JTS, L 5).341 Em contraste 

com a Bíblia de Évora, onde a inscrição da massorá é desprovida de qualquer forma 

decorativa, na Bíblia de Córdova a massorá é elaborada com complexas formas 

decorativas em micrografia, enraizadas em modelos islâmico-mudéjares, similares aos 

                                                 
     338 É o escriba do Sefer Miḥlol de David Kimḥi, copiado para José ibn Yaḥya (Londres, Or. 1045). 

     339 Os dois volumes foram desmembrados e reagrupados em quatro durante o século XIX, em Inglaterra. 

Atualmente, o volume I contém o Pentateuco, o volume II os Hagiógrafos, e os volumes III e IV os Profetas. 

COHEN, E.; MINTZ, S.; SCHRIJVER, E. (2009): pp. 70-75. 

     340 Sobre a comuna judia de Ocaña, veja-se CASTAÑO, Javier. «La encuesta sobre las deudas debidas a 

los judíos en el arzobispado de Toledo (1493-96). En la España Medieval, 29 (2006), pp. 296-302. GARCÍA 

LUJÁN, José Antonio. «Notas sobre los judíos y mudéjares de Ocaña en 1478 y 1480». In Congreso 

Internacional “Encuentro de las Tres Culturas” (3-7 octubre 1982). Toledo: Ayuntamiento de Toledo, 

1983, pp. 315-317. 

     341 O revisor deste códice é Abraão ben Salomão ibn Atar. A revisão do volume foi realizada em Badajoz, 

perto da fronteira com Portugal, em 1483, portanto, num segundo momento. 
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usados em outras Bíblias produzidas na Escola Andaluza entre c. 1468 e c. 1482, escola 

à qual o volume pertence.342 

Em data recente, a cópia de outro manuscrito, nomeadamente a Bíblia de 

Filadélfia, copiada em 1496 (Figs. 363-377), foi atribuída à pena de Isaac, filho de Ishai 

ben Sasson. Embora os nomes dos agentes deste manuscrito (escriba e comprador) e a 

localidade onde foi realizado tenham sido rasurados do cólofon (permanecendo a data: 

1491) (Fig. 377), existe uma certa unanimidade na atribuição da produção desta Bíblia a 

Portugal (possivelmente na cidade de Lisboa), porquanto seria difícil que depois de 1492 

o volume pudesse ser confecionado em qualquer outro lugar na Península que não no 

reino português, onde os judeus ainda podiam residir. Esta atribuição é sustentada por 

Tali Arbit, na sua dissertação de mestrado, autora que aponta semelhanças codicológicas 

e paleográficas entre a Bíblia de Filadélfia e a Bíblia de Évora.343 Esta investigadora 

chama a atenção ainda para o facto da Bíblia de Filadélfia ser dotada de modelos 

micrográficos ornamentais análogos aos usados na Bíblia de Córdova, partilhando assim 

uma linguagem decorativa típica da Escola Andaluza, na qual o escriba, como referimos, 

terá sido formado. Embora aparentemente produzida em Lisboa, a decoração da Bíblia de 

Filadélfia não tem qualquer relação com os iluminadores hebraicos ativos em Portugal. 

Com efeito, o reportório ornamental deste manuscrito aponta para o local de proveniência 

do escriba (e eventualmente do encomendante). 

 Partindo destes dados é possível traçar com alguma clareza parte da biografia do 

escriba em análise. Isaac, filho de Ishai ben Sasson, é um judeu de origem castelhana. Em 

1479 encontrava-se em Córdova, onde assina a cópia de uma Bíblia. Com a expulsão dos 

judeus, em janeiro de 1483, dos bispados de Sevilha e de Córdova, Isaac deverá ter 

rumado para terras mais a norte, nomeadamente, para Ocaña, onde trabalha para Abraão 

ben Jacob ben Ṣadoc, o qual lhe encomenda uma Bíblia (a Bíblia de Évora). Naquela 

cidade, o escriba concluiu ao menos um dos volumes desta Bíblia, em 1491, aquele que 

contém os livros dos Profetas. Por ocasião da expulsão dos judeus do Reino de Castela, 

em 1492, Isaac Sasson seguirá o encomendante, ambos dirigindo-se para Portugal, 

fixando residência na cidade de Évora. É possível que tenham entrado no país via Marvão 

                                                 
     342 Sobre a Escola Andaluza, veja-se AFONSO, L.; MOITA, T.; MATOS, D. (2015). 

     343 ARBIT, T. (2012): pp. 19-21. 
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ou Elvas, os caminhos mais comuns ao sul percorridos pelos judeus expulsos.344 Na 

cidade eborense, Isaac copiou, em 1494, o volume com o Pentateuco e os Hagiógrafos, 

“completando” assim o manuscrito. O facto de o volume com os Profetas apresentar uma 

data anterior ao volume do Pentateuco-Hagiógrafos pode significar ou que o escriba 

copiou a Bíblia seguindo uma ordem incomum ou que o último volume referido se perdeu 

no contexto da expulsão, sendo reproduzido novamente em território português. 

 Dois anos depois deste trabalho, em 1496, Isaac, filho de Ishai ben Sasson parece 

encontrar-se em Lisboa, cidade onde terá executado a Bíblia de Filadélfia, recuperando 

os modelos ornamentais da Escola Andaluza, na qual habia sido formado. Em suma, 

estamos perante um escriba itinerante, em razão dos constrangimentos político-sociais 

que marcaram a sua época. Em Portugal, o escriba parece servir encomendantes 

castelhanos aqui fixados, mantendo-se autónomo em relação às oficinas de iluminura 

portuguesas. Em 1496-97, Isaac, filho de Ishai ben Sasson voltará a suportar nova 

expulsão, desta vez no Reino de Portugal, nada se conhecendo a partir de então. 

 

     3.2 –  Os encomendantes  

 Consideremos agora os encomendantes dos manuscritos hebraicos portugueses. 

Baseados nas informações disponíveis nos cólofones, dezanove são os indivíduos que 

encomendaram a cópia de manuscritos hebraicos em Portugal entre os séculos XIII e XV. 

Eis, pois, a lista completa dos seus nomes (com local e data de produção do(s) 

manuscrito(s) patrocinados): Sasson, filho de José el Lungo (Seia, 1285), Isaac Naḥmias 

(Lisboa, 1400-15), Moisés (Lisboa, 1409), Moisés, filho de Abraão Caldes (Elvas, 1467), 

Jacob, filho de Jonas Cohen (Lisboa, 1469), Isaac, filho de Judas Tiboba (Lisboa, 1469), 

Isaac Gabay (Moura, 1470), José ibn Yaḥya [alias José Negro] (Lisboa, 1471/2 e 1487), 

Moisés, filho de Abraão Ḥyyon (Lisboa, 1474), Efraim Caro (Faro, 1481), José, filho de 

Judas al-Ḥakim (Lisboa, 1482), Isaac Cohen, filho de Isaías Cohen (Lisboa, 1484), Judas 

Eli, filho de Moisés Eli (Lisboa, 1484), Naçim Vivas (Lisboa, 1489), Jacob ibn Neemias 

(Faro, 1489), Judas ibn Yaḥya [alias Judas Negro] (Lisboa, 1490), Abraão Ricomen 

(Lisboa, 1492 ou 1496), Abraão ben Jacob ben Ṣadoc (Évora, 1494), Abraão, filho de 

Elias Roman (Lisboa, 1496). 

                                                 
     344 SOYER, François. A perseguição aos judeus e muçulmanos de Portugal. D. Manuel I e o fim da 

tolerância religiosa (1496-1497). Lisboa: Edições 70, 2013, p. 131. 
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Como vemos, a maioria destes compradores de obras manuscritas concentra-se 

especialmente na cidade de Lisboa, na segunda metade do século XV. Encontramo-los 

também em outras localidades, nomeadamente, em Seia, Elvas, Moura, Faro e Évora. 

Entre os nomes indicados optámos por estudar nove indivíduos com mais profundidade, 

precisamente aqueles que, em geral, se encontram melhor documentados nas fontes 

medievais portuguesas, os quais elencamos por ordem cronológica a partir da conclusão 

dos livros que encomendaram: 

 

Isaac, f ilho de Judas Tiboba  

 Este indivíduo adquire o volume dos Profetas Posteriores, copiado em Lisboa, 

em 1469, por Sasson, filho de José ibn Job (Parma 2698) (Figs. 65-68). Deverá 

identificar-se com Isaac Tiboba, servidor de D. Afonso V e alfaiate em Lisboa.345 

 

 Isaac Gabay 

É o comprador de uma Bíblia litúrgica, realizada na cidade de Moura, em 1470, 

pelo escriba Samuel, filho de Abraão Altires (Oxford Can. Or 42) (Figs. 69-104). Sobre 

a sua vida possuímos alguns dados interessantes. Sabemos que foi almotacé dos judeus e 

que serviu a família real, sendo alfaiate da infanta D. Brites (1429?-1506), duquesa de 

Viseu e de Beja, casada com o infante D. Fernando (1433-1470), irmão de D. Afonso 

V.346 Entre o vastíssimo património pertencente à duquesa encontrava-se o senhorio da 

vila de Moura,347 o que explica a relação de Isaac Gabay com a judiaria desta cidade e a 

encomenda da referida Bíblia a um escriba aqui residente. 

Para além das atividades mencionadas, Isaac Gabay exerceu ainda a atividade de 

mercador, que o relaciona com a cidade de Lisboa,348 surgindo também como rendeiro da 

algabaria desta cidade.349 Estas atividades possibilitam que Isaac Gabay tenha avultadas 

                                                 
     345 TAVARES, M. (1982): pp. 221 e 374. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 36, f. 9. 

     346 TAVARES, M. (1982): p. 133. ANTT, Chancelaria de D. João II, liv. 12, f. 70. Entre os vários filhos 

de D. Brites encontramos o futuro rei D. Manuel I e a futura rainha D. Leonor. 

     347 MARTINS, Maria Odete Banha. Poder e Sociedade. A Duquesa de Beja (Tese de Doutoramento). 

Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2011, p. 85. O património material desta Casa 

Ducal era vastíssimo, estendendo-se «pelas comarcas da Beira, da Estremadura, do Alentejo e do Algarve, 

abarcando as ilhas recém-descobertas dos arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde, bem como em 

África, a cidade de Anafé». MARTINS, M. (2011): p. 81. 

     348 TAVARES, M. (1982): p. 285. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 33, f. 156. 

     349 TAVARES, M. (1982): p. 244. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 5, f. 97v. 
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reservas económicas, permitindo-lhe contribuir, em 1479, com um empréstimo de cinco 

mil reais, referente ao pedido de D. Afonso V para custear as despesas nas guerras contra 

Castela.350 

Em 1480, Isaac Gabay obteve do rei privilégio para se poder deslocar em besta 

muar de sela e freio, através de todo o reino.351 Esta mercê manifesta o bom acolhimento 

que este judeu tinha junto do rei, não sendo alheio a esta circunstância a influência da 

duquesa e o referido empréstimo ao monarca. A mercê que lhe foi concedida estará 

provavelmente relacionada com a atividade de mercador, bem como com o facto de 

Gabay ser almotacé dos judeus, qualidade na qual se encontra em Olivença, por ocasião 

dos conflitos, desencadeados em 1489, que opuseram o alcaide Manuel de Melo, de quem 

Isaac Gabay seria partidário, aos Gamas e Lobos.352 

 

D. José ibn Yaḥya [alias  Negro] (Lisboa, 1425-Ferrara, 1498)  

 É membro de uma das mais antigas famílias judaicas portuguesas detentoras de 

poder, na qual permaneceu o arrabiado-mor por várias gerações.353 A sua ascendência 

completa – José, filho de David, filho de Salomão, filho de David, filho de Guedelha, o 

velho, ibn Yaḥya – é mencionada na nota final da Mishneh Torah de Maimónides, 

manuscrito que encomendou ao escriba Samuel ibn Alzuq, concluído em 1471/72 (Figs. 

105-115). O escriba não menciona o local onde a cópia foi realizada, mas a referência a 

José ibn Yaḥya na nota final permite conjeturar a sua produção em Portugal, 

concretamente em Lisboa onde o comitente tinha residência. Este encomendante 

patrocinou ainda a cópia de um outro manuscrito, o Sefer Miḥlol de David Kimḥi, que 

manda copiar a Samuel Adrotil, em Lisboa, em 1487 (Londres Or. 1045) (Figs. 241-244). 

No cólofon deste manuscrito, José ibn Yaḥya é designado como «um dos homens 

maravilhosos e gloriosos da elite do Reino», e, por esta razão, tratado com o axiónimo 

«dom». 

                                                 
     350 TAVARES, M. (1982): p. 182. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 26, ff. 1-5. 

     351 MARTINS, M. (2011): pp. 97, 133 e 176. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 30, f. 129; liv. 32, 

f. 82v. 

     352 MORENO, Humberto Carlos Baquero. Exilados, marginais e contestatários na sociedade portuguesa 

medieval. Estudos de História. Lisboa: Presença, 1990, p. 161. Isaac Gabay acusou Abraão Pintado, que 

apoiava a fação dos Gamas e Lobos, de o ter agredido. ANTT, Chancelaria de D. João II, liv. 12, f. 70. 

     353 TAVARES, M. (2014): pp. 97 e 100. 
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De acordo com M. Kayserling, D. José ibn Yaḥya nasceu em Lisboa, por volta de 

1425, vindo a ocupar posição de destaque nas cortes de D. Afonso V, de quem era amigo 

íntimo,354 e de D. João II, com quem entrará em conflito. É também figura proeminente 

no seio da comunidade judaica de Lisboa, sendo referido como homem-bom da câmara 

da comuna da cidade, em 1490.355 

A proximidade com a corte régia e os soberanos permite-lhe obter vários 

privilégios. Com efeito, em 1475, D. Afonso V outorga-lhe as honras, privilégios e 

liberdades dos vizinhos de Lisboa, que lhe serão confirmadas, em 1491, por D. João II.356 

Senhor de avultada fortuna, que se traduzia na posse de várias propriedades na capital, 

José ibn Yaḥya é um dos poucos membros da corte de D. João II que se dedica ao tráfego 

comercial, nomeadamente na costa da Guiné.357 

Os últimos anos da vida de D. José foram bastante atribulados. Kayserling refere 

que, em 1495, D. João II impôs a conversão forçada a D. José ibn Yaḥya, como exemplo 

aos «seus correligionários, que muito o respeitavam […]; em recompensa, prometeu-lhe 

a posse da cidade de Bragança e, caso não concordasse, ameaçou-o com a morte».358 

Nestas dramáticas circunstâncias, D. José Negro optou por deixar o reino português, 

procurando refúgio em Castela, aí sendo condenado à fogueira pela prática de judaísmo. 

É salvo, porém, por intercessão de D. Álvaro de Bragança (c. 1440-1504), também 

perseguido por D. João II e refugiado em Castela (onde é nomeado pela rainha D. Isabel 

I de Castela alcaide de Sevilha e de Andújar), com quem D. José mantivera amizade em 

Portugal.359 Nesta circunstância, José ibn Yaḥya deslocar-se-á para Itália, instalando-se 

primeiro em Pisa e depois em Ferrara, onde virá a falecer, em 1498, com quase 74 anos 

                                                 
     354 KAYSERLING, Meyer. História dos Judeus em Portugal. São Paulo: Pioneira Editora, 1971, pp. 60-

61 e 102-104. O autor refere mesmo que «O Rei [D. Afonso V], amigo das ciências e dos livros, de 

mentalidade realista, gostava de com ele [D. José Negro] entreter-se, encaminhando o assunto 

frequentemente para temas religiosos». KAYSERLING, M. (1971): p. 60. 

     355 TAVARES, M. (1982): p. 132. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 14, ff. 10v-11. 

     356 TAVARES, M. (1982): pp. 224 e 373. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 26, f. 182v; ANTT, 

Chancelaria de D. João II, liv. 9, f. 12. 

     357 MARQUES DE ALMEIDA (dir.). Dicionário Histórico dos Sefarditas Portugueses. Mercadores e Gente 

de Trato. Lisboa: Campo da Comunicação, 2009, p. 479 (“Negro, Judas”). ANTT, Chancelaria de D. João 

II, liv. 9, f. 12. 

     358 KAYSERLING, M. (1971): p. 102. O investigador baseia-se nas informações históricas disponíveis no 

prólogo da obra Torah Or [A Torá da Luz], escrita por um descendente de D. José, também chamado D. 

José ibn Yaḥya (Florença, 1494-Imola, 1539). 

     359 KAYSERLING, M. (1971): p. 103. D. Álvaro de Bragança, quarto filho varão de Fernando I (1403-

1478), segundo duque de Bragança, foi nomeado Chanceler do Reino por D. Afonso V. No reinado de D. 

João II entrou em desgraça, no combate que opôs o monarca à alta aristocracia, tendo-se exilado em Castela. 

D. Álvaro será reabilitado por D. Manuel I, regressando a Portugal. 
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de idade.360 Nesta fuga, D. José terá levado consigo «uma fortuna de cem mil 

cruzados».361 Poderão os dois manuscritos, que entretanto se salvaram, ter percorrido o 

mesmo rumo? 

 

José, fi lho de Judas, apodado al-Ḥakim (o sábio?)  

É o encomendante de uma luxuosa Bíblia, produzida em Lisboa, por Samuel ibn 

Musa, em 1482 (a conhecida Bíblia de Lisboa) (Figs. 169-210). De acordo com Maria 

José Ferro Tavares, o apodoto al-Ḥakim coincide na documentação portuguesa com o 

nome Alfaquim, com o qual são conhecidos, em Lisboa, dois indivíduos de nome José, 

na segunda metade do século XV.362 O primeiro destes indivíduos, José Alfaquim, o 

velho, morre por volta de 1495 e foi servidor de D. Afonso V e de seu filho, D. João II de 

Portugal;363 o segundo, conhecido como José Alfaquim, o moço, sobrinho e genro do 

primeiro, foi casado com Estrela, sua filha.364 Os dois Alfaquim encontram-se dedicados 

ao comércio de grande trato: Alfaquim, o velho, mantém negócios no Norte de Africa, 

sobretudo em Ceuta e Alcácer Ceguer, obtendo de D. Afonso V, por solicitação de 

Lourenço de Cáceres, cavaleiro da Casa Real, o privilégio de isenção da dízima de todos 

os produtos provenientes daquelas praças;365 Alfaquim, o moço, em sociedade com seu 

genro, Benjamim Najarim, sucede a Alfaquim, o velho, neste negócio, estendendo o trato 

comercial à costa ocidental africana (Guiné e Mina).366 Exportavam anil, cera e outros 

produtos em troca de cereais.367 A prolixa atividade comercial dos Alfaquim permitiu-

lhes firmar uma relação privilegiada com o poder político, recebendo ambos o título de 

                                                 
     360 KAYSERLING, M. (1971): pp. 102-103. 

     361 KAYSERLING, M. (1971): p. 102. 

     362 TAVARES, M. (1982): p. 374. 

     363 ANTT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 26, ff. 17-17v; ANTT, Odiana, liv. 1, ff. 10, 272v-74v. Em 

1463, José Alfaquim surge-nos como servidor de D. Afonso V (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 

9, f. 154), um privilégio que ainda lhe é próprio em 1473 (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 33, f. 

56). TAVARES, M. (1982): p. 394, nota 201. 

     364 TAVARES, M. (1982): pp. 241 e 374. ANTT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 26, ff. 17-17v; ANTT, 

Odiana, liv. 1, ff. 10, 272v-74v. 

     365 TAVARES, M. (1982): p. 287. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 8, f. 141v. 

     366 TAVARES, M. (1982): p. 287. ANTT, Chancelaria de D. João II, liv. 26, f. 122v; ANTT, Chancelaria 

de D. João II, liv. 19, f. 27v. José Alfaquim, o moço, parece herdar a capitalidade da família, quer nos 

negócios, quer na sua organização interna. Por exemplo, «Paloma, filha solteira de José Alfaquim, o velho, 

mercador de Lisboa, vê-se por morte deste, submetida à tutela de seu primo e cunhado, José Alfaquim». 

TAVARES, M. (1982): p. 227. 

     367 ANTT, Estremadura, liv. 2, f. 4v. 
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servidores do rei e seus cortesãos.368 Neste contexto, recebem vários privilégios, como 

licença para formar sociedades comerciais com mercadores nacionais ou estrangeiros.369 

 

Isaac Cohen, fi lho de D. Isaías Cohen  

É o comitente do Siddur de Paris, copiado em Lisboa por Eleazar, filho de Moisés 

Gagos, em 1484 (Figs. 211-238). Isaac Cohen é mercador, residente na capital, com 

negócios que o ligam ao comércio internacional.370 A 17 de março de 1469, recebe carta 

de privilégios, passada por D. Afonso V, que o isenta do uso de sinal e lhe permite trazer 

armas para sua segurança, além de comprar e carregar mercadorias para fora do Reino 

em nome de cristãos, ou dizimar sem qualquer embargo de ordenações ou sisas.371 

O pai de Isaac Cohen, D. Isaías Cohen, é também mercador, ligado ao tráfego 

internacional.372 Em 1479, contribuiu com trinta mil reais para os 60 milhões pedidos 

pelo Monarca para a defesa do Reino.373 Deverá ter usufruido de enorme prestígio social 

no seio da comunidade judaica lisboeta, sendo designado com o título honorífico «dom». 

 

Judas Eli, f ilho de Moisés Eli  

 É o encomendante do Comentário ao Pentateuco de Naḥmanides, produzido em 

Lisboa, em 1484, por José Ṣarfati, filho de Sasson Ṣarfati (Paris Hébreu 222) (Figs. 239-

240). Conforme destaca Maria José Ferro Tavares, «a família Eli ou Helly, como surge 

nos nossos documentos medievais, é uma bem conhecida família de físicos, residente em 

Lisboa».374 Com efeito, o comprador Judas Eli, e seu pai, Moisés Eli, são designados 

como médicos no cólofon do manuscrito: «Eu, abaixo-assinado, o inexperiente, copiei 

este comentário ao Pentateuco de Ramban […] para o sábio, o excelente e honorável 

Judas Eli, o médico, filho de rabi Moisés Eli, o médico». O avô de Judas, pai de Moisés, 

de nome José Eli, bem como o seu tio, Judas Eli, praticaram também medicina.375 

                                                 
     368 TAVARES, M. (1982): p. 221. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 33, f. 56. 

     369 MARQUES DE ALMEIDA (2009): p. 56 (“Alfaquim, José”). TAVARES, M. (1982): 287. ANTT, 

Chancelaria de D. Afonso V, liv. 33, f. 56. 

     370 TAVARES, M. (1982): p. 285. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 31, f. 78v. 

     371 MARQUES DE ALMEIDA (2009): p. 179. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 14, f. 47. 

     372 TAVARES, M. (1982): p. 374. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 31, f. 78v. 

     373 TAVARES, M. (1982): p. 177. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 26, ff. 1-5. 

     374 TAVARES, M. (1982): p. 374. 

     375 TAVARES, M. (1982): pp. 231 e 374. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 34, f. 92v. 
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O cólofon do manuscrito oferece interessantes elementos acerca das 

circunstâncias nas quais decorreu a sua produção. O escriba menciona que completou o 

trabalho nos arredores de Lisboa, para onde se havia retirado, com Judas Eli, «por causa 

da epidemia».376 Na verdade, um surto epidémico manifestou-se na capital do Reino entre 

os anos de 1483 e 1487.377 De forma a evitar a sua propagação, D. João II ordenou ao 

concelho de Lisboa, a 5 de janeiro de 1484, a limpeza imediata das vias públicas da 

cidade.378 É possível, segundo cremos, que o apartamento do centro da cidade por parte 

do destinatário do manuscrito e do escriba que o acompanha possa ter sido motivado, não 

por uma irresponsabilidade deontológica enquanto médico (que seria, naturalmente, 

requerido com mais insistência nestas circunstâncias), mas por uma procura de proteção 

perante os perigos e agressividades contra a gente judaica (e conversa) que se 

avolumavam nestas ocasiões, sendo-lhes imputada a responsabilidade moral pelo 

aparecimento das epidemias. Em Lisboa, o ano de 1484 parece ter sido particularmente 

sensível neste aspeto, com levantamentos populares contra os conversos castelhanos, a 

quem se atribui a permanência do foco endémico.379 

 

Judas, fi lho de Guedelha ibn Ya ḥya [alias  Negro]  

É o comitente da Bíblia do Balliol College, realizada por Samuel de Medina, em 

Lisboa, em 1490-91 (Figs. 257-284). O seu nome, contudo, foi rasurado do cólofon do 

escriba e reescrito com tinta diferente no mesmo local (Fig. 283), razão que conduziu 

Thérèse Metzger a afirmar que «Le nom donné par l’A. [Sed-Rajna] comme celui du 

destinataire (p. 42) n’est en réalité dans ce cas aussi que le nom d’un possesseur 

ultérior».380 As dúvidas em relação à identidade deste encomendante desfazem-se diante 

do cólofon do escriba da massorá (que nem Metzger nem Sed-Rajna identificaram), o 

qual confirma o nome do comitente indicado por Samuel de Medina, então rasurado (Figs. 

271-272). 

 Filho de Guedelha Negro († c. 1472-73), Judas ibn Yaḥya, ou Judas Negro, como 

surge na documentação portuguesa, integra uma família de grande prestígio em Portugal, 

                                                 
     376 A referência espacial usada por Ṣarfati é a de uma parasanga, uma medida dos antigos persas, 

equivalente a 5.250 metros. 

     377 TAVARES, M. (1982): p. 425. 

     378 Arquivo Municipal de Lisboa – Arquivo Histórico, Livro II de D. João II, doc. 8. 

     379 TAVARES, M. (1982): pp. 425-426. 

     380 METZGER, T. (1977): p. 67. 
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responsável pela encomenda de vários dos manuscritos hebraicos remanescentes.381 

Como identificou Maria José Ferro Tavares, Judas ibn Yaḥya é sobrinho de mestre 

Abraão, físico de D. Afonso V, por parte da irmã de seu pai, Guedelha Negro, e, portanto, 

neto do rabi-mor, físico dos reis D. Duarte e D. Afonso V e seu astrólogo, Guedelha.382 

Estabelecido em Lisboa, Judas ibn Yaḥya, além de mercador é também 

proprietário fundiário, usufruindo do direito de ter a seu serviço caseiros e trabalhadores 

assalariados cristãos, o que revela o seu elevado prestígio social.383 Encontra-se 

possivelmente relacionado com a família real através de serviços comerciais, 

emprestando, em 1479, vinte mil reais para os 60 milhões pedidos por D. Afonso V para 

a defesa do reino.384 Por ocasião da morte de seu pai, cerca de 1472, Judas ibn Yaḥya 

sucede-lhe no cargo de provedor e administrador do hospital da judiaria de Lisboa, o qual 

havia sido fundado por seu avô, Salomão Negro.385 Encontra-se, portanto, entre as mais 

altas figuras da comuna judaica da capital portuguesa, com prestígio económico e relações 

na corte. É possível que tenha falecido em 1491, pouco depois da conclusão da Bíblia que 

encomendou.386 

 

Abraão Ricomen (Rico-homem) 

É o encomendante de uma Bíblia litúrgica iluminada, realizada por Samuel ibn 

Musa, em Lisboa, em 1496 (designada nesta dissertação como Bíblia de Moscovo) (Figs. 

319-362). Exerce, em 1473, na capital portuguesa, a atividade de mercador, o que lhe 

permite obter avultada riqueza.387 Em 1479 emprestou doze mil reais a D. Afonso V na 

sequência dos 60 milhões que o monarca solicitou para custear as despesas da guerra com 

Castela.388 Pertence à oligarquia da comunidade judaica lisboeta, pois, em 1490, 

                                                 
     381 Pense-se no já estudado D. José ibn Yaḥya (Negro), seu familiar, encomendante de dois manuscritos, 

em 1471/72 e 1487. 

     382 TAVARES, M. (1982): pp. 235 e 373-374. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 16, ff. 117v e 

140v; e liv. 33, ff. 150v-151. 

     383 MARQUES DE ALMEIDA (2009): pp. 479-480. TAVARES, M. (1982): p. 285. ANTT, Chancelaria de 

D. Afonso V, liv. 31, f. 136v; ANTT, Estremadura, liv. 11, ff. 45-45v. 

     384 TAVARES, M. (1982): p. 177. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 26, ff. 1-5. 

     385 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 29, f. 78v. A sua nomeação para a provedoria do hospital 

da comuna judaica de Lisboa «provoca os protestos de Salomão Negro que prova caber-lhe o cargo, pois 

segundo o testamento aquele deverá ser ocupado pelo mais velho da linhagem». TAVARES, M. (1982): p. 

353. 

     386 TAVARES, M. (1982): p. 374. ANTT, Chancelaria de D. João II, liv. 7, ff. 25v-26v. 

     387 TAVARES, M. (1982): pp. 133 e 285. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 33, f. 210v. 

     388 TAVARES, M. (1982): p. 177. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 26, ff. 1-5. 
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comparece como vereador da câmara desta comuna.389 É possível que tenha permanecido 

em Lisboa, ele e sua mulher, depois da expulsão dos judeus, em 1496-97, pois um Abraão 

Rico-Homem traz casas na Vila Nova (antiga Judiaria Grande) em 1498390 e 1506.391 

 

Abraão, filho de D. Elias Roman (Romão)  

É o encomendante de uma Bíblia litúrgica, realizada em Lisboa, em 1496 

(designada nesta dissertação como Bíblia de Roma) (Figs. 295-316). O seu nome é 

revelado no cólofon inscrito pelo massoreta, desconhecendo-se a identidade do escriba 

do texto consonântico (Fig. 316).392 Não dispomos de nenhuma informação documental 

a respeito de Abraão mas membros da família Romão residiam em Lisboa no século XV 

e alguns ocupavam lugares cimeiros na oligarquia da comuna judaica da cidade.393 É 

significativo o uso do axiónimo «dom» por parte de Elias Romão, pai de Abraão, 

corroborando a sua pertença à elite judaica de Lisboa. 

 

Para concluir, na sua generalidade os comitentes dos manuscritos hebraicos 

portugueses pertencem aos grupos dos médios e grandes mercadores, relacionados com 

o comércio nacional ou internacional, dos físicos e dos mesteirais, dos proprietários e dos 

cortesãos.394 Todos têm em comum o facto de pertencerem à elite judaica do reino, com 

poder social, económico e cultural nas comunas, e alguns mesmo fora delas, situação que 

se verifica especialmente para Lisboa. Em alguns casos, pertencem mesmo a antigas e 

eminentes famílias judaicas, com acesso ao soberano e à sua família. O prestígio social e 

cultural dos encomendantes destes manuscritos é também expressa pelo uso do termo 

honorífico «dom» com que são designados nos cólofones, um qualificativo muito 

frequente entre os judeus peninsulares que denota notoriedade, fortuna e poder.395 

                                                 
     389 TAVARES, M. (1982): p. 131. ANTT, Chancelaria de D. João II, liv. 16, f. 56. 

     390 ANTT, Núcleo Antigo, n.º 320, ff. 36v e 40r. 

     391 ANTT, Núcleo Antigo, n.º 320, ff. 23v e 27r. 

     392 Sobre o cólofon do massoreta da Bíblia de Roma, veja-se também SILVESTRI, S. (2013): pp. 173 e 

233. 

     393 É o caso, por exemplo, de Manuel Romão, vereador da câmara da comuna de Lisboa, em 1459. 

TAVARES, M. (1982): p. 130. ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 36, f. 219. 

     394 TAVARES, M. (1982): p. 374. 

     395 ANTONIO RUBIO, María Gloria de. «Onomástica y uso del “don” entre judíos gallegos medievales». 

Estudios de genealogía, heráldica y nobiliaria de Galicia, n.º 3 (2004), pp. 433-452. 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

OS INCUNÁBULOS HEBRAICOS PORTUGUESES 

 

 

Os manuscritos não foram os únicos livros hebraicos produzidos pelas 

comunidades judaicas portuguesas. Enquanto a produção manuscrita atingia o seu zénite, 

nas últimas décadas do século XV, desenvolvia-se ao mesmo tempo, e para a mesma 

audiência, a tipografia hebraica nacional, com atividade entre 1487 e 1497, precedendo a 

produção de incunábulos latinos e vernáculos no país.396 Desta forma, o estudo dos 

incunábulos afigura-se essencial para um entendimento mais completo da cultura literária 

e visual da comunidade judaica portuguesa deste período, tanto mais que uma das 

características gerais dos primeiros livros impressos corresponde à sua semelhança com 

o livro manuscrito, único referente estético que possuíam as primeiras produções 

impressas. O objetivo deste capítulo consiste, pois, em identificar e caracterizar, do ponto 

de vista textual, codicológico e iconográfico, a produção incunabilística hebraica 

portuguesa, destacando particularidades entre esta produção e a dos manuscritos 

hebraicos do mesmo período. Para isso, dividimos o capítulo em três pontos distintos. No 

primeiro ponto apresentamos o corpus incunabilístico hebraico português e as oficinas 

responsáveis pela sua produção. No segundo ponto, a análise inside na caracterização 

textual e codicológica dos incunábulos. No terceiro ponto, interessa-nos estudar os 

aspetos artísticos e iconográficos dos incunábulos e sua relação com os manuscritos 

hebraicos iluminados. 

 

 

                                                 
     396 Com efeito, o mais antigo texto latino impresso em Portugal conhecido é possivelmente o «Tratado 

de Eloquência», atribuído a Cataldo Sículo, e o mais antigo texto impresso em língua portuguesa é o 

Summario das Graças (um resumo da Bula de 1482, de Sisto IV), ambos editados cerca de 1488.O mais 

antigo incunábulo não-hebraico explicitamente datado impresso em Portugal é o Tratado de confison, 

editado em Chaves, em 1489. Sobre este assunto, veja-se DIAS, João J. Alves. «Nova Forma da Transmissão 

do “Verbo” – a Imprensa». In Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques (eds.). Nova História de Portugal. 

Vol. 5: Portugal do Renascimento à Crise Dinástica. Lisboa: Editorial Presença, 1998, pp. 496-497. 
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1 –  O corpus incunabilístico hebraico português  

 A importância da tipografia hebraica em Portugal afigura-se particularmente 

evidente quando comparamos o número de incunábulos hebraicos remanescentes com o 

número de incunábulos impressos em caracteres latinos no mesmo período. Com efeito, 

das cerca de três dezenas de textos diferentes, em hebraico, latim, português e castelhano, 

impressos em território nacional entre 1487 e 1500, quinze volumes foram editados em 

língua hebraica e os restantes nas demais línguas, ou seja, praticamente metade da 

produção incunabilística de origem portuguesa conhecida foi impressa em hebraico. Esta 

circunstância manifesta o especial atrativo que a nova arte exerceu na comunidade 

judaica, que viu neste novo invento a oportunidade de satisfazer mais rapidamente à 

crescente demanda de textos e livros que então aparentemente se fazia sentir, 

especialmente em Lisboa.  Os dados completos dos incunábulos hebraicos produzidos em 

Portugal que entretanto pudemos coligir são assinalados na tabela seguinte (Tabela 5). 

Esta tabela apresenta pela primeira vez dois novos incunábulos hebraicos impressos em 

Portugal, os quais não constam das listas oferecidas por Artur Anselmo,397 Manuel 

Augusto Rodrigues398 ou João José Alves Dias.399 Os novos incunábulos – contendo o 

Targum Onqelos (n.º 1 da Tabela 5) (National Library of Israel: 86 A 603), e um Siddur 

(n.º 6 da Tabela 5) (National Library of Israel: 46 A 436) – foram adquiridos recentemente 

pela National Library of Israel, através da leiloeira Kestenbaum&Company, à coleção 

particular Wineman-Adler, encontrando-se o seu estudo por realizar.400 

                                                 
     397 ANSELMO, Artur. Origens da Imprensa em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

1981, p. 88. 

     398 RODRIGUES, Manuel Augusto. «A cultura judaica medieval e os incunábulos hebraicos». In IX 

Centenário da dedicação da Sé de Braga, vol. III. Braga: Universidade Católica Portuguesa, pp. 248-257. 

RODRIGUES, Manuel Augusto. «Os Incunábulos hebraicos impressos em Portugal». In V Centenário do 

Livro Impresso em Portugal (1487-1987). Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 1992, pp. 356-362. 

     399 DIAS, João José Alves. «Incunábulos Hebraicos em Portugal». In Dicionário do Judaísmo Português. 

Lisboa: Editorial Presença, 2009, pp. 278-279. As listas de Manuel Augusto Rodrigues e de João José Alves 

Dias seguem o inventário publicado por Adri K. Offenberg, autor que identificou 139 edições 

remanescentes de obras hebraicas para o período incunabular conservadas em bibliotecas públicas por todo 

o mundo. OFFENBERG, Adri. Hebrew Incunabula in Public Collections: A First International Census. 

Nieuwkoop: De Graaf, 1990. O seu inventário não contemplou, no entanto, as coleções particulares, as 

quais, porque menos acessíveis e estudadas, constituem um território surpreendente a descobrir. 

     400 KESTENBAUM&COMPANY. Catalogue of Exceptional Printed Books, Sixty-Five Hebrew Incunabula: 

the Elkan Nathan Adler Wineman Family Collection. Nova Iorque: Kestenbaum&Company, 2004, n.º 55 e 

58. Os dois novos incunábulos encontravam-se entre um lote de sessenta e cinco incunábulos hebraicos 

pertencentes à coleção da família Wineman, a qual, por sua vez, os adquirira a Elkan Nathan Adler (1861-

1946), famoso colecionador de livros hebraicos antigos. Parte significativa da coleção deste último 

bibliófilo encontra-se nas bibliotecas do Jewish Theological Seminary, de Nova Iorque, e do Hebrew Union 

College, de Cincinnati. No mencionado lote figuravam para venda nove incunábulos portugueses (n.º 55-

63 do catálogo). 
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Tabela 5 – Lista dos incunábulos hebraicos portugueses 

Nº Data Conteúdo Origem Impressor Editor 

1 c. 1487 Targum Onqelos [Faro] * * 

2 30 jun. 1487 Pentateuco Faro * 
Samuel 
Gacon 

3 16 jul. 1489 
Comentário ao Pentateuco, de 
Naḥmanides 

Lisboa 
Eliezer 
(Toledano) 

* 

4 25 nov. 1489 

Perush ha-berakhot ve-ha-tefillot 
[Comentário das bençãos e 
orações], de David Abudarham (ou 
Sefer Abudarham) 

Lisboa 
Eliezer 
(Toledano)  

* 

5 
8 jul. - 6 ago. 
1491 

Pentateuco, com Targum Onqelos e 
comentário de Rashi 

Lisboa 
Eliezer 
(Toledano), 
José Kalfon 

* 

6 c. 1490-92 Siddur  [Lisboa] 
Eliezer 
(Toledano) 

* 

7 1492 
Isaías e Jeremias. Com comentário 
de David Kimḥi 

Lisboa 
Eliezer 
(Toledano) 

* 

8 c. 1492 

Provérbios. Com comentário de 
David ben Salomão ibn Yaḥya [alias 

Negro] 

Lisboa 
Eliezer 
(Toledano) 

* 

9 c. 1492 
Hilkhot Sheḥitah [Leis da Matança 

Ritual], de Maimónides 
Lisboa 

Eliezer 
(Toledano) 

* 

10 
27 jan. - 2 
fev. 1494 

Profetas Anteriores. Com Targum 
Jonatan e comentários de David 
Kimḥi e Levi Gersonides 

Leiria 
[Samuel 
d'Ortas] e 
filhos 

* 

11 2 jun. 1495 
Tur oraḥ ḥayyim [Caminho da Vida], 

de Jacob ben Asher 
Leiria 

Samuel 
d'Ortas 

* 

12 
antes de 
1497 

Sefer halikhot olam [Leis do 
Mundo], de Josué ha-Levi 

Leiria 
Samuel 
d'Ortas 

* 

13 c. 1496 
Talmud Bavli, Masekhet Berakhot 
[Tratado das Bençãos], comentado 
por Rashi  

[Faro] * 
[Samuel 
Porteiro] 

14 17 dez. 1496 
Talmud Bavli, Masekhet Gittin 
[Tratado do Divórcio], comentado 
por Rashi 

Faro * 
Samuel 
Porteiro 

15 30 jun. 1497 

Provérbios. Com Targum Jonatan e 
comentários de Menaḥem Meiri e 

Levi Gersonides  

Leiria 
Samuel 
d'Ortas e seu 
filho Abraão  

Samuel 
Qolodro 
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Face aos dados disponibilizados na Tabela 5, a tipografia hebraica portuguesa 

funcionou por cerca de uma década no final do século XV, entre os anos de 1487 e 1497, 

em três oficinas distintas, no centro e no sul do país, nomeadamente, nas cidades de Faro, 

Lisboa e Leiria. A atividade destas oficinas raramente coincide entre si, com exceção de 

Leiria e Faro, que provavelmente laboraram em paralelo em 1496 e 1497.401 Não deixa 

de ser curioso também que determinados anos não registam qualquer publicação de obras 

hebraicas (por exemplo, existe um hiato de nove anos em Faro sem que se conheça a 

publicação de qualquer texto; em Lisboa não se conhecem obras publicadas no ano de 

1490), o que só pode ser explicado, eventualmente, com a perda absoluta de hipotéticas 

edições. Importa sublinhar, a este propósito, a existência de quinze incunábulos sefarditas 

sinne anno e sinne loco, atribuíveis entre cerca de 1480 e 1492, impressos em oficinas 

que desenvolveram atividade na Península Ibérica, podendo alguns destes remanescentes 

ter sido impressos no território português nos anos em falta.402 De seguida dedicamos 

algumas linhas em torno das referidas oficinas tipográficas hebraicas e sua produção:  

  

a) A oficina de Faro  

 Considerando a Tabela 5, foi na cidade de Faro que se desenvolveu a primeira 

oficina tipográfica de Portugal, ocupando esta cidade um lugar de honra no contexto da 

história da tipografia portuguesa. O impressor do mais antigo livro impresso realizado 

nesta localidade – um Pentateuco (n.º 2) – foi Samuel Gacon, um indivíduo que se 

estabeleceu na cidade algarvia fugindo da Inquisição espanhola.403 Deste Pentateuco 

conserva-se na British Library o único exemplar chegado aos nossos dias (cota: 

C.49.c.1).404 A edição do Targum Onqelos (n.º 1) apresenta parque tipográfico 

semelhante ao Pentateuco e a sua produção deverá ter ocorrido no mesmo ano, ou um 

pouco antes, por dois motivos: «One, the Pentateuch is vocalized, whereas the Onkelos 

                                                 
     401 DIAS, J. (1998): p. 496. 

     402 IAKERSON, Shimon. «Los primeros impresos hebreos de Sefarad (ca. 1475-1497?) / Early Hebrew 

Printing in Sepharad (ca. 1475-1497?)». In Esperanza Alfonso, Javier del Barco, María Teresa Ortega-

Monasterio e Arturo Prats (eds.). Biblias de Sefarad/Bibles of Sepharad. Madrid: Biblioteca Nacional de 

España, 2012, pp. 134-136, 143-147. 

     403 HELLER, Marvin. «Designing the Talmud: the Origin of the Printed Talmudic Page». In Marvin 

Heller. Studies in the Making of the Early Hebrew Book. Leiden-Boston: Brill, 2008, p. 97. IAKERSON, 

Shimon. Catalogue of Hebrew Incunabula from the Collection of the Library of the Jewish Theological 

Seminary of America. 2 vols. Nova Iorque e Jerusalém: The Jewish Theological Seminary of America, 

2004/2005: vol. 1, pp. XXIX-XXXI, e n.º 98-99; vol. 2, pp. 381-385. 

     404 OFFENBERG, A. (1990): p. 21, n.º 14. 
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is not – it is logical that printers would begin with the simpler challenge. Secondly, 

precedents exist for commentaries being printed before the main text of the Pentateuch. 

Garton and Alkabetz’s Rashi and also the early Roman Rashi are cases in point».405 Neste 

sentido, o Targum Onqelos consistirá, possivelmente, no primeiro livro impresso nesta 

oficina, e, consequentemente, em Portugal. Esta atribuição naturalmente carece de 

estudos aprofundados, que não cabem, por razões óbvias, nesta dissertação. O 

estabelecimento desta casa tipográfica na cidade de Faro deve-se provavelmente à 

possibilidade de fazer chegar os livros a mercados mais vastos que não apenas o mercado 

português; como cidade portuária essencial de Faro facilmente poderiam os livros ser 

exportados para outras áreas geográficas, tanto na Península Ibérica como no Norte de 

África. 

 Da tipografia hebraica de Faro saíram ainda outros livros com tratados talmúdicos 

diversos. O seu número permanece incerto e continua a ser objeto de discussão entre os 

bibliógrafos.406 Excetuam-se a este panorama menos claro dois tratados: o Masekhet 

Gittin (n.º 14), com lugar e data de impressão expressos no cólofon (Faro, 1496),407 e o 

Masekhet Berakhot (n.º 13), sem cólofon mas com parque tipográfico idêntico ao 

anterior.408 Os tratados foram impressos por D. Samuel Porteiro, que muitos estudiosos 

identificam com D. Samuel Gacon.409 

 Embora não reunindo consenso, dois outros fragmentos de tratados talmúdicos – 

o Masekhet Shevuot [Tratado dos Juramentos] e o Bava Metzia [Direito de Propriedade] 

                                                 
     405 KESTENBAUM&COMPANY (2004): p. 83, n.º 55. 

     406 HELLER, Marvin. «Earliest Printings of the Talmud». In Sharon L. Mintz e Gabriel M. Goldstein 

(eds.). Printing the Talmud: from Bomberg to Schottenstein. Nova Iorque: Yeshiva University Museum, 

2005, pp. 66-67. 

     407 O cólofon desta impressão, integralmente traduzido e publicado por Shimon Iakerson, encontra-se 

somente nos fragmentos existentes na Leiden University Library, na Holanda (cota: 859 A 17) – IAKERSON, 

S. (2004/2005): vol. 1, p. XXIX. 

     408 HELLER, M. (2005): p. 67. 

     409 Baseando-se na eventual identificação pessoal entre D. Samuel Gacon e D. Samuel Porteiro, João J. 

Alves Dias sugere a hipótese «de que a datação expressa da primeira obra [o Pentateuco] esteja errada. 

Seria antes 1497 a data da sua impressão, o que tornaria mais lógico em termos cronológicos, tratando-

se, a exemplo de outras, de produções impressas depois da assinatura do édito de 1496, durante a fase em 

que o culto judaico caminhava para a clandestinidade, o que só aconteceu em Outubro de 1497. A data de 

1487 poderia, acaso, ter surgido por erro ou para tornar legal uma impressão feita na fase final do 

judaísmo em Portugal?». DIAS, J. (1998): p. 494, nota 206. A hipótese formulada, dificilmente 

comprovável, afigura-se muito sugestiva e explicaria a enigmática inexistência de edições hebraicas 

conhecidas nos prelos farenses entre 1487 e 1496. Contudo, a ser real esta hipótese, como se explicaria que 

os impressores de Leiria não tenham sentido a mesma necessidade de camuflar a data de 1497 na sua edição 

dos Provérbios, saída a 30 de junho daquele mesmo ano? 
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– têm sido muitas vezes identificados como impressões realizadas em Faro.410 Em todo o 

caso, a comparação tipográfica destes fragmentos com os tratados Gittin e Berakhot 

exclui que a sua impressão possa ter ocorrido nesta oficina. Offenberg duvida inclusive 

da impressão destes textos em Portugal e da sua classificação como incunábulos.411 Dado 

que depois da expulsão dos judeus de Portugal, em 1497, descendentes de Samuel 

Porteiro prosseguiram impressão de obras talmúdicas em Pesaro (Itália), onde 

sobrevivem «vestígios de caracteres tipográficos da oficina de Samuel Gacon»,412 é 

possível que os fragmentos do Masekhet Shevuot e do Bava Metzia tenham sido impressos 

nesta oficina italiana, depois de 1500, uma hipótese que deverá ser confirmada com 

estudos especializados.413 

 

 b) A oficina de Lisboa  

Por volta de 1488/89, uma oficina tipográfica foi estabelecida na cidade de Lisboa 

sendo seu responsável Eliezer Toledano (provavelmente originário de Toledo, ou a sua 

família, como o nome indica).414 A oficina esteve ativa ao menos até 1492, ou um pouco 

mais tarde,415 seno editados cerca de sete incunábulos (n.º 3-9), quatro dos quais com 

cólofon (n.º 3, 4, 5 e 7). O primeiro incunábulo publicado por este impressor, em 1489, 

consiste no Comentário ao Pentateuco, de Naḥmanides (n.º 3). Poucos meses depois, 

ainda naquele ano, é editado o Perush ha-berakhot ve-ha-tefillot, de David Abudarham 

                                                 
     410 HELLER, M. (2005): p. 67. Os únicos exemplares remanescentes de cada um destes tratados 

encontram-se no Jewish Theological Seminary, em Nova Iorque. 

     411 HELLER, M. (2005): p. 67. Esta afirmação de Adri K. Offenberg constitui uma confidência partilhada 

como Marvin Heller, autorizada a publicar. A base de dados Incunabula Short Title Catalogue, alojada na 

página web da British Library de Londres, apresenta o Masekhet Shevuot como impresso em Faro, mas em 

data posterior a 1500, o que nos parece constituir uma solução de compromisso por parte dos responsáveis 

(http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html) [consultado a 18/09/2015]. 

     412 ANSELMO, A. (1981): pp. 120 e 122. 

     413 O número de tratados do Talmud impressos por Gershom Soncino permanece também por esclarecer. 

David Porteiro, familiar de Samuel Porteiro, patrocinou a edição de vários desses tratados. HELLER, Marvin. 

The Sixteenth Century Hebrew Book: An Abridged Thesaurus. vol. 1. Leiden-Boston: Brill, 2004, p. 83. 

     414 Note-se, contudo, que o sobrenome “Toledano” não aparece nos livros impressos por Eliezer, mas 

apenas em referências tardias do século XVI. IAKERSON, S. (2004/2005): vol. 1, p. XXXII. 

     415 Shimon Iakerson sugere que a casa tipográfica de Toledano tenha encerrado atividade por volta de 

1494/95, quando em Lisboa se estabelece a primeira oficina cristã através dos impressores Valentim 

Fernandes e Nicolau de Saxónia. IAKERSON, S. (2004/2005): vol. 1, pp. XXXI. Dado que antes desta data 

foram impressos em Lisboa vários livros em caracteres ocidentais, João José Alves Dias propõe, com 

propriedade, a possibilidade de Toledano ter sido o responsável pela edição desses textos: «As investigações 

actuais apontam também para a eventual impressão de textos em caracteres latinos, podendo esta oficina 

ser responsável por alguma da produção incunabilística portuguesa que continua, hoje, sem oficina 

atribuída». DIAS, J. (2009): p. 281. 

http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html
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(n.º 4), a primeira edição deste livro em todo o mundo (editio princeps).416 Estes dois 

incunábulos distinguem-se pela elegância dos caracteres empregues e pelo uso de idêntico 

parque decorativo, baseado em cercaduras artísticas fito-zoomórficas, de inspiração 

tardo-gótica, e letras iniciais ornadas, semelhantes às que foram usadas na oficina 

tipográfica hebraica de Híjar (Aragão) por Eliezer Alantansi. Curiosamente, nos restantes 

incunábulos desta oficina não mais serão usadas as cercaduras ornamentais, 

permanecendo, embora, as iniciais. 

 Durante muitos anos os estudiosos convergiram em relacionar e identificar Eliezer 

Toledano e Eliezer Alantansi, que julgavam ser uma e a mesma pessoa. Esta hipótese 

baseava-se no facto dos dois indivíduos possuírem nome idêntico, no desconhecimento 

do patronímico de Toledano, e, sobretudo, porque muito do material tipográfico usado na 

oficina de Lisboa fora previamente utilizado na oficina de Híjar por Alantansi. A 

identificação destes dois indivíduos foi recentemente descartada por Offenberg com 

argumentos convincentes, nomeadamente um documento de arquivo, datado de 8 de 

março de 1497, no qual se menciona o nome do pai de Toledano, chamado Judá, distinto 

do pai de Alantansi, chamado Abraão, concluindo-se que Toledano e Alantansi não são a 

mesma pessoa.417 

 A qualidade filológica e o rigor exegético das edições bíblicas impressas por 

Toledano parecem constituir igualmente uma particularidade desta oficina, tendo o 

Pentateuco de 1491 (n.º 5) servido de referência para a edição da Bíblia Poliglota 

Complutense (1514-1517).418 Entre as edições bíblicas de Toledano encontram-se 

também os Provérbios (n.º 8). Estes surgem acompanhados pelo comentário Kav ve-naki 

[Pouco, porém, bom], composto por David ibn Yaḥya [alias Negro] (c. 1440-1528), rabi 

de Lisboa e contemporâneo da edição, que possivelmente patrocinou.419 A publicação 

deste comentário constitui uma outra edição princeps saída dos prelos lisbonenses. 

                                                 
     416 A segunda edição desta obra foi realizada em 1517, em Fez, por Samuel Nedivot, reproduzindo em 

todos os aspetos, exceto nas informações do cólofon, o livro de Eliezer Toledano. Samuel Nedivot foi 

colaborador de Toledano em Lisboa. HELLER, M. (2004): vol. 1, pp. 102-103. 

     417 OFFENBERG, A. (2015): p. 321. O documento encontra-se no ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, 

liv. 31, ff. 98r-98v. Nele se indica que a posse de algumas casas na Judiaria Grande em Lisboa, que haviam 

sido oferecidas por D. João II ao mercador Judas Toledano, era transferida, depois da morte deste, para 

Eliezer Toledano, seu filho, também conhecido pelo nome cristão, Manuel. 

     418 GINSBURG, C. (1897): pp. 846-847 e 923. A tradução integral do cólofon deste incunábulo encontra-

se em GINSBURG, C. (1897): pp. 841-842. 

     419 David ibn Yaḥya foi discípulo, em Lisboa, de José Ḥayyun (mestre também de Isaac Abravanel). É 

autor de várias obras, quase todas impressas em Constantinopla entre 1505 e 1525, nomeadamente, uma 

gramática hebraica e um comentário ao Livro dos Salmos. Deixou Portugal por volta de 1494, por ocasião 
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 Na oficina tipográfica de Eliezer Toledano participaram vários indivíduos, os 

quais aprenderam com este impressor a “arte divina” da produção de livros impressos. As 

suas identidades são explicitamente mencionadas, ou aludidas, nos incunábulos ou em 

fontes documentais do século XVI. Entre os colaboradores de Toledano destacam-se 

Judas Guedelha, mais tarde impressor independente em Tessalónica, nos começos do 

século XVI; David ibn Yaḥya (David Negro), mencionado no cólofon poético que o 

próprio compôs para a edição do Pentateuco (n.º 5); José Kalfon, que assina também o 

cólofon do Pentateuco;420 e Samuel Nedivot, que imprimiu mais tarde, na cidade de Fez, 

vários impressos, nos primeiros anos do século XVI.421 O número expressivo de 

participantes nesta oficina deixa entrever com clareza a sua dimensão e importância, 

encontrando-se ao serviço da maior comunidade judaica do reino, ávida destes bens de 

cultura. 

 

c) A oficina de Leiria  

 O terceiro, e último, centro impressor judaico a funcionar em Portugal foi Leiria, 

onde D. Samuel d’Ortas e seus três filhos (um dos quais chamado Abraão) imprimiram 

pelo menos quatro incunábulos hebraicos (n.º 10-12 e 15), três dos quais com datas entre 

1494 e 1497.422 A única edição desprovida de cólofon, o Sefer halikhot olam, de Josué 

ben José ha-Levi (n.º 12), constitui a primeira edição deste livro em todo o mundo (editio 

princeps). Em 1496, a tipografia de Samuel d’Ortas imprimiu também um livro não-

hebraico, o Almanach Perpetuum de Abraão Zacuto, publicado em latim e em castelhano, 

o que atesta que esta oficina tinha em vista também o mercado espanhol, mais vasto que 

o português.423 O investimento desta oficina na compra, aluguer ou produção de 

                                                 
de uma denúncia junto do rei D. João II, que o acusava de incentivar os conversos castelhanos a retornar 

ao judaísmo. Sobre David ibn Yaḥya, e o seu comentário aos Provérbios, veja-se o estudo de Isabel Marín 

Martínez, com a edição crítica e a tradução dos primeiros nove capítulos da obra: MARTÍNEZ, Isabel Marín. 

Imprenta, exégesis y filosofia en el Portugal del siglo XV: Peruš ‘al sefer mišle ha-niqra’ qaḇ we-naqi 

[Comentario al libro de Proverbios llamado Qaḇ we-naqi] (Tese de Doutoramento). Granada: 

Universidade de Granada, 2015. 

     420 IAKERSON, S. (2004/2005): vol. 1, pp. XXXI-XXXII. 

     421 HELLER, M. (2004): vol. 1, p. 103. 

     422 IAKERSON, S. (2004/2005): vol. 1, pp. XXXII-XXXV, e n.º 106-108; vol. 2, pp. 417-433. 

     423 Embora durante muito tempo os especialistas tenham referido a autoria do Almanach Perpetuum a 

Abraão Zacuto, hoje em dia considera-se que José Vizinho, editor da obra, tenha acrescentado tabelas 

inexistentes na obra de Zacuto, bem como textos explicativos recolhidos de autores vários. Sobre este 

assunto, veja-se CANAS, António Costa. «As tábuas astronómicas de Abraão Zacuto e as navegações 

oceânicas». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as interações culturais judaico-

cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 

2014, pp. 235-262. 
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elementos tipográficos latinos implica, naturalmente, o interesse desta casa na produção 

de outros livros em alfabeto latino (ou ao menos a intenção de o fazer) além do Almanach.  

 A oficina de D. Samuel d’Ortas parece ter funcionado na dependência ou com o 

apoio próximo da comunidade judaica de Lisboa, que financia a edição de algumas das 

obras provenientes desta oficina. Esta situação é explicitamente indicada no cólofon dos 

Profetas Anteriores, publicados em 1494 (n.º 10): «[…] por ordem textual de pessoas 

eminentes e das autoridades residentes na comunidade de Lisboa, cidade feliz sob todos 

os aspetos, a composição foi feita pelos três irmãos, dos quais o pai é o chefe e rei, na 

vila de Leiria, situada na margem do rio do mesmo nome».424 Na verdade, como aponta 

Saul Gomes, sem o apoio da comunidade lisboeta a viabilidade económica da oficina 

leiriense dos Ortas seria com muita probabilidade desastrosa, dado o reduzido mercado 

local.425 A relação desta oficina com a capital portuguesa parece-nos também evidente 

quando se observam as soluções decorativas que animam os livros impressos pelos Ortas. 

Encontram-se ornamentados com cercaduras artísticas fito-zoomórficas, de inspiração 

tardo-gótica, em correspondência com o gosto lisboeta deste período, quer na iluminação 

de manuscritos como na decoração de impressos. Desconhecemos, contudo, os motivos 

por que a comunidade de Lisboa tenha recorrido à tipografia leiriense. Poderá a abertura 

desta casa impressória estar relacionada com o encerramento da oficina de Toledano? 

Neste caso, porque não optaram os Ortas por fixar casa tipográfica na capital? 

Encontrariam concorrência de outra oficina hebraica instalada na cidade? Em todo o caso, 

ao contrário do que afirma Artur Anselmo, a produção local de papel, documentada na 

cidade leiriense desde os começos do século XV, parece não ter tido qualquer influência 

na decisão, porquanto a matéria-prima usada nos incunábulos produzidos na cidade 

leiriense, a avaliar pelas marcas de água do papel, é maioritariamente de importação 

estrangeira, como mais à frente.426 

 

 

 

 

                                                 
     424 Citação retirada de ANSELMO, A. (1981): p. 439. 

     425 GOMES, Saúl. A Comuna Judaica de Leiria, das Origens à Expulsão. Lisboa: Cátedra de Estudos 

Sefarditas «Alberto Benveniste», 2010, p. 73. 

     426 ANSELMO, A. (1981): pp. 392-393. 
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2 –  Caracterização textual e codicológica dos incunábulos  

 

     2.1 –  Os textos dos incunábulos  

O corpus de incunábulos hebraicos portugueses é composto essencialmente por 

obras de cariz religioso, que encontraram «na tipografia um excelente meio de difusão e 

divulgação».427 Enquanto alguns dos seus títulos circulavam já em forma manuscrita 

entre as comunidades judaicas portuguesas, outros não subsistem senão na forma 

impressa. Deste modo, a caracterização tipológica dos textos dos incunábulos hebraicos 

remanescentes permite-nos ampliar o conhecimento relativo às preferências literárias da 

comunidade judaica portuguesa de finais do século XV. 

 Em primeiro lugar, importa destacar o grande número de livros bíblicos e seus 

comentários. O Pentateuco e os Provérbios constituem os títulos mais vezes impressos, 

com duas edições diferentes cada um. Entre os comentaristas do Pentateuco mais 

representativos nos incunábulos encontram-se as figuras de Rashi e de Naḥmanides, 

conhecidos também dos manuscritos (ex.: Parma 2705 e Paris Hébreu 222). Para os 

Provérbios sobressaem os comentários de Menaḥem Meiri (1249-1310) e de Levi 

Gersonides (1288-1344), em uma edição impressa em Leiria. Na edição de Lisboa, os 

Provérbios contêm o comentário do judeu português David ibn Yaḥya, contemporâneo 

da impressão, e provavelmente seu editor. Os incunábulos com os textos dos Profetas 

Anteriores ou com Isaías e Jeremias são acompanhados pelos comentários de David 

Kimḥi; Levi Gersonides comenta também os Profetas Anteriores em outra edição. Neste 

sentido, alguns incunábulos constituem o que David Stern chamou de Bíblias de estudo, 

ou seja, apresentam o texto bíblico e um ou mais comentários rabínicos na mesma página, 

tendo estes comentários a função de auxiliar o estudo e a interpretação do texto sagrado.428 

Esta disposição dos textos bíblicos e seus comentários não se encontra em qualquer 

manuscrito português remanescente, pelo que se pode concluir ser característica dos 

incunábulos. 

 Para além dos textos bíblicos e seus comentários é igualmente notório um 

interesse particular por obras de caráter legal, refletido no grande número de textos 

haláquicos sobreviventes, destacando-se a impressão do Tur oraḥ ḥayyim de Jacob ben 

                                                 
     427 RODRIGUES, M. (1990): p. 235. 

     428 STERN, D. (2012): pp. 241, 302-311. 
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Asher, com leis e preceitos para a vida judaica quotidiana, rituais para o sábado e dias 

festivos,429 e o Hilkhot sheḥitah de Maimónides, com leis para a matança ritual dos 

animais. O Talmud também foi objeto de atenção dos impressores, subsistindo duas 

edições de tratados distintos, impressos com comentários de Rashi e Tosafot.430 Para o 

estudo do Talmud foi publicado o Sefer halikhot olam de Josué ben José ha-Levi, um 

tratado de metodologia talmúdica, também existente como manuscrito (Londres Or. 

6363). 

 Entre os livros de caracter litúrgico encontram-se um Siddur (livro de oração) e o 

Perush ha-berakhot ve-ha-tefillot de David Abudarham (também conhecido como Sefer 

Abudarham), obra clássica de teologia litúrgica judaica, composta cerca de 1340 em 

Sevilha, que apresenta as leis fundamentais da oração judaica e a explicação do 

significado dos seus textos, ritos e costumes. 

 Em síntese, importa destacar que não obstante a maior parte dos textos impressos 

nas tipografias hebraicas portuguesas apresentarem trajetórias manuscritas anteriores à 

impressão, alguns desses textos não configuram atualmente o corpus de manuscritos 

hebraicos portugueses. Todavia, a sua impressão testemunha que as comunidades 

judaicas portuguesas conheciam e apreciavam estes textos, admitindo-se a sua perda no 

contexto da confiscação e destruição dos manuscritos por ocasião da expulsão/conversão 

geral dos judeus em 1496-97. 

 

     2.2 –  Caracterização codicológica dos incunábulos  

O estudo codicológico dos incunábulos hebraicos portugueses não foi até ao 

momento realizado de forma sistemática. Do mesmo modo, excetuando o estudo 

preliminar de Malachi Beit-Arié, publicado em 1989, com exemplos portugueses, 

espanhois e italianos, desconhecemos qualquer investigação significativa que analise as 

relações existentes entre os primeiros impressos hebraicos e os manuscritos coevos.431 

Em razão deste quase vazio, é nossa intenção contribuir para o conhecimento da produção 

                                                 
     429 Este texto é a primeira parte da obra Arba’ah Turim, que o autor dividiu em quatro partes. 

     430 As tosafot (literalmente “adições”) constituem comentários ao comentário de Rashi ao Talmud que 

foram sendo compilados em França e na Alemanha entre os séculos XII e XIV. 

     431 BEIT-ARIÉ, Malachi. «The Relationship Between Early Hebrew Printing and Handwritten Books: 

Attachment or Detachment?». In Dov Schidorsky (ed.). Scripta Hierosolymitana. Library, Archives and 

Information Studies, vol. 29 (1989), pp. 1-26. 
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incunabilística judaica portuguesa em termos codicológicos, salientando os aspetos de 

continuidade e de descontinuidade com a produção manuscrita hebraica nacional. Para o 

efeito, procurámos estudar os volumes subsistentes nas bibliotecas nacionais432 e 

sintetizar as informações disponíveis nos catálogos gerais.433 Os incunábulos serão 

analisandos tendo em conta os suportes de escrita, os cadernos, a escritura e a 

encadernação. 

 

a)  Suportes de escrita  

 Conforme chama a atenção João Castela Oliveira, «Com a tipografia, o papel 

passou a ter uma função significativa como suporte material, substituindo gradualmente 

o pergaminho […]. Sendo de baixo custo e textura apropriada, a utilização do papel 

permitiu uma eficaz difusão das gravuras e dos textos».434 Com efeito, a avaliar pelos 

remanescentes, as primeiras edições hebraicas portuguesas foram impressas 

maioritariamente em papel, exceto três edições, que subsistem também (ou apenas) em 

pergaminho, nomeadamente, o Pentateuco de Faro (n.º 2), exemplar único em 

pergaminho, o Pentateuco de Lisboa (n.º 5), editado em papel e em pergaminho,435 e os 

Profetas Anteriores, de Leiria (n.º 10), também em papel e pergaminho.436 O recurso à 

matéria-prima extraída das peles de animais para a edição destas Bíblias, embora em 

continuidade com a prática manuscrita e em consonância com a antiga tradição rabínica, 

prender-se-á, sobretudo, com a intenção de oferecer uma apresentação tipográfica mais 

                                                 
     432 Nas bibliotecas portuguesas encontramos um total de nove incunábulos hebraicos, correspondendo a 

seis edições diferentes. Na Biblioteca Nacional de Portugal estão depositados cinco incunábulos: o 

Comentário ao Pentateuco, de Naḥmanides (n.º 3) (INC 551); o Pentateuco, com Targum Onkelos (n.º 5) 

(INC 552); o Masekhet Gittin (n.º 14) (INC 1412); Isaías e Jeremias (n.º 7) (INC 1413); e Profetas 

Anteriores (n.º 10) (INC 1414-1415). Na Academia das Ciências de Lisboa encontramos um incunábulo: 

Pentateuco, com Targum Onkelos (n.º 5) (RES. 4.15). Na Biblioteca Pública Municipal do Porto 

encontramos um incunábulo: Perush ha-berakhot ve-ha-tefillot, de Abudarham (n.º 4) (INC 88). A 

Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa conserva dois incunábulos: o Comentário ao Pentateuco, de 

Naḥmanides (n.º 3) e o Perush ha-berakhot ve-ha-tefillot, de David Abudarham (n.º 4). 

     433 Em particular, o catálogo de Shimon Iakerson, relativo aos incunábulos existentes na biblioteca do 

Jewish Theological Seminary de Nova Iorque. 

     434 OLIVEIRA, João Castela. «Os incunábulos hebraicos portugueses». In Luís Urbano Afonso e Adelaide 

Miranda (ed.). O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015, p. 

80. 

     435 As edições em pergaminho e em papel deste livro encontram-se representadas nas bibliotecas 

portuguesas: a versão em pergaminho conserva-se na Academia das Ciências de Lisboa e a versão em papel 

na Biblioteca Nacional de Portugal. São ainda conhecidos mais doze exemplares em pergaminho deste 

Pentateuco. OFFENBERG, A. (1990): p. 201. 

     436 Desta edição chegou aos nossos dias apenas um exemplar em pergaminho, que se encontra na Uppsala 

universitetsbibliotek, na Suécia. OFFENBERG, A. (1990): p. 202. 
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luxuosa e esmerada, provavelmente destinada a clientes mais abastados. Em contraponto, 

as edições em papel, porque mais económicas, responderiam a bolsas menos abundantes. 

A análise das marcas de água do papel dos incunábulos hebraicos nacionais aponta uma 

proveniência maioritariamente italiana e catalã deste material, mas nunca portuguesa. 

 

b)  Os cadernos e seus sistemas de ordenação  

 A composição dos cadernos dos incunábulos hebraicos portugueses encontra-se 

enraizada na prática codicológica dos escribas hebraicos, prevalecendo o uso do quaterno 

tanto nos incunábulos em papel como nos incunábulos em pergaminho. Excetua-se o Tur 

oraḥ ḥayyim (n.º 11), impresso em Leiria, com cadernos compostos por sénios. 

 No que se refere aos meios usados para preservar a ordem correta dos cadernos, 

os impressores dos incunábulos hebraicos portugueses adotaram algumas das soluções 

empregues pelos escribas, introduzindo ao mesmo tempo outros dispositivos que criaram 

por si mesmos ou que assimilaram dos impressos não-hebraicos.437 Nas edições impressas 

em Lisboa a prática frequente consiste na numeração contínua dos fólios, um dispositivo 

que não se observa nos manuscritos hebraicos e que raramente é empregue nos 

incunábulos não-hebraicos.438 Pelo contrário, nos livros impressos em Leiria a 

combinação de assinaturas com a numeração contínua dos cadernos é a nota dominante, 

em correspondência com a prática usada pelos impressores latinos.439 Excecionalmente 

foram também adicionados reclamos em duas edições, no Tur oraḥ ḥayyim (n.º 11), no 

final dos cadernos, e nos Profetas Anteriores (n.º 10), nas colunas dos comentários. 

 

c)  A escrita 

 Para a produção mecânica dos livros hebraicos portugueses os impressores usaram 

a escrita local sefardita, empregando caracteres quadrados e semicursivos, que fabricaram 

em vários tamanhos. Os caracteres utilizados em Faro e em Leira terão sido produzidos 

aparentemente em Portugal, enquanto os caracteres usados na oficina lisboeta provêm da 

oficina aragonesa de Híjar. Na edição dos textos bíblicos e talmúdicos, os impressores 

utilizaram preferencialmente os caracteres quadrados; pelo contrário, na impressão dos 

                                                 
     437 BEIT-ARIÉ, M. (1989): p. 22. 

     438 BEIT-ARIÉ, M. (1989): p. 25. 

     439 BEIT-ARIÉ, M. (1989): p. 25. 
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comentários a estes textos, que dispõem nas mesmas páginas, a escrita semicursiva é a 

tipologia mais comum. O uso de dois tipos de escrita diferentes na mesma página permite 

realizar uma distinção tipográfica entre os textos, facilitando a identificação e a leitura 

dos mesmos. 

 Os impressores dos incunábulos portugueses empregaram vários dispositivos para 

justificar a margem esquerda das colunas de texto derivados da tradição escribal. A 

solução mais comum em uso nas três oficinas consiste na dilatação de algumas das 

últimas letras das frases (especialmente o alef, bet, he, ḥet, lamed, mem final, qof, resh, 

shin, e tav, quer na forma de escrita quadrada quer na forma semicursiva).440 Na oficina 

de Lisboa é usado ainda um outro recurso, que se observa também nos manuscritos, 

consistindo na repetição de letras avulsas para preenchimento dos espaços vazios no final 

das linhas. Esta situação é visível nas colunas do Targum Onqelos do Pentateuco de 1491 

(n.º 5) (repetindo he, vav, yod, kaf, mem, mem final, qof e shin) e em Isaías e Jeremias (n.º 

7) (repetindo vav, yod, sameh, peh e shin).441 

 

d)  Encadernação 

 Os artesãos que encadernavam os incunábulos não coincidiam com os impressores 

que os editavam. Em outras áreas geográficas, como na Alemanha, os impressores e 

editores possuiam oficinas de encadernação próprias ou faziam encadernar uma grande 

quantidade da sua obra impressa por um encadernador. Os livros podiam também ser 

adquiridos nas oficinas de impressão desprovidos deste elemento protetor, adicionado 

depois pelo seu comprador e a seu gosto. Os incunábulos hebraicos portugueses 

disponíveis nas bibliotecas nacionais não apresentam encadernações originais. No estado 

atual do nosso conhecimento, o único incunábulo hebraico português que conserva 

encadernação primitiva é o Pentateuco (n.º 5) impresso em Lisboa em 1491, conservado 

na coleção do Rosenbach Museum&Library, em Filadélfia (Fig. 646).442 

Tal como se observou para os manuscritos, a encadernação deste incunábulo, com 

pastas de madeira forradas com couro ornado em estilo mudéjar, apresenta uma estrutura 

em forma de caixa. Esta situação comprova que tanto os manuscritos como os 

                                                 
     440 BEIT-ARIÉ, M. (1989): p. 13. 

     441 BEIT-ARIÉ, M. (1989): p. 14. 

     442 AVRIN, L. (1989): pp. 40-42. 
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incunábulos conviveram ao mesmo tempo nas oficinas de encadernação, recebendo a 

mesma atenção por parte dos artesãos. Em termos ornamentais, a encadernação do 

incunábulo em apreço inicia com uma orla concêntrica preenchida por laços simples 

cordiformes que enquadram um círculo central preenchido por linhas geométricas 

retilíneas e curvilíneas que dão origem a uma estrela de oito pontas sobreposta a uma 

roseta de oito pétalas. Os utensílios empregues foram ferros soltos e o gofrado constitui 

a técnica decorativa utilizada. O volume não apresenta fechos mas unicamente brochas 

de metal de dois tipos. Os nervos aparecem muito marcados na lombada. Foi encadernado 

em Lisboa pelo mesmo encadernador que realizou as encadernações em caixa dos 

manuscritos estudados anteriormente nesta dissertação.443 

 

Em conclusão, a continuidade entre os incunábulos hebraicos portugueses e os 

manuscritos, tanto em termos codicológicos como paleográficos, parece-nos uma 

realidade evidente ainda que não absoluta. Os impressores continuaram muitas das 

tradições escribais dos manuscritos, adaptando-as, quando necessário, aos primeiros 

livros impressos. Estas adaptações podem ser originais ou podem seguir soluções já 

presentes nos incunábulos latinos. Esta realidade supõe a existência de um fecundo 

diálogo entre escribas e impressores em contexto judaico, bem como entre impressores 

hebraicos e impressores latinos. 

  

3 –  Iconografia  

Os impressores dos incunábulos hebraicos portugueses aprimoraram 

frequentemente a primeira página do livro impresso recorrendo ao uso de cercaduras 

artísticas (casos de Lisboa e Leiria), letras iniciais decoradas (casos de Faro e Lisboa) ou 

títulos enquadrados por largos painéis de entrelaçados (em Leiria).444 Em analogia com o 

que pudemos observar na análise codicológica dos incunábulos, o estudo dos vários 

elementos decorativos destes volumes revela a existência de pontos de contacto, mas 

também de inovações, em relação aos manuscritos hebraicos iluminados. As inovações 

                                                 
     443 Capítulo III, ponto 2.2, alínea (e). 

     444 Em certas ocasiões, estes livros oferecem também ilustrações textuais, sobretudo tabelas e diagramas, 

de acordo com o conteúdo requerido pelo texto. É o caso, por exemplo, do Sefer Abudarham (n.º 4) com 

diagramas do altar do Templo de Jerusalém e tabelas calendricas para calcular a Lua Nova ou com a ordem 

das parashiyyot. 
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referidas, como veremos, resultam, sobretudo, do contacto com os livros impressos não-

hebraicos. 

 A principal inovação decorativa presente nos incunábulos hebraicos em 

comparação com os manuscritos iluminados diz respeito ao uso da letra inicial 

ornamentada. Com efeito, dado que a escrita hebraica não possui maiúsculas, os 

iluminadores dos manuscritos hebraicos portugueses recorreram preferencialmente à 

ornamentação da palavra inicial, que inscreveram a ouro e enquadraram em painéis 

preenchidos com filigrana púrpura (Fig. 184). Em contraste, nos incunábulos lusos, em 

vez das palavras iniciais decoradas deparamo-nos com letras iniciais ornadas (como 

sucede nos livros latinos), colocadas individualmente ao começo do texto ou em paralelo, 

formando palavras (Fig. 649). Isto sucede, sobretudo, nos incunábulos de Lisboa, mas 

também nos volumes impressos em Faro (Pentateuco, 1487). Em termos ornamentais, 

estas letras, dispostas ao centro de um painel individual quadrangular, são enquadradas 

por motivos vegetalistas e florais tardo-góticos, a modo de filigrana. Em Lisboa, o vértice 

superior dos paineis pode apresentar uma forma retilínea ou semicircular.  

Nos incunábulos de Leiria, os impressores usaram outra estratégia para destacar o 

início do texto impresso. No livro dos Profetas Anteriores com Targum Jonatan e 

comentários de David Kimḥi e Levi Gersonides (1494) (n.º 10), observamos uma série de 

painéis decorativos que enquadram títulos ou mesmo frases, preenchidos, não com 

motivos filigranados tardo-góticos, mas sim, com entrelaçados mudéjares. 

 Dominante nestes livros impressos são, contudo, as cercaduras, que enquadram o 

texto de páginas significativas, normalmente a primeira página do incunábulo, a modo de 

frontispício. Significativamente, conforme destacou recentemente Shalom Sabar, as 

cercaduras artísticas usadas nos incunábulos hebraicos portugueses constituem um 

interessante testemunho de continuidade visual entre estes livros e os manuscritos 

iluminados.445 Em uma ocorrência, que oportunamente assinalaremos, estas cercaduras 

impressas parecem mesmo contagiar a decoração dos manuscritos hebraicos de Lisboa, 

auxiliando na datação de manuscritos sem cólofon.446 Estas circunstâncias parecem-nos 

                                                 
     445 SABAR, Shalom. «Typography, Layout and Decoration: The Printed Hebrew Book in the Iberian 

Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» (no prelo). 

     446 Este aspeto será desenvolvido no Capítulo VII desta dissertação. 
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motivo suficiente para nos determos com particular atenção na iconografia das molduras 

que ornamentam os incunábulos. 

 O primeiro incunábulo hebraico português ornado com uma cercadura decorativa 

foi o Comentário ao Pentateuco de Naḥmanides (n.º 3), impresso em 1489, por Eliezer 

Toledano, em Lisboa. Esta mesma cercadura serviu de ornamento para a edição do Perush 

ha-berakhot ve-ha-tefillot de David Abudarham (n.º 4), impresso no mesmo ano por 

Toledano (Fig. 650).447 Em ambas as impressões, a moldura decorativa, formada por 

motivos vegetalistas e zoomórficos, ornamenta a página inicial dos livros, enquadrando 

o texto ao centro, disposto em uma só coluna. Do ponto de vista iconográfico, a bordadura 

desenvolve-se a partir de dois dragões, situados ao centro na margem inferior, com 

cabeças entrelaçadas, emergindo das suas bocas caules vegetalistas ornados com flores 

simples de cinco pétalas, motivos que rodeiam outros animais, distribuídos pelos restantes 

frisos: para a direita, sucedem-se, respetivamente, um cão, um coelho, um veado, um 

unicórnio, um leão, um dragão, um cão e dois bovinos (em movimento e em descanso); 

no sentido contrário, seguem-se um cão, um urso com um favo de mel e vários pássaros, 

que ocupam também a margem superior, sendo que no centro desta margem observa-se 

uma águia-heráldica.448 Em termos estilísticos, a cercadura apresenta uma linguagem 

tardo-gótico, desenvolvendo enrolamentos vegetalistas muito próximos das xilogravuras 

de Erhard Ratdolt (1442-1528), apreciadas neste tempo, conforme destacou Marvin 

Heller.449 

 Como se sabe, a cercadura em apreço não constitui criação de Eliezer Toledano. 

A moldura foi gravada por Alfonso Fernández de Córdova (ativo entre 1477-1495), 

impressor e ourives, sendo usada pela primeira vez em Híjar (Aragão), c. 1487, no 

                                                 
     447 A bibliografia atinente a esta cercadura xilográfica, comum aos dois incunábulos referidos (e a outros 

produzidos em Híjar) é abundante. Entre as principais referências destacamos os seguintes estudos: 

ANSELMO, A. (1981): pp. 356-359. HABERMANN, Abraham. «The Jewish Art of the Printed Book». In Cecil 

Roth (ed.). Jewish Art. An Illustrated History. Nova Iorque: McGraw-Hill Book Company, 1961, pp. 460-

463. HELLER, Marvin. «Behold, You Are Beautiful, My Love: The Use of Ornamental Frames in Hebrew 

Incunabula». In Marvin Heller. Further Studies in the Making of the Early Hebrew Book. Leiden-Boston: 

Brill, 2013, pp. 23-29. MARX, Alexander. «Notes on the Hebrew Type in Non-Hebrew Books». In 

Alexander Marx. Studies in Jewish History and Booklore. Nova Iorque: Jewish Theological Seminary of 

America, 1944, pp. 296-345. OFFENBERG, A. (2015): p. 320. SABAR, Shalom. «Typography, Layout and 

Decoration: The Printed Hebrew Book in the Iberian Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» 

(no prelo). 

     448 A identificação dos animais que aqui propomos não coincide integralmente com a descrição oferecida 

em ANSELMO, A. (1981): p. 356. 

     449 HELLER, M. (2013): p. 29. Por exemplo, a cercadura impressa a vermelho na página de abertura do 

Psalterium puerorum, que Erhard Ratdolt edita em Veneza, c. 1486. 
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Manuale Caesaraugustanum, uma obra católica para a diocese de Saragossa.450 A prévia 

associação entre Alfonso de Córdova e o ourives judeu Salomão Zalmati, de Múrcia, com 

o qual Eliezer Alantansi entrou em contacto, permitiu que a cercadura entrasse na posse 

do impressor, que a usou na edição de um Pentateuco hebraico, em c. 1487-88, em Híjar, 

em colaboração com Zalmati. Pouco depois, Eliezer Toledano torna-se proprietário desta 

bordadura, fazendo uso dela nas duas edições incunabilísticas produzidos em Lisboa, em 

1489. A cercadura (assim como as letras iniciais) continuou a ser usada ainda no século 

XVI, quer em Constantinopla (a partir de 1505, na oficina dos irmãos David e Samuel ibn 

Naḥmias),451 quer na cidade de Fez, no Norte de África (onde decora o Sefer Abudarham, 

editado por Samuel Nedivot, em 1517, um possível colaborador de Toledano em 

Lisboa),452 permanecendo em mãos judaicas. 

As afinidades entre a cercadura usada por Toledano nos seus incunábulos, com 

motivos de rinceaux e animais, e aquelas usadas nos manuscritos iluminados são 

evidentes, conforme apontaram Gabrielle Sed-Rajna e Shalom Sabar.453 Em todo o caso, 

a criação da cercadura xilográfica, realizada num lugar muito distante da capital 

portuguesa, não deverá ter sido inspirada nas iluminuras hebraicas lisboetas, como sugere 

Sed-Rajna. Em comum, ostentam a mesma gramática decorativa, tardo-gótica, também 

presente na iluminura castelhana deste período, naturalmente mais próxima a Alfonso 

Fernández de Córdova, criador da moldura xilográfica em questão, que as iluminuras 

lusas. De qualquer modo, a presença do mesmo estilo decorativo tanto nos manuscritos 

como nos incunábulos hebraicos portugueses reforça o nosso conhecimento no que se 

refere ao gosto estético da comunidade judaica lisboeta, que parece preferir 

ornamentações luxuosas e modernas nos seus livros, independentemente da modalidade 

da sua produção, em correspondência, e emulação, com a decoração dos manuscritos 

latinos. 

                                                 
     450 Não obstante a xilogravura ter sido usada pela primeira vez em um incunábulo latino, recentemente 

os autores têm avançado que a mesma foi produzida originalmente para incunábulos hebraicos, dado 

apresentar a margem direita mais larga que a margem esquerda, o que supõe a abertura no lado verso da 

página, conforme o modo hebraico de abrir o livro. OFFENBERG, A. (2015): p. 320. SABAR, Shalom. 

«Typography, Layout and Decoration: The Printed Hebrew Book in the Iberian Peninsula and its Origins 

in Illuminated Manuscripts» (no prelo). 

     451 HELLER, M. (2004): vol. 1, pp. 6-7, 8-9, 66-67. 

     452 HELLER, M. (2004): vol. 1, pp. 102-103. 

     453 SED-RAJNA, G. (1970): p. 107. SABAR, Shalom. «Typography, Layout and Decoration: The Printed 

Hebrew Book in the Iberian Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» (no prelo). 
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 Não menos interessante constitui a cercadura que ornamenta o Tur oraḥ ḥayyim 

de Jacob ben Asher (n.º 11), impresso na oficina de Samuel d’Ortas e filhos, em Leiria, 

em 1495, impressores aos quais se atribui a criação da moldura (Fig. 651).454 

Enquadrando a abertura do livro, a cercadura apresenta densos enrolamentos acânticos 

que formam reservas ocupadas com animais (como dragões, cães, coelhos, pássaros, 

ursos, etc.), ostentando, na margem inferior, ao centro, dois arcos polilobados em 

ferradura. Desta forma conjuga duas gramáticas ornamentais distintas, o tardo-gótico e o 

mudéjar, duas linguagens que traduzem o ambiente cultural da sociedade judaica 

portuguesa e peninsular (não obstante a preferência pela gramática tardo-gótica na 

iluminura hebraica lisboeta). 

A cercadura de Leiria é dotada ainda de uma outra característica, que merece 

particular atenção. Os bibliografos são unânimes em atribuir-lhe uma função ilustrativa 

face ao texto, razão por que acreditam ter sido intencionalmente preparada para a edição 

em causa. Com efeito, de acordo com a interpretação geral quatro animais foram 

cuidadosamente selecionados e dispostos na cercadura – na margem superior, um 

leopardo (à direita) e uma águia (à esquerda); na margem inferior, um leão (à direita) e 

um veado (à esquerda), numa ordem que segue a direção de leitura tipicamente hebraica 

–, com o objetivo de materializar visualmente o aforismo rabínico de Judá ben Tema (séc. 

II d.C.) – «Sê corajoso como um leopardo, ágil como uma águia, rápido como um cervo, 

forte como um leão, para cumprires a vontade do Pai que está no Céu» –,455 com o qual 

se abre o texto principal. 

Embora esta interpretação se afigure muito pertinente, a identificação do animal 

representado no canto superior direito como sendo um leopardo parece-nos demasiado 

forçada. Em seu lugar, na verdade, encontra-se um ursídeo manducando um favo de mel 

– um motivo zoomórfico que surge também na cercadura de Eliezer Toledano (no canto 

inferior esquerdo), possivelmente sua fonte de inspiração, embora aqui o animal apenas 

segure o alvéolo entre as mãos, sem dele se alimentar, como sucede na xilogravura 

leiriense. Em contexto judaico, a imagem de um ursídeo com um favo de mel é dotada de 

                                                 
     454 Sobre a cercadura de Samuel d’Ortas, veja-se ANSELMO, A. (1981): pp. 360-361. HABERMANN, A. 

(1961): p. 463. HELLER, M. (2013): pp. 29-33. SABAR, Shalom. «Typography, Layout and Decoration: The 

Printed Hebrew Book in the Iberian Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» (no prelo). 

Abraham Habermann sugere que a cercadura foi criada por um dos filhos de Samuel d’Ortas, de nome 

Abraão, o qual é muito elogiado no cólofon pelo pai em razão das suas habilidades técnicas. HABERMANN, 

A. (1961): p. 463. 

     455 Mishnah, Pirkei Avot, 5,20. 
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forte carga alegórica, significando a doçura da Torá: «These bears represented the 

individual Jew and the Jewish people as a whole in search of the sweetness of the 

Torah».456 

Importa referir, contudo, que o leopardo não está ausente da cercadura xilográfica 

de Leiria. Dado que a analogia entre a virtude da coragem e este animal é aquela que abre 

o aforismo, parece-nos que o impressor quis oferecer ao felino um lugar mais destacado, 

representando-o no interior de um motivo heráldico, na margem superior, ao centro. 

Significativamente, a presença de um motivo heráldico constitui um elemento de 

continuidade entre o livro manuscrito e o livro impresso. Neste caso, o motivo contém 

ainda a inscrição de palavras hebraicas, as quais correspondem, conforme apurou Shalom 

Sabar, ao começo da sentença que continua o referido aforismo de Judá ben Tema ( מעז

 corajosos”) relativas ao leopardo: «Ele [Judá ben Tema] costumava dizer: “Os“ – פנים

corajosos estão destinados ao inferno, os tímidos para o jardim do Éden”».457 

A cercadura leiriense apresenta ainda um interessante motivo nas suas margens, 

acerca do qual, até ao momento, os bibliógrafos nada referiram. Com efeito, na margem 

de dorso, em cima, encontramos a representação de uma lebre que é perseguida por um 

cão (Fig. 652) – uma imagem alegórica muito comum nos manuscritos hebraicos, 

sobretudo de origem asquenaze, conforme aponta Marc Epstein, que evoca a oposição e 

a perseguição de Israel por parte dos seus inimigos, bem como (numa referência ao 

“mundo ao avesso”) a esperança da derrota desses mesmos inimigos com o advento futuro 

do Messias.458 Esta imagem incunabilística não surge isolada no panorama hebraico 

português, surgindo num manuscrito iluminado, nomeadamente na Bíblia da Hispanic 

Society of America, ainda que aqui a lebre seja perseguida não somente por um cão mas 

também por um híbrido humanóide (Figs. 527 e 653).459 

                                                 
     456 HUBERMAN, Ida. Living Symbols. Symbols in Jewish Art and Tradition. Jerusalém: Modan Publishers, 

1996, p. 55. 

     457 SABAR, Shalom. «Typography, Layout and Decoration: The Printed Hebrew Book in the Iberian 

Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» (no prelo). A leitura mais comum das palavras 

hebraicas impressas no brasão corresponde à frase bíblica מעין גנים  (“fonte de jardim” – início de Cântico 

dos Cânticos 4,15), leitura que Shalom Sabar demonstra estar equivocada.  

     458 EPSTEIN, Marc Michael. Dreams of Subversion in Medieval Jewish Art and Literature. University 

Park: Pennsylvania State University Press, 1997, pp. 18-38 (Cap. II - «The Elusive Hare. Constructing 

Identity»). 

     459 Sobre a representação da lebre perseguida neste manuscrito, veja-se o nosso estudo: MOITA, Tiago. 

«Temas de escatologia na iluminura hebraica portuguesa». In Samuel Dias, Renato Epifânio, Luís Lóia 

(coord.). Redenção e Escatologia. Estudos de Filosofia, Religião, Literatura e Arte na Cultura Portuguesa. 

Vol. 1 – Tomo 1. Paris: Nota de Rodapé Edições, 2015a, pp. 262-270 (especialmente pp. 267-268). 



144 

 

 

Pese embora as diferenças formais, o programa ornamental da cercadura de Leiria 

aproxima-se bastante da moldura xilográfica lisboeta. Nos dois casos, as cercaduras são 

compostas por motivos vegetalistas e zoomórficos tardo-góticos, com elementos 

coincidentes, como o urso com o favo de mel. Por outro lado, alguns dos motivos patentes 

na cercadura leiriense – nomeadamente o leão, no canto inferior esquerdo, e os dragões, 

com e sem asas, nas margens laterais –, sugerem modelos provenientes dos manuscritos 

iluminados lisboetas (Figs. 654-657). Estas afinidades podem explicar-se também 

considerando que a casa tipográfica de Leiria se encontrou ao serviço da comunidade 

judaica de Lisboa, imprimindo livros hebraicos para os judeus cultos desta cidade. 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DEPOIS DA EXPULSÃO: MANUSCRITOS E INCUNÁBULOS  

EM DIÁSPORA 

 

 

Os manuscritos e os incunábulos hebraicos portugueses que temos vindo a estudar, 

enquanto objetos vivos na história oferecem-nos evidências interessantes acerca do seu 

itinerário até aos nossos dias.460 Notas escritas adicionais, textos marginais, novas 

iluminuras e encadernações, assinaturas de censores eclesiásticos e de novos 

proprietários, atas de compra e venda, entre outras informações, permitem-nos traçar a 

diáspora destes livros ao longo da história, e, consequentemente, o percurso dos seus 

proprietários. O objetivo deste capítulo consiste na recolha e análise destas informações 

históricas patentes nos manuscritos e incunábulos hebraicos portugueses de modo a 

determinar o seu périplo ao longo do tempo e a sua vida fora da Península. De modo a 

contextualizarmos a informação recolhida pareceu-nos útil recapitular ao começo o 

decreto de expulsão dos judeus, nomeadamente a parte referente ao confisco de todos os 

livros hebraicos existentes em Portugal, recorrendo, para o efeito, a documentos e 

crónicas da época. 

 

1 –  A confiscação dos livros hebraicos  

A necessidade premente de realizar uma aliança estável e duradoura com os 

governos de Castela e de Aragão obrigou D. Manuel I a ceder à pressão dos seus vizinhos 

e a ordenar a expulsão dos judeus (e mouros) do seu reino em dezembro de 1496, 

estabelecendo como prazo limite para a saída destas comunidades os finais de outubro do 

ano seguinte sob pena de morte e de confisco de bens. Pouco depois da assinatura do 

                                                 
     460 Neste ponto recuperamos e aprofundamos as informações publicadas em um outro estudo dedicado 

à vida dos manuscritos hebraicos portugueses depois da expulsão manuelina, ampliando a análise aos 

incunábulos judaicos de Portugal. MOITA, Tiago. «O livro hebraico português medieval: uma história de 

sobrevivência». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em 

Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015c, pp. 67-77. 
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decreto de expulsão, D. Manuel definiu um conjunto de medidas tendentes à apropriação 

e confiscação total dos bens comunitários dos judeus,461 uma ação que não restringiu 

somente aos bens de raiz, englobando também objetos móveis de grande valor, como as 

coroas da Torá e outros ornamentos,462 além dos livros hebraicos, manuscritos e 

incunábulos.463 

Embora desconheçamos a data da promulgação do decreto que ordenou a 

apreensão de todos os livros dos judeus, é possível que tenha coincidido com as ordens 

do monarca aos corregedores das várias comarcas do país para que confiscassem todos 

os bens comunitários judaicos.464 Nessa altura, segundo a crónica Seder Eliahou Zouta 

de rabi Éliahou Capsali (c. 1490-1549), os corregedores depositaram nas sinagogas os 

livros recolhidos, «gardés derrière des portes solidement cadenassées jusqu’à ce 

jour».465 A Sinagoga Grande de Lisboa, contudo, parece ter sido o principal repositório 

dos livros hebraicos recolhidos, conforme afirma Abraão Saba (1440-1508) – «[…] the 

crier went all about the country declaring that all the books and phylacteries must be 

brought to the Great Synagogue in Lisbon on pain of death» –,466 situação que pode ser 

entendida se considerarmos que a esta cidade chegavam judeus de todo o país, 

encontrando-se nela um dos principais portos de embarque definidos pelo monarca para 

a saída da população expulsa. 

 O confisco quase absoluto dos livros judaicos por parte do rei D. Manuel 

apresenta-se como uma ação régia sem precedentes na Península Ibérica. Com efeito, os 

Reis Católicos, que confiscaram igualmente, em 1492, todos os bens comunitários dos 

«seus» judeus, não obstaram a que estes pudessem sair dos seus reinos com os próprios 

livros religiosos, incluindo o Talmud, uma das obras mais perseguidas durante a Idade 

                                                 
     461 SOYER, F. (2013): pp. 228-241. 

     462 ANTT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 37, ff. 13-13v. TAVARES, M. (1982): p. 488. Num conjunto 

de fragmentos anónimos de um texto messiânico-místico, de 1501, encontrados na Genizah do Cairo e 

revelados por Isaiah Tishby, é referido ainda que D. Manuel mandou celebrar uma missa especial onde se 

exibiram as vestes e objetos cerimoniais retirados das sinagogas: «[D. Manuel] seized all the objects in the 

synagogues, all the crowns and other adornments, worth 2,000 shekels of gold and silver in total. He used 

them to celebrate a great ceremony in the house of the dead man [isto é, a Igreja cristã]». TISHBY, Isaiah. 

«Genizah fragments of a messianic-mystical text on the expulsion from Spain and Portugal». Zion, vol. 49 

(1984), pp. 30-31. 

     463 SOYER, F. (2013): pp. 237-241. 

     464 SOYER, F. (2013): pp. 237-238. 
     465 CAPSALI, Éliahou. Chronique de l’expulsion. Seder Eliahou Zouta. Paris: Les Éditions du Cerf, 1994, 

pp. 176-178. 

     466 Citação retirada de ORON, Michael. «Autobiographical elements in the writings of kabbalists from 

the generation of the Expulsion». In Alisa Meyuhas Ginio (ed.). Jews, Christians and Muslims in the 

Mediterranean World after 1492. Londres: Frank Cass, 1992, p. 108. 
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Média.467 Neste sentido, a ordem do monarca português apenas se explica se tivermos em 

consideração a política régia de pressão aos judeus em ordem à conversão,468 e não tanto 

como uma ação de damnatio memoriae da comunidade expulsa.469 Por outras palavras, 

com a confiscação dos livros hebraicos o monarca procurou eliminar os canais materiais 

de transmissão da religião, das tradições e dos valores do povo judaico em ordem a melhor 

facilitar a sua adesão à fé cristã.470 A única exceção a esta política diz respeito aos livros 

de medicina escritos em hebraico, os quais se permitiram aos médicos judeus que não 

soubessem latim.471 Este privilégio deverá ter cessado com o estabelecimento da 

Inquisição, em 1536, porquanto alguns anos mais tarde serão confiscados a mestre 

António, o mouco, de Évora, os seus livros com as traduções hebraicas de Galeno, 

Avicena, Euclides e Ptolomeu, enquanto os livros escritos em latim permaneceram 

consigo, deixados pelos oficiais daquele tribunal.472 

 De acordo com os relatos coevos, a entrega dos livros hebraicos às autoridades 

régias não foi pacífica, havendo em algumas circunstâncias forte resistência. No relato 

pessoal que inclui na sua obra exegética, rabi Abraão Saba relata o caso de um judeu 

anónimo que ao recusar a entrega dos seus livros terá sido cruelmente espancado pelos 

corregedores com correias.473 Em outros casos, aparentemente mais frequentes, os judeus 

optaram por ocultar os próprios livros, escondendo-os nas suas casas, ou mesmo 

enterrando-os, como sucedeu com o mencionado rabi Abraão Saba, que assim perdeu 

alguns códices de sua autoria, os quais reescreveu, mais tarde, de memória, na cidade de 

Fez, onde se veio a refugiar.474 A posse clandestina dos livros hebraicos, assim furtados 

                                                 
     467 BEINART, H., (2002): pp. 232-233 e 235. A única exceção parece ter ocorrido na vila aragonesa de 

Ejea de los Caballeros onde os funcionários da Inquisição, a 1 de julho de 1492, agindo por sua própria 

conta, confiscaram 260 livros hebraicos, conforme referimos no Capítulo II desta dissertação. 

     468 SOYER, F. (2013): p. 238. 

     469 PERANI, Mauro. «Manuscripts Brought to Italy by the Jews Exiled in 1492. The Evidence of the 

“Italian Genizah”». Hispania Judaica Bulletin. Between Edom and Kedar. Studies in Memory of Yom Tov 

Assis, vol. 10 (2014), p. 293. 

     470 Lamentando a conversão de muitos judeus, Abraão Saba intuiu esta intenção do Monarca: «eles 

tomaram todos os nossos livros e sinagogas para nos impedir de orar e de estudar a Torá, até que todos 

os judeus esqueceram a Torá». ORON, M. (1992): p. 110. 

     471 ANTT, Místicos, liv. 5, ff. 49-49v; Chancelaria de D. Manuel, liv. 16, f. 75v e liv. 17, f. 31v. 

TAVARES, M. (1982): p. 355. Enquanto livros de ciência, seriam inócuos face ao credo religioso. 

     472 ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Évora, proc. 5272. TAVARES, Maria José Ferro. Los 

Judios en Portugal. Madrid: Editorial Mapfre, 1992, p. 197. 

     473 ORON, M. (1992): p. 108. 

     474 ORON, M. (1992): p. 109. A obra de rabi Abraão Saba inclui comentários à Torá e às Megillot, bem 

como um texto sobre liturgia. Abraão Saba chegou a Portugal depois de 1492, vindo a residir em Guimarães, 

no norte de Portugal. Com a ordem de expulsão judaica, em 1496-97, rumou para a cidade de Lisboa, onde 

veio a enterrar os seus livros. Pouco depois alcançou o Norte de África, voltando a reescrevê-los. 

KAYSERLING, M. (1971): p. 118. 
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às autoridades, será denunciada muitas vezes à Inquisição, sobretudo por parte de 

cristãos-novos, vindo os acusados a padecer severas penas.475 

 Como já referimos, os livros confiscados pelos corregedores de D. Manuel foram 

reunidos e fechados na Sinagoga Grande de Lisboa. É possível, no entanto, que alguns 

destes livros tenham sido retirados clandestinamente daquele espaço. De facto, conforme 

revela um documento anónimo encontrado na Turquia, quando D. Manuel I ordenou a 

entrega dos livros hebraicos, um rabi castelhano chamado Levi ben Shem Tov terá 

depositado na referida Sinagoga um manuscrito de polémica contra a filosofia, o Sefer 

ha-Emunot [Livro das crenças], escrito por seu pai, Shem Tov ben Shem Tov (1380-

1441). Mais tarde, alguns judeus piedosos não hesitaram em arriscar a própria vida, 

assaltando a Sinagoga e removendo aquele e outros códices, que transportaram para 

Tessalónica, no Império Otomano, onde se vieram a instalar.476 

 O destino último dos livros hebraicos confiscados pela Coroa permanece incerto. 

De acordo com a descrição de Isaac ibn Faradj, testemunha ocular destes acontecimentos, 

«During this time books, numerous as sand on the sea-shore, were brought there [Lisboa] 

from all parts of the kingdom and burnt by order of the king»;477 outros manuscritos 

tiveram melhor sorte, sendo vendidos ao desbarato pela Coroa, ou com o seu aval,478 em 

                                                 
     475 LIPINER, Elias. Gaspar da Gama. Um converso na frota de Cabral. Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira, 1987, pp. 178-187. 

     476 LIPINER, Elias. Os baptizados em pé. Estudos acerca da origem e da luta dos cristãos-novos em 

Portugal. Lisboa: Veja, 1998, pp. 171-174. Entre estes livros encontrava-se também o Raaiah Mehemanah 

[Fiel Pastor], um dos livros do Zohar, com autoria tradicionalmente atribuída a rabi Shimon ben Yohai (séc. 

II d.C.). Os homens que resgataram estes livros da Sinagoga de Lisboa foram identificados por François 

Soyer como sendo os rabis Moisés Zaruko, Moisés Menda, Isaac de Barcelona e Samuel ibn Verga. SOYER, 

F. (2013): pp. 239-240. 

     477 Citação retirada de MARX, Alexander. «The expulsion of the Jews from Spain. Two new accounts». 

Sep. Jewish Quarterly Review, vol. 20, n.º 2 (1908), p. 29. É possível que o autor recorra a uma 

hiperbolização do número de livros destruídos pelo monarca português, sobretudo se considerarmos que 

este, na perspetiva de lucro, procurou vender, mais tarde, livros hebraicos em outros lugares. É provável, 

por esta razão, que os livros publicamente queimados tenham sido aqueles menos luxuosos. 

     478 De acordo com o depoimento de mestre António, cristão-novo de Évora, em 1498, a Coroa estaria a 

vender os livros judaicos recolhidos (alguns provenientes de Castela) por cerca de 2.000 ou 3.000 cruzados 

quando ele estimava que o seu verdadeiro valor rondaria os 100.000 cruzados, ou mesmo mais: «decrarey 

entam porque me foy dito que sua alteza dava toda a livraria de letra judaica por ij ou iij cruzados e porque 

eu sey quanta livraria estava aqui de Castela e o seu valor sendo causa que ditirminase de os vender pera 

tirar cativos o (sic) em syrviço de Deus pois que há antre judeus muitos livros que rrendiriam mais de çem 

mil cruzados douro». ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2ª, m. 241, doc. 54. TAVARES, M. (1982): p. 391, 

nota 151. Maria José Ferro Tavares interpreta esta passagem como se referindo à biblioteca da comuna de 

Lisboa, que «segundo parece, é muito valiosa e ficará bastante enriquecida com os livros trazidos pelos 

judeus castelhanos» (TAVARES, M. (1982): pp. 369-370), contudo, sabendo que as bibliotecas das 

sinagogas não deveriam ser muito ricas (BEIT-ARIÉ, M. (2014): pp. 22-24), acreditamos que o depoimento 

se refira aos livros (e não a uma biblioteca específica) confiscados pelo monarca português, alguns muito 

valiosos, entre os quais se encontravam também códices trazidos pelos judeus de Castela, depois de 1492. 
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cidades da Índia e do Norte de África, onde retornaram às mãos de judeus, principais 

interessados na aquisição. Com efeito, por ordem régia, João Cotrim, em 1506, vende 

alguns manuscritos hebraicos na Índia.479 Neste mesmo ano, Francisco Pinheiro obteve 

autorização do monarca para vender uma arca cheia de Bíblias hebraicas, apreendidas nas 

sinagogas portuguesas pelo seu pai, Martinho Pinheiro, então corregedor da corte. 

Francisco realizou o negócio em Cochim, vendendo as Bíblias, por intermédio de uma 

judia,480 em cerca de 400 a 500 pardaus cada uma.481 O mesmo tipo de negócio terá sido 

realizado também no Norte de África. Nos livros da chancelaria portuguesa, Nuno de 

Freitas, feitor do rei na cidade de Safim, ao prestar contas de tudo o que recebeu naquela 

cidade desde 15 de fevereiro de 1498 até 1500 enumera, entre os vários objetos e 

mercadorias, cerca de cinquenta volumes de livros escritos em hebraico.482 Por carta dos 

habitantes mouros de Massa (Marrocos), dirigida a D. Manuel, a 6 de julho de 1510, 

sabemos que o resgate de um judeu preso foi completado por pagamento em dinheiro e 

dois volumes grandes de livros judaicos.483 

 Finalmente, alguns dos manuscritos hebraicos confiscados por D. Manuel I 

poderão ter sido desmantelados e reutilizados em novos códices, servindo-lhes de 

encadernação. Esta hipótese é confirmada pelo número de fragmentos hebraicos de 

antigos manuscritos bíblicos, talmúdicos e científicos encontrados nas encadernações de 

livros latinos, disponíveis nas diferentes bibliotecas e arquivos portugueses que pudemos 

consultar.484 É o caso, por exemplo, dos fragmentos com a tradução hebraica de Léon de 

Carcassonne ao Comentário ao Livro IX do Almansor, de Rhazes, de Gerardus de Solo, 

encontrado pelo rei D. Manuel II (1889-1932) na sua biblioteca, servindo à encadernação 

de um dos seus livros.485 Embora estes fragmentos se conservem presentemente, na sua 

maioria, de forma independente, parte dos fragmentos judaicos disponíveis no Arquivo 

                                                 
     479 TAVARES, Maria José Ferro. «Judeus de Sinal em Portugal no século XVI». Sep. Cultura, História e 

Filosofia. Lisboa: Centro de História da Universidade Nova de Lisboa, 1986, p. 1. 

     480 Trata-se da ex-mulher de Gaspar da Gama, converso, que a denunciou ao vice-rei da Índia, D. 

Francisco de Almeida, bem como a este comércio. 

     481 LIPINER, E. (1987): pp. 192-202; LIPINER, E. (1998): p. 176. 

     482 ANTT, Chancelaria de D. Manuel, liv. 17, f. 105. LIPINER, E. (1998): p. 178. 

     483 LIPINER, E. (1998): p. 178. 

     484 Os fragmentos hebraicos que serviram às encadernações latinas encontram-se no Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional de Portugal, na Biblioteca Pública de Évora e na Biblioteca do 

Paço Ducal de Vila Viçosa. 

     485 MOITA, T. (2012). Os fragmentos encontram-se na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa, volume 

XIV, com o título Hebrew medical and scientific mss. 15 century found in the covers of portuguese book. 

Os fragmentos procedem de um manuscrito produzido em Fromista, em 1489, por copista desconhecido. 

Deverão ter entrado em Portugal por ocasião da expulsão dos judeus de Castela, em 1492. 
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Nacional da Torre do Tombo continuam a encadernar documentos portugueses dos 

começos do século XVI, impossibilitando em alguns casos a identificação completa do 

seu conteúdo.486 

 

2 –  O destino dos livros hebraicos sobreviventes  

 Conforme narra Éliahou Capsali, os judeus que conseguiram fugir de Portugal 

imediatamente após a promulgação do édito de expulsão, em 1496, não foram muito 

numerosos.487 De acordo com o cronista, os que partiram eram indivíduos ricos, que, com 

a sua fortuna e ligações à corte, terão conseguido subornar os funcionários da Coroa e 

obter licenças régias para viajar para o estrangeiro. Na sua esmagadora maioria, os judeus 

foram obrigados à conversão e ao batismo, sendo-lhes dificultada maximamente a saída 

do Reino, pelo menos até 1506, quando, em razão do terrível massacre perpetrado em 

Lisboa contra os cristãos-novos, em abril daquele ano, D. Manuel I se viu obrigado a 

mudar o rumo da sua política, permitindo que os judeus «em qualquer ocasião pudessem 

sair do reino livres e desembaraçados, levando consigo os bens».488 Embora não 

possamos afirmar com absoluta certeza quando e em que circunstâncias saíram de 

Portugal os manuscritos e incunábulos hebraicos remanescentes, não é impossível que 

alguns tenham acompanhado os seus proprietários nestas ocasiões de fuga ou saída (de 

uma forma clara ou mais dissimulada), partilhando com eles da mesma sorte. Nos anos 

que se seguiram a estes trágicos eventos, os judeus portugueses procuraram integrar-se 

quer nos espaços onde já existiam comunidades judaicas ibéricas, como em Marrocos,489 

quer em cidades da Península Itálica ou do Império Otomano, que os acolheram 

generosamente.490 As informações disponíveis nos manuscritos e nos incunábulos 

hebraicos apostas desde os finais do século XV, como assinaturas de censores 

eclesiásticos ou de novos proprietários, atas de compra e venda, novas iluminuras, 

restauros e reencadernações, confirmam materialmente este itinerário: a Península Itálica, 

                                                 
     486 Como é o caso dos fragmentos que servem à encadernação do Livro n.º 175 da Sé de Lamego do 

ANTT. Sobre estes fragmentos veja-se a ficha catalográfica n.º 76 do Vol. II desta dissertação.   

     487 CAPSALI, E. (1994): p. 172. 

     488 AZEVEDO, João Lúcio. História dos Cristãos-Novos Portugueses. Lisboa: Clássica Editora, 1989, p. 

61. Sobre o massacre dos judeus de 1506, veja-se MATEUS, Susana Bastos; PINTO, Paulo Mendes. O 

Massacre dos Judeus. Lisboa, 19 de Abril de 1506. Lisboa: Alethêia, 2007. 

     489 TAVIM, José Alberto. Os Judeus na Expansão Portuguesa em Marrocos durante o século XVI. 

Origens e actividades duma comunidade. Braga: Edições APPACDM, 1997. 

     490 NÓVOA, James Nelson. Being the Nação in the Eternal City. New Christian Lives in Sixteenth-

Century Rome. Toronto-Peterborough: Baywolf Press, 2014, pp. 22-25. 



151 

 

 

o Império Otomano e o Norte de África foram os principais destinos dos manuscritos 

hebraicos portugueses depois da expulsão, segundo esta mesma ordem de relevância. 

 Entre os principais destinos dos livros hebraicos remanescentes destacam-se as 

cidades do norte da Península Itálica, onde se instalaram muitos judeus e conversos 

portugueses (e espanhóis), apoiados pela política favorável da Casa de Este.491 Estas 

cidades não constituíram apenas lugar de residência para os judeus provenientes da 

Península Ibérica; para muitos, o espaço italiano serviu sobretudo como ponte de 

passagem para outras localidades do Mediterrâneo, nomeadamente, para cidades da atual 

Grécia e Turquia.492 Estas circunstâncias possibilitaram a entrada de muitos manuscritos 

e incunábulos hebraicos (de origem portuguesa mas também espanhola) em solo itálico. 

A presença destes livros neste território é atestada por Immanuel Aboab (c. 1555-1628), 

na sua obra Nomologia, em 1629: 

«[…] mas en efta ciudad tiene Mofeh Alatino, excelentiffimo Medico, y no poco docto en 

las letras Hebraycas, como todos conocemos, vna Biblia efcrita de mano en pergamino, 

hecha ha oy mas de fetecientos años, muy correcta, y perfecta. Tambien vide en Venecia, 

en poder de don Iofeph Abrauanel, otra efcrita en Lifboa, puede auer ciento y ochenta 

años, de eftremada perficion. Anfi mismo vide en Siena, en cafa de los Arietes, vna Biblia 

antiquiffima, efcrita en Efpaña. En verdad, que tales libros fon de mucha eftima: y deue 

auer en la Nacion Hebrea muchos».493 

 Neste contexto de viagem, incerteza e depauperamento, originados pela expulsão, 

alguns judeus optaram por vender os seus livros, não faltando ricos bibliófilos entre os 

correligionários italianos interessados na sua compra.494 Esta dinâmica ocorreu pelo 

menos em seis manuscritos portugueses, quase todos ricamente decorados, conforme o 

atestam as atas de compra e venda que neles encontramos. De facto, um dos Saltérios que 

se encontram na Biblioteca Apostólica Vaticana (MS Vat. ebr. 473) foi adquirido por 

Isaac Ẓarfati, provavelmente em Veneza, nos começos do século XVI.495 Do mesmo 

                                                 
     491 BONFIL, Robert. «Los judíos españoles y portugueses en Italia». In Haim Beinart (ed.). Moseret 

Sefarad: El Legado de Sefarad. 2 vols. Jerusalém: The Hebrew University Magnes Press, 1992, vol. 2, p. 

228. 

     492 BONFIL, R. (1992): p. 229. 

     493 ABOAB, Immanuel. Nomologia o Discursos Legales. Amesterdão, 1629, p. 220. 

     494 CONTESSA, Andreina. «Jewish Book Collection and Patronage in Renaissance Italy». In Shlomo 

Simonsohn e Joseph Shatzmiller (eds.). The Italia Judaica Jubilee Conference. Leiden-Boston: Brill, 2013, 

pp. 37-57. O apreço geral para com as Bíblias sefarditas deve-se particularmente à fama de serem das mais 

corretas, gozando de uma excelente tradição textual, elegância na apresentação e beleza caligráfica. 

     495 O Saltério foi vendido pelo preço de um zecchino, moeda de ouro usada em Veneza no século XVI. 

Ainda durante o século XVI o manuscrito terá entrado na posse de Isaac Todesco, que o manda restaurar 

com nova encadernação. Todesco foi um judeu italiano com origens alemãs, também conhecido pelo nome 

cristão, Marco António de Vigevano, apanhado nas malhas da Inquisição, em Veneza, no final do século 
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modo, a Bíblia de Paris foi vendida por Elḥanan de Toffia, médico, em 1504, a Manassés 

ben Yequtiel de Tivoli (Fig. 642).496 O Saltério De Bry, por seu turno, foi comprado ao 

rabi Ḥayyim de Castela, em 1519, por Isaac ben Emanuel de Norsa (1485-1560) (Fig. 

604).497 Uma Bíblia que se encontra na Biblioteca Palatina de Parma (Parma 677) foi 

adquirida, em 1611, por Efraim ben Moisés Forti (Fig. 128),498 enquanto a Bíblia da 

Hispanic Society of America foi comprada na cidade de Pisa, por Jacob Curiel, cristão-

novo português, à família Rossilho, em 1618, a qual tinha vindo para Itália a partir de 

Fez, por dificuldades financeiras.499 Finalmente, a Bíblia de Moscovo foi adquirida em 

Roma por um certo Salomão, que a comprou, em data incerta, a Moisés de Blanes (Fig. 

319).500 

Em dois destes manuscritos foram ainda adicionadas mais tarde novas iluminuras, 

tipicamente italiana: a Bíblia de Paris, que chegou a Itália apenas com duas iluminuras 

executadas em Lisboa, foi enriquecida com mais sete iluminuras, aparentemente pintadas 

na oficina florentina de Attavante degli Attavanti (Fig. 639);501 o Saltério De Bry recebeu 

                                                 
XVI. ZORATTINI, Pier Cesare Ioly. «Jews, Crypto-Jews, and the Inquisition». In Robert Davis e Benjamin 

Ravid (eds.). The Jews of Early Modern Venice. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001, p. 

102. 

     496 O manuscrito foi vendido por 47 ducados carolinos. Em 1529 é avaliado em 130 ducados carolinos, 

aquando das partilhas entre os irmãos Salomão e Masliaḥ, filhos de Elḥanan de Toffia, ficando o manuscrito 

na posse de Salomão. A diferença de preços entre 1504 e 1529 justifica-se pelo aumento do número de 

páginas iluminadas entretanto. As cidades evocadas nos nomes dos proprietários, Tivoli e Toffia, situam o 

volume em localidades próximas de Roma. O manuscrito permanecerá na Península Itálica até aos últimos 

anos do século XVI, nas mãos dos cardeais Gilles de Viterbo (1465-1532) e Niccolò Ridolfi (1501-1550), 

seguido de Pierre Strozzi (1510-1558), sobrinho de Catarina de Médicis (1519-1589). Com o falecimento 

de Pierre Strozzi, a sua biblioteca foi apropriada por Catarina de Médicis, então rainha de França, entrando 

assim na Biblioteca dos reis franceses, antecessora da Biblioteca Nacional de França. DEL BARCO, Javier. 

Manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques de France: catalogues, vol. 4, 

Bibliothèque Nationale de France, Hébreu 1 à 32, manuscrits de la Bible hébraïque. Turnhout: Brepols, 

2011, p. 83. MOITA, Tiago. «5. Bíblia». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (ed.). O livro e a 

iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015e, pp. 119-120. 

     497 Isaac ben Emanuel de Norsa é membro de uma importante família judaica de banqueiros, com 

residência centrada nas cidades de Mântua e Ferrara. Em 1461, Borso d’Este, duque de Ferrara, concedeu 

a esta família vários privilégios e títulos nobiliárquicos. CONTESSA, A. (2013): p. 40. 

     498 O manuscrito encontrar-se-á mais tarde na posse de Abraão José Salomão Graziano, rabino de 

Módena (falecido em 1683). 

     499 Segundo a nota escrita por Jacob Curiel que dá conta da compra da Bíblia e suas circunstâncias, os 

intermediários desta transação foram o rabi Hazazia Pincho e o doutor Mardochai Barrocas. O manuscrito 

permaneceu na posse da família Curiel até cerca de 1830, quando passou para a posse de Teixeira de Mattos 

e de David Henriquez de Castro, membros de duas famílias de origem sefardita estabelecidas na cidade de 

Amesterdão. Poucos anos depois da morte de Castro, ocorrida em 1898, Archer Huntington adquiriu o 

manuscrito, em 1906, oferecendo-o à Hispanic Society of America, que fundara em 1904. AFONSO, Luís 

Urbano. «6. Bíblia». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em 

Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015b, pp. 121-122. METZGER, T. (1993). 

     500 O manuscrito apresenta várias notas de posse, que não referem, contudo, quaisquer dados 

geográficos. Entre os proprietários desta Bíblia posteriores à expulsão encontra-se a família Albalag, de 

quem nada pudemos apurar. 

     501 NARKISS, B. (1969): p. 156. 
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uma iluminura de página inteira com as armas da família Norsa, na abertura do manuscrito 

(Fig. 605), várias outras iluminuras (Figs. 625, 628, 630) e uma nova encadernação, a 

qual contém num dos lados o rei David com a sua harpa (Fig. 636).502 A prática de 

introduzir iluminuras adicionais quando um manuscrito muda de mãos – que se observa 

igualmente em outros manuscritos sefarditas chegados a Itália neste período503 – parece 

ser comum neste tempo, sobretudo quando os volumes entravam na posse de ilustres 

famílias judaicas italianas. 

 Em um grupo bastante numeroso de manuscritos e incunábulos hebraicos, a sua 

passagem por Itália é confirmada com recurso a outros elementos, nomeadamente, 

assinaturas dos censores eclesiásticos ligados à Inquisição Romana.504 Estas assinaturas, 

datadas e localizadas, permitem-nos concluir que estes livros circularam sobretudo pelo 

norte de Itália, entre pelo menos a segunda metade do século XVI e a primeira metade do 

século XVII.505 Eis alguns dos exemplos documentados: 

 O Comentário ao Pentateuco de Rashi (Parma 2705) foi revisado por Alexandro 

de Cari, em 1559. Embora o censor não refira a localidade, a sua atividade encontra-se 

particularmente na cidade de Pisa.506 

 O manuscrito que contém o Sefer ha-shorashim de David Kimḥi (Oxford Can. Or. 

67) encontrava-se na região de Módena quando recebeu a assinatura de Fra Luigi da 

Bologna, em 1599. Nesta região permanecerá em 1613, 1626 e 1640, sendo revisto por 

Camillo Jaghel, Renatus da Modena e Fra Girallamo da Durallano, respetivamente.507 

                                                 
     502 ROTH, Cecil. «The De Bry Psalter and the Norsa Family». Revue des Études Juives, vol. 125 (1966), 

pp. 401-405. 

     503 CONTESSA, A. (2013): pp. 37-57. 

     504 A censura dos livros hebraicos foi sistematicamente praticada em Itália desde os finais do século XVI 

pela Inquisição Romana, instituição que se serviu nos primeiros tempos de judeus conversos para realizar 

esta tarefa. O trabalho destes indivíduos consistia na revisão e expurgação de passagens ofensivas à fé cristã 

nos livros hebraicos, bem como na confiscação e total destruição dos livros proibidos, como o Talmud. 

Sobre a censura dos livros hebraicos no período da Contra-Reforma, veja-se BARUCHSON-ARBIB, Shifra; 

PREBOR, Gila. «Sefer Ha-Ziquq: the Book’s Use and its Influence on Hebrew Printing». La Bibliofilia, 109 

(2007), pp. 3-31. BOBICHON, Philipe. «Censure des livres hébreux (XVIe-XVIIe S.): l’exemple du Sefer 

ha-‘Iqqarim (Joseph Albo, XVe S.)». In Nicholas de Lange e Judith Olszowy-Schlanger (eds.). Manuscrits 

hébreux et arabes. Mélanges en l’honneur de Colette Sirat. Turnhout: Brepols, 2014, pp. 297-332. POPPER, 

William. The Censorship of Hebrew Books. Nova Iorque: HTAV Publishing House, 1899. RAZ-

KRAKOTZKIN, Amnon. The Censor, The Editor, and The Text: The Catholic Church and The Shaping of 

The Jewish Canon in The Sixteenth Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007. 

     505 A assinatura destes censores encontra-se geralmente escrita na margem inferior do último fólio de 

cada manuscrito, e só raramente no começo do livro censurado. 

     506 POPPER, W. (1899): p. 138, §32-33. O volume possui ainda assinaturas de antigos proprietários, 

nomeadamente Isaac ha-Levi ben José ibn Turiel e Samuel ibn Turiel, não datadas. São ainda registados, 

em hebraico, por mão italiana, o nascimento de duas filhas, em 5388 (1628) e 5390 (1630). 

     507 POPPER, W. (1899): p. 133, §10-17. 
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Estes indivíduos serão responsáveis ainda pela revisão de um incunábulo português – os 

Provérbios comentados por David ibn Yaḥya (n.º 8) – em 1626 (Renatus da Modena), 

1628 (Camillo Jaghel) e 1640 (Fra Girallamo da Durallano). O incunábulo encontra-se 

guardado presentemente na biblioteca do Jewish Theological Seminary de Nova Iorque 

(INC HEB 35).508 

 O volume com as Responsa de Asher ben Yeḥiel (Cambridge, CUL, Add. 503) é 

conferido por Fra Alexander Longus, em 1590, na cidade de Monreale (Ligúria) (Fig. 

165).509 Por esta ocasião, o volume era propriedade de Elia Lattas, que também nele apôs 

o seu nome. Nos finais do século XVIII, este códice encontra-se na posse de Menaḥem 

Rafael Foa, filho de Samuel Isaac Foa, membro de uma importante família judaica 

italiana, que nela igualmente deixa o seu nome.510 

 O livro com os Profetas Posteriores (Parma 2698) exibe as assinaturas de dois 

censores eclesiásticos: Hippolitus Ferrarensis e Bernardus Nucetus. Este último 

apresenta-se como notário do Santo Ofício de Parma. Desconhecemos a data da revisão 

do manuscrito, contudo, a atividade de Ferrarensis está documentada na região de 

Módena, nos primeiros anos do século XVI.511 Ainda em Módena é revista a Bíblia do 

Balliol College, em 1609, por Giovanni Domenico Vistorini.512 Esta Bíblia encontrava-

se em Itália (possivelmente em Ferrara) ao menos desde 1584, ou muito antes, 

pertencendo naquela data a Elisha Finzi, membro de uma importante família judaica 

italiana, que detinha ainda outra Bíblia sefardita, a qual pertencera a D. Samuel 

Abravanel, também conhecida como Bíblia de Abravanel (Oxford, Opp. Add. 4.º 26).513 

                                                 
     508 IAKERSON, S. (2004/2005): vol. 2, pp. 409-412 (n.º 104). 

     509 A identificação da localização de Monreale não é pacífica por encontrarmos cidade homónima na 

ilha de Sicília. A identificação que aqui propomos segue a posição de William Popper, autoridade clássica 

na matéria. POPPER, W. (1899): p. 135, §22. 

     510 Menaḥem Rafael Foa, filho de Samuel Isaac Foa era então proprietário de um outro manuscrito, 

também em depósito na Cambridge University Library, MS Add. 448, onde refere, entre outras 

informações, que residia, em 5530 (=1770), na cidade de Cúneo (Piemonte) (fólio 226r). Desconhecemos 

em que circunstâncias os dois manuscritos deixam a Itália para integrar esta coleção inglesa. 

     511 POPPER, W. (1899): p. 134, §18-19. 

     512 POPPER, W. (1899): p. 134, §18-19. 

     513 Esta última Bíblia, que compreende o Pentateuco, as Haftarot e as Megillot, data de cerca de 1480. 

Trata-se aparentemente de uma “cópia impessoal”, preparada pelo escriba para qualquer eventual 

comprador, que no caso foi Samuel Abravanel. O manuscrito foi copiado por Moisés ibn Kalif e a massorá 

foi completada por Samuel ben Josué ben José Frontino. Os escribas encontram-se perfeitamente 

documentados em Sevilha, onde assinaram outras cópias nos finais do século XV. Sobre a Bíblia de 

Abravanel, veja-se, especialmente, NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, 

pp. 171-172, n.º 55. ORTEGA-MONASTERIO, María Teresa. «Some Sephardic Bibles from the Fifteenth 

Century in the Bodleian Library». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book Art of the 

Fifteenth Century. Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 
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 O Comentário ao Pentateuco de Naḥmanides (Paris Hébreu 222) achava-se em 

Mântua em 1597, onde é rubricado por Domenico Ierosolomitano e Allesandro 

Scipione.514 Nesta cidade ainda se encontra em 1618, onde recebe a assinatura de 

Giovanni Domenico Carretto.515 

 Domenico Ierosolomitano é responsável ainda pela revisão, em 1598, de dois 

incunábulos portugueses, nomeadamente um volume com os Provérbios comentados por 

David ibn Yaḥya (n.º 8), atualmente na Klau Library do Hebrew Union College, em 

Cincinnati (Inc. Heb. 14923), e um Comentário ao Pentateuco de Naḥmanides, 

conservado na Cambridge University Library, ambos revistos em Mântua. Este último 

incunábulo continuava em território italiano em 1628, quando foi revisto pelo censor 

Giovanni Domenico Carreto, provavelmente em Veneza.516 

 O volume impresso do Pentateuco, com Targum Onkelos (n.º 5), que se encontra 

na Academia das Ciências de Lisboa (RES. 4.15), apresenta também a assinatura de um 

censor eclesiástico, de nome António Francisco Enriquez, que realiza a revisão do texto 

em 1688. Este censor encontrava-se ativo em Urbino neste período, localidade onde 

provavelmente o incunábulo foi revisto.517 

 De particular interesse parece ser o percurso da Mishneh Torah de Londres. O 

manuscrito encontrava-se em Ferrara, em 1574, como o comprova a assinatura de 

Laurentius Franguellus.518 Porém, em 1601, vemo-lo em Módena, onde permanece em 

1613, 1626 e 1640, rubricado, respetivamente, por Fr. Luigi da Bologna, Camillo Jaghel, 

Renatus da Modena e Fr. Girallamo da Durallano.519 Nos começos do século XVIII, o 

volume não figura mais na Península Itálica, tendo rumado para a cidade de Esmirna, na 

Turquia, onde, em 1724, o seu novo proprietário, Bernard Mould (1683-1744), capelão 

inglês neste centro, apõe a sua firma. 

 Percurso igualmente curioso parece ter sido o da Bíblia de Copenhaga. O 

manuscrito encontrou-se na cidade de Ferrara, onde foi revisado, em 1575, por Laurentius 

Franguellus, e depois em Módena, em 1626, quando é revisto por Fr. Bernardo.520 Em 

                                                 
     514 POPPER, W. (1899): pp. 131-132, §1-3. 

     515 POPPER, W. (1899): p. 142, §80 e §82. 

     516 POPPER, W. (1899): p. 142, §80. 

     517 POPPER, W. (1899): p. 139, §44. 

     518 POPPER, W. (1899): pp. 144-145, §109. 

     519 POPPER, W. (1899): p. 133, §10-17. 

     520 POPPER, W. (1899): pp. 144-145, §109. 
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momento desconhecido, esta Bíblia seguirá para o Médio Oriente ou para a Península 

Arábica, pois, em 1766, será adquirida por Frederico V, rei da Dinamarca-Noruega (1723-

1766), através de Carsten Niebuhr (1733-1815), em Bagdad, Mossul ou Alepo, cidades 

que este último visitou naquele ano em exploração científica patrocinada pelo monarca.521 

 Em alguns manuscritos portugueses a sua presença em Itália é confirmada pelas 

marcas de posse deixadas por antigos proprietários, escritas em hebraico de tipo italiano, 

pelas listas de nascimentos, ou pelas novas encadernações entretanto recebidas. É o caso, 

por exemplo, de uma Bíblia conservada na Biblioteca Palatina de Parma (Parma 677), 

com uma lista de nascimentos ocorridos entre 1544 e 1560, escrita em semicursivo 

italiano, sem indicação de lugar (Fig. 141). O códice permaneceu em Itália ao longo do 

século seguinte, sendo herdado, em 1611, por Efraim, ben Moisés Forti herda a Bíblia, 

que se mantém na posse do volume ao menos até 1643, ano em que inclui no manuscrito 

uma lista de livros que se encontravam em sua posse (Fig. 128). O volume passou depois 

para a biblioteca do rabi de Módena, Abraão José Salomão Graziano († 1684), que assina 

o manuscrito, sem data (Fig. 126).522 Como Parma 677, também o Siddur de Cambridge 

testemunha a sua presença em Itália através das assinaturas de Rafael Simeão Alluf e de 

Abraão Alluf, membros da família judaica italiana dos Massarani, residentes em 

Mântua.523 O manuscrito com o Yesod olam (Florença Gaddi 158) apresenta marca de 

posse de Francisco I de Médicis (1541-1587), Grão-Duque da Toscana. 

No que se refere às encadernações, destacamos o Pentateuco de Almanzi, com 

decoração italiana de finais do século XVIII (Fig. 420); o manuscrito situa-se em Itália 

ao menos desde finais do século XVI, quando um antigo proprietário inscreveu uma nota 

(parcialmente ilegível) com a data de 1598.524 

Significativamente, em uma ocasião é possível confirmar a permanência, ao 

menos até meados do século XVII, de um códice hebraico português nas mãos de 

descendentes lusos emigrados em Itália. Referimo-nos ao MS Parma 2674, copiado 

originalmente para Jacob Cohen (Lisboa, 1469), que se encontra em posse de Mordecai 

                                                 
     521 NARKISS, B.; SED-RAJNA, G. (1994): Ms 1994.7/1. Nesta mesma expedição, o monarca adquiriu para 

a sua coleção outras Bíblias sefarditas do século XV, nenhuma portuguesa. 

     522 Sobre o rabi Abraão Graziano, veja-se PERANI, Mauro. «Il manoscritto ebraico come fonte per la 

storia sociale degli ebrei». Materia Giudaica, vol. 9, n.º 1-2 (2004), pp. 81-82 e 91-92. 

     523 Em 1630, Abraão Alluf descreveu a expulsão dos judeus da cidade de Mântua. 

     524 O manuscrito permanece em Itália até cerca de 1865, quando o British Museum adquire a coleção de 

manuscritos e incunábulos hebraicos de Giuseppe Almanzi (1801-1860), seu antigo proprietário. 
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Cohen Porto, «morador de Ostiano» (Cremona), o qual regista as circuncisões de dois 

filhos, uma em 1622 e outra em 1638. 

 Embora desprovidos de quaisquer notas históricas, um número significativo de 

manuscritos e incunábulos hebraicos portugueses permaneceu nos séculos XVIII e XIX 

na posse de bibliotecas e coleções privadas italianas, o que sugere a possibilidade de 

sempre se terem achado em geografia italiana desde finais do século XV ou começos do 

século XVI.525 Estes são os casos, por exemplo, da Bíblia de Moura, que se encontrava 

na posse de Matteo Luigi Canonici (1727-1805), em Veneza; do incunábulo com o 

Pentateuco de Faro (n.º 2) e do Pentateuco de Almanzi, conservados na posse de 

Giuseppe Almanzi (1801-1860), em Pádua; e da Bíblia de Évora, que pertenceu à 

biblioteca do Convento dos Carmelitas Descalços de S. Paulo, em Florença, no século 

XVIII.526 Para sermos coerentes, cremos que esta hipótese estender-se-á, naturalmente, 

aos manuscritos hebraicos portugueses que se encontram, ainda hoje, nas bibliotecas 

italianas de Parma, Florença e do Estado do Vaticano – os quais, na sua maioria, 

apresentam novas encadernações, tipicamente italianas, de entre os séculos XVI e XVIII 

–, bem como aos cerca de dezanove incunábulos hebraicos portugueses disponíveis nas 

bibliotecas de Catânia, Palermo, Parma, Placência, Reggio Emilia, Roma, Turim e 

Vaticano. 

  Diversamente ao que se observa para as cidades de Itália, escassas são as 

referências à passagem de manuscritos e incunábulos hebraicos de origem portuguesa 

pelo Norte de África e pelo Império Otomano, e as existentes são bastante tardias. Esta 

situação não deixa de surpreender porquanto o norte africano parece ter sido um dos 

primeiros destinos de refúgio dos exilados portugueses e largas comunidades judaicas de 

origem lusa cresceram nas principais cidades otomanas do Mediterrâneo. A presença de 

                                                 
     525 Conforme destaca Pier Francesco Fumagalli, as coleções de livros hebraicos em Itália no final do 

século XVI eram muito ricas, contendo um número considerável de manuscritos trazidos pelos exilados de 

Espanha e de Portugal depois das expulsões de 1492 e de 1496-97. A partir do século XVII, porém, a língua 

hebraica foi sendo substituída pelo vernáculo italiano, seja como meio de comunicação seja como língua 

literária, entre os judeus. Consequentemente, os antigos manuscritos hebraicos vieram a entrar nas redes de 

comércio, sendo facilmente adquiridos por bibliófilos, hebraístas e bibliotecas universitárias que então 

procuravam alargar as suas coleções. FUMAGALLI, Pier Francesco. «Hebrew Books in Italian Libraries of 

the Modern Age». Aevum, n.º 85 (2011), pp. 819-834. 

     526 COHEN, E.; MINTZ, S.; SCHRIJVER, E. (2009): p. 70. CONTESSA, Andreina. «Wandering Books: the 

Migration of Fifteenth Century Sephardic Manuscripts and Their 'New Life' Outside Iberia». In Luís U. 

Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book Art of the Fifteenth Century. Turnhout: Harvey Miller (no 

prelo). 
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manuscritos levados pelos exilados de Espanha e Portugal para as geografias indicadas é 

também referida por Immanuel Aboab: 

«Defpues que los Reyes don Fernando de Caftilla, y don Manuel de Portugal, nos 

defterraron de fus Eftados, todos los libros que auia fe efparzieron, fegun que fus dueños 

fueron habitar por diversas partes del mundo. Mas particularmente entiendo, que en la 

ciudad de Fez en Africa, y en la de Salonique en la Grecia, y anfi en tierra fancta, fe 

hallan aun oy algunos libros muy perfectos de los efcritos en España. Tambien me 

acuerdo, auer oido, como en la ciudad de Conftantinopla, tiene vn noble Hebreo, llamado 

don Tam Ahia, muchas, y muy perfectas Biblias antíguas, efcritas de mano […]».527 

 Especial destino dos judeus sefarditas expulsos da Península Ibérica, as cidades 

do Império Otomano serão abrigo de vários manuscritos hebraicos portugueses, que agora 

importa considerar. Os volumes poderão ter sido transportados por judeus que se 

refugiaram nestas cidades (em alguns casos depois de uma passagem por Itália), ou 

poderão ter sido integrados nas redes asiáticas de comércio internacional, em alguns casos 

exploradas pelos portugueses.528 

 Na sua maioria, os manuscritos hebraicos portugueses que se encontraram nos 

territórios otomanos foram adquiridos nos séculos XVIII e XIX por exploradores e 

diplomatas europeus na Península Arábica e no Médio Oriente. Por exemplo, Laurentius 

d’Arvieux, cônsul de França e da Holanda nas terras da Síria, Chipre ou Caramania 

(Turquia), recebe, em 1683, a Bíblia de Oxford, oferta de Samuel Laniado e Isaac Sarmon, 

possivelmente num dos locais de exercício da sua atividade (Fig. 439). Em 1724, a 

Mishneh Torah de Londres encontrar-se-ia em Esmirna, Turquia, na posse de Bernard 

Mould, capelão inglês naquela cidade, conforme antes destacámos. A Bíblia de Filadélfia 

é adquirida em Constantinopla, em 1840, por Louis Loewe (1809-1888), célebre 

orientalista alemão.529 Em Bagdad (Iraque), Mossul (Iraque) ou Alepo (Síria) foi 

comprada a Bíblia de Copenhaga, em 1766, por um explorador ao serviço de Frederico 

V, rei da Dinamarca-Noruega, como também antes referimos. O volume com os 

Hagiógrafos Schocken permanecia também em Bagdad, pois aí foi oferecido a Lord 

Nathan Mayer Rothschild (1840-1915), em 1893.530 No século XIX, a famosa Bíblia de 

                                                 
     527 ABOAB, I. (1629): pp. 220-221. 

     528 AFONSO, Luís Urbano. «Jewish Networks, Books, and Early Protoglobalisation: Investigating the 

Route of BNF Hebr. 1314-1315». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book Art of the 

Fifteenth Century. Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 

     529 ARBIT, T. (2012): pp. 31-40. 

     530 Entre 1894 e 1899, o barão oferecerá os Hagiógrafos ao major William Joseph Myers (1858-1899), 

como reconhecimento das suas façanhas militares nas guerras travadas na África do Sul. 
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Lisboa encontrava-se na cidade de Bukhara, atual Uzbequistão, onde foi adquirida pelo 

British Museum, em 1882, ao rabi Benjamin Cohen. O Siddur do Ben-Zvi Institute 

permanecia na Síria em 1957, quando é oferecido ao referido instituto pela comunidade 

judaica de Alepo.531 Embora com menos certezas, acreditamos que o Siddur de 

Jerusalém, antes propriedade de Alexander Peckover, barão de Wisbech (1830-1919), 

conforme ex-libris, atualmente retirado, possa ter sido adquirido no Médio Oriente, em 

uma das suas muitas viagens exploratórias a esta região. 

 O número de exemplares localizados no Norte de África, ainda que só 

temporariamente, são muito reduzidos. Entre os livros levados pelos judeus portugueses 

para Marrocos encontrar-se-ia seguramente o Pentateuco de Oxford. No século XIX, este 

manuscrito pertencia ainda ao rabi de Fez, Abner Ṣarfati, estudioso dos judeus desta 

cidade, que o mandou restaurar, substituindo o primeiro caderno com o começo do 

Génesis e nele colocando o seu nome (Fig. 551). Como referimos antes, também em Fez 

se encontrou a Bíblia da Hispanic Society of America, embora por pouco tempo, pois em 

1618 é vendida em Pisa pelos Rosilhos, uma família em dificuldades que tinha vindo para 

Itália a partir daquela cidade.532 Por último, ainda que não possamos determinar o 

momento exato da sua chegada à Argélia, o Pentateuco de Nova Iorque encontrava-se 

seguramente na capital daquele país, em Argel, onde é adquirido por Elkan Nathan Adler 

(1861-1946) antes de 1921, ano em que oferece o volume ao Jewish Theological 

Seminary de Nova Iorque, onde ainda permanece.533 Na posse de Elkan Nathan Adler 

estiveram ainda alguns dos incunábulos hebraicos portugueses que se conservam à guarda 

desta mesma instituição. Certos exemplares contêm notas de antigos proprietários em 

escrita italiana e em escrita oriental antiga, como se observa, por exemplo, em um volume 

com o Sefer Abudarham, impresso em Lisboa por Toledano (INC HEB 36).534  

 Embora não sendo uma Bíblia produzida em Portugal, o MS Paris Hébreu 21 – 

copiado por Josué ibn Gaon em Tudela, em 1301/1302 – encontra-se em Marrocos (Salé) 

no século XVII, onde é adquirido por um comprador originário de Portugal, conforme 

                                                 
     531 Com o Siddur foi oferecido também ao Ben-Zvi Institute o famoso Códice de Alepo, do século X. 

AVRIN, L. (1998): p. 25. Este códice constitui o mais antigo e completo manuscrito da Bíblia hebraica com 

a massorá de Tiberíades, produzida e editada por Aarão ben-Asher. Um dos seus volumes pode ser 

admirado no Shrine of the Book do Israel Museum, em Jerusalém. 

     532 AFONSO, L. (2015b). METZGER, T. (1993). 

     533 ADLER, Elkan Nathan. Catalogue of Hebrew Manuscripts in the Collection of Elkan Nathan Adler. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1921, p. 4, n.º 1991. 
     534 IAKERSON, S. (2004/2005): vol. 2, pp. 392-396 (n.º 101). 
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nota de transação escrita em português: «Esta Bibilia a compei em sale no anno de 5388 

[= 1628] dela atruxe-se de Abraham Abensur».535 O manuscrito encontrava-se em 

Portugal desde finais do século XIV, tendo sido adquirida por Moisés de Leiria, rabi-mor 

do reino, a Judas Navarro.536 É possível que o manuscrito tenha saído do país nos finais 

do século XV com um judeu português refugiado no Norte de África. 

 Não obstante desconhecermos qualquer outro manuscrito que ateste a sua 

passagem pelo Norte de África, rabi Abraão Zacuto, no Sefer Yuhassin [Livro das 

genealogias], escrito em Tunes (Tunísia), em 1504, refere a venda de dois antigos e 

autorizados manuscritos bíblicos hebraicos na cidade de Bejaïa, na Argélia, por parte de 

exilados saídos de Portugal: 

«In the year 969 [1196], there was the persecution of the community of Beziers. In the 

year 956, on the 28th of the month of Ab, there were great persecutions in the Kingdom of 

Leon perpetrated by two kings who attacked them in a certain fortress. Afterwards, they 

removed from the fortress the 24 books [= Bíblia], which were penned 600 years earlier 

by R. Moses b. Hillel and were named after him the Hilleli Edition. His books were 

perfect, and served as the source for all copies. I personally saw two; of the major and 

minor prophets, which were written neatly and in large letters. They were brought by 

expellees from Portugal and were sold in Bejaia in Africa; they are still there today, 900 

years since they were written».537 

 Trata-se de dois volumes, contendo os textos dos Profetas, que pertenceram ao 

famoso Códice Hillel, uma Bíblia completa cuja cópia a tradição faz remontar a Hillel 

ben Moisés ben Hillel, em torno do ano 600, um manuscrito que gozou de grande 

autoridade em toda a Península Ibérica, servindo de modelo para a correção de muitas 

Bíblias manuscritas produzidas em Toledo desde o século XIII, que frequentemente o 

citam.538 Desconhecemos em que circunstâncias os dois volumes entraram em Portugal. 

Em todo o caso, as palavras de Abraão Zacuto testemunham que os judeus exilados de 

Portugal chegaram ao Norte de África na posse de manuscritos hebraicos imediatamente 

após a expulsão de 1496-97. 

                                                 
     535 DEL BARCO, J. (2014a): pp. 289-290. 

     536 DEL BARCO, J. (2014a): pp. 282-289. 

     537 ZACUTO, Abraham. The Book of Lineage. Tel-Aviv: Zacuto Foundation, 2005, p. 540. 

     538 ORTEGA-MONASTERIO, M. (2005): pp. 357-358. 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

A ESCOLA DE LISBOA DE ILUMINURA HEBRAICA 

 

 

Os manuscritos hebraicos portugueses tardo-medievais com decoração e/ou 

iluminura constituem o último capítulo da história da iluminura hebraica sefardita na 

Península Ibérica e um capítulo significativo da história geral da iluminura portuguesa 

medieval. Em termos globais, a produção destes manuscritos situa-se entre os anos de 

1469 e 1496-97, com especial incidência nas décadas de 1480 e 1490, quando, em Lisboa, 

oficinas de iluminura hebraica desenvolveram intensa atividade ao serviço da 

comunidade judaica e sua elite. Embora tendo presente que cada obra de arte é um caso 

particular, pretendemos lançar o olhar, ao longo deste capítulo, sobre os aspetos artísticos 

globais dos manuscritos hebraicos que nos capítulos anteriores estudámos em termos de 

produção e história. Para o efeito, optámos por desenvolver uma abordagem 

descritiva/formal das decorações e das iluminuras, procurando-se identificar os elementos 

constantes entre os diversos manuscritos e seus programas decorativos.539 Esta análise 

permitir-nos-á ao mesmo tempo perceber os pontos de contacto, e divergência, existentes 

entre os vários manuscritos e compreender processos e tipologias comuns aos volumes. 

Assim sendo, dividimos a análise dos manuscritos decorados e iluminados em três partes: 

a primeira parte considera os manuscritos decorados pelos escribas, tanto em Lisboa como 

em outros pontos do país; a segunda parte, mais extensa, incide sobre os manuscritos 

iluminados e avalia a hipótese da sua produção ter ocorrido em duas oficinas judaicas de 

iluminura com atividade centrada em Lisboa. Finalmente, a terceira parte procura 

verificar o impacto na produção de manuscritos hebraicos em Portugal com a chegada de 

escribas, iluminadores e novos encomendantes vindos de outros reinos peninsulares no 

final do século XV.  

 

                                                 
     539 A análise individual do programa decorativo de cada manuscrito é dada nas respetivas fichas de 

catálogo, no Vol. II da dissertação. 
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1 –  Os manuscritos decorados pelos escribas em Lisboa , Évora e Moura 

Por manuscritos decorados entendemos os códices que seguem uma ornamentação 

baseada exclusiva ou preferencialmente na arte da micrografia e no trabalho do escriba, 

que recorre à pena para desenhar a ornamentação. Estes manuscritos encontra-se melhor 

distribuídos pelo território nacional, ao contrário dos manuscritos iluminados, conforme 

poderemos observar. 

  
 

     1.1 –  Identif icação do corpus  

Este núcleo de manuscritos, num total de oito volumes, produzidos em Lisboa (6), 

em Évora (1) e Moura (1), caracteriza-se sobretudo por recorrer a soluções decorativas 

dominadas pelos escribas e pelos massoretas, e não tanto pelos iluminadores (Tabela 6). 

Em termos globais, são cinco as principais características decorativas destes códices, 

nomeadamente: 1) emprego abundante da micrografia para criar formas decorativas 

geométricas no desenvolvimento da massorá, inscrita nas margens dos fólios; 2) uso de 

painéis que enquadram sinais de perícope, decorados com motivos de entrelaçados e/ou 

vegetalistas estilizados; 3) ausência, ou emprego esporádico, de cor (quando presente, 

uma aguada de amarelo e/ou laranja); 4) gramática decorativa de influência islâmico-

mudéjar; 5) acentuado aniconismo. Em síntese, os volumes seguem as tradições 

multiseculares dos escribas sefarditas, tanto na produção e cópia do manuscrito como na 

sua decoração, reproduzindo modelos ornamentais antigos e difundidos por toda a 

Península, ao menos desde o século XIII. Nesta circunstância, na ausência de qualquer 

outra indicação, como cólofones ou iluminuras, permanece de difícil identificação como 

português qualquer manuscrito que se encontre exclusivamente decorado pelos escribas, 

embora o mesmo possa ser dito em relação aos manuscritos realizados noutros pontos da 

Península. 

 

Tabela 6 – Lista dos manuscritos hebraicos portugueses decorados pelos escribas 

N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

13 1469 
Parma, Biblioteca 
Palatina, MS Parm. 
2674 

Bíblia litúrgica Lisboa 
Samuel de 
Medina 

Jacob, filho de 
Jonas Cohen 

15 1470 
Oxford, Bodleian 
Library, MS Can. Or. 42 

Bíblia litúrgica Moura 
Samuel, filho 
de Abraão 
Altires 

Isaac Gabay 



164 

 

 

N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

18 1473 
Parma, Biblioteca 
Palatina, MS Parm. 677 

Bíblia litúrgica Lisboa 
Samuel de 
Medina 

{Guedelha 
Walid}  

20 1475 
Cincinnati, Klau Library, 
HUC, MS 2 

Bíblia litúrgica Lisboa 
Samuel ibn 
Musa 

Nome rasurado 

22 1476 
Parma, Biblioteca 
Palatina, MS Parm. 
1712 

Saltério [Lisboa] 
Samuel ibn 
Musa 

* 

33 1490-91 
Oxford, Balliol College, 
MS 382 

Bíblia 
completa 

Lisboa 
Samuel de 
Medina 

Judá ibn Yaḥya 

34 
1491  

e 1494 
Zurique, Braginsky 
Collection, MS 243 

Bíblia 
completa 

Ocaña e 
Évora 

Isaac, filho de 
Ishai ben 
Sasson  

Abraão, filho de 
Jacob ben 

Ṣadoc 

36 1496 
Roma, Archivio Storico 
della Comunità Ebraica 
di Roma, MS 18 

Bíblia litúrgica Lisboa * 
Abraão, filho de 
Elias Roman 

 

Os oito manuscritos identificados foram produzidos por escribas e massoretas, 

quer para seu uso pessoal (como, por exemplo, o Saltério de Parma) como para uso de 

indivíduos, que os encomendaram (por exemplo, a Bíblia de Moura, a Bíblia do Balliol 

College ou Bíblia de Évora, entre outros). Os nomes dos escribas que copiaram o texto 

principal encontram-se quase sempre expostos nos cólofones dos manuscritos (exceto na 

Bíblia de Roma). Em algumas ocasiões, o responsável pela inscrição da massorá e seus 

desenvolvimentos ornamentais coincide com o escriba principal, como ocorre com a 

Bíblia de Moura ou com a Bíblia de Évora, conforme referem os seus escribas no cólofon 

dos volumes. Em outras ocasiões, porventura mais comuns, o escriba principal recorre a 

colaboradores que realizam a inscrição do texto massorético com seus ornamentos, como 

se verifica, por exemplo, na Bíblia do Balliol College, copiada por Samuel de Medina 

com a participação de Moisés, filho de Abraão ibn Hayny como escriba da massorá. Em 

termos artísticos, a comparação entre os manuscritos portugueses decorados pelos 

escribas permite verificar diferenças significativas no programa da massorá ornamental 

entre os códices realizados em Lisboa e aqueles produzidos em outras localidades do país, 

que importa, desde já, clarificar. 

 

     1.2 –  Os manuscritos decorados pelos escribas em Lisboa  

Os códices decorados pelos escribas na capital portuguesa entre os anos de 1469 

e 1496 apresentam um programa ornamental dominado pela inscrição da massorá em 
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micrografia. Este programa apresenta muitas semelhanças entre os vários manuscritos. 

Baseia-se na utilização de modelos decorativos formados por figuras abstratas simples de 

índole geométrica, nomeadamente, círculos, semicírculos, losangos e triângulos, os quais 

surgem isolados, em série ou entrelaçados nas margens inferiores e/ou superiores das 

páginas, portanto, formados a partir das linhas da massorá magna, que servem de base à 

decoração (Figs. 43, 146, 157, 266, 316). Significativamente, estas formas geométricas 

simples, realizadas com recurso à régua e ao compasso, repetem-se igualmente nos 

códices dotados de iluminura (Figs. 184, 526, 552). Os motivos são comuns aos 

manuscritos sefarditas realizados em outros pontos da Península, desde o século XIII, 

pelo que os escribas lisboetas entroncam as suas práticas na longa tradição sefardita 

micrográfica. 

Em relação com as tradições dos escribas sefarditas encontra-se também a 

decoração dos sinais de perícope. Baseada em cartelas vegetalistas estilizadas e/ou 

motivos de entrelaçados simples, pintados a castanho sobre fundo branco, que enquadram 

a palavra parash (abreviatura de parashah), ostentam soluções de gosto islâmico e 

mudéjar (Figs. 44, 54, 132, 262). Não obstante, a decoração destes sinais encontra-se 

presente exclusivamente nos manuscritos produzidos pelo escriba Samuel de Medina, não 

se revelando nos restantes volumes do grupo, nos quais os sinais de perícope são 

desprovido de qualquer ornamentação. 

Para além da decoração micrográfica e dos sinais de perícope, os manuscritos 

lisboetas ornamentados pelos escribas raramente apresentam páginas-tapete – uma 

solução muito popular na produção hebraica sefardita, ao menos desde o século XIII, em 

continuidade com o livro hebraico produzido no Médio Oriente. Estas composições 

encontram-se patentes somente em dois manuscritos do grupo, designadamente, na Bíblia 

de Cincinnati de 1475 e na Bíblia de Roma de 1496, ostentando formas decorativas de 

influência islâmico-mudéjar desenhadas em micrografia ou traçadas a pena.540 Em 

relação ao primeiro manuscrito – a Bíblia de Cincinnati –, as páginas-tapete situam-se ao 

começo e ao final do volume.541 Definem, por um lado, os limites físicos do livro, e, por 

outro lado, apresentam-se como elementos de transição entre o sagrado e o profano, 

                                                 
     540 As páginas-tapete com rosetas de seis pétalas em micrografia e motivos de filigrana e iluminura 

comparecem exclusivamente nos manuscritos iluminados pelo que remetemos a sua análise para este 

contexto. 

     541 O manuscrito contém quatro páginas-tapete, três ao começo (ff. 1r, 1v e 2r) e uma ao final (f. 296r). 
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ambientando o leitor para entrar na terra sagrada, isto é, no texto inspirado. Executadas 

na sua totalidade com recurso ao desenho elaborado com a pena, e não em micrografia, 

como habitual, desenvolvem diversos padrões com motivos vegetalistas de palmetas e 

meias-palmetas (delineadas contra um fundo verde e púrpura) (Fig. 144), entrelaçados de 

tipo cestaria (Fig. 145) ou entrelaçados geométricos (Fig. 149).  

Em contraste com este manuscrito, a página-tapete da Bíblia de Roma, ao começo 

do códice, entre as listas massoréticas e o primeiro livro bíblico, apresenta um esquema 

decorativo que resulta de uma rigorosa construção geométrica, com círculos, estrelas e 

rosáceas, desenvolvidos com recurso à micrografia (Fig. 297). Enquanto na Bíblia de 

Roma, o escriba da massorá revela experiência na arte micrográfica, construindo uma 

página-tapete interiramente assente nesta técnica, os modelos de entrelaçados desenhados 

a pena na Bíblia de Cincinnati encontram-se naqueles manuscritos onde estes padrões são 

definidos com recurso à micrografia. Com efeito, a solução apresentada nesta Bíblia 

consiste numa mimetização desses padrões micrográficos através do desenho, 

possivelmente como resultado de uma menor destreza do escriba na composição de 

ornatos em micrografia. 

Entre os manuscritos lisbonenses decorados pelos escribas importa destacar, 

ainda, com particular ênfase, a Bíblia do Balliol College de 1490-91 (Figs. 257-284). 

Embora recorrendo a figuras geométricas simples, como círculos e semicírculos, este 

manuscrito apresenta um aparato massorético artisticamente mais elaborado, combinando 

e entrecruzando estas figuras geométricas na mesma página, nas margens superiores e 

inferiores, integradas com outros motivos, como linhas quebradas em V, linhas cruzadas 

em X e linhas ondulantes.542 Com idêntico programa ornamental na massorá encontramos 

alguns manuscritos iluminados produzidos em Lisboa, nomeadamente, os Hagiógrafos 

Schocken, desprovidos de cólofon (Fig. 519), e a Bíblia de Moscovo de 1496 (Figs. 

321, 326, 331, 339). A proximidade entre estes manuscritos e a Bíblia do Balliol College 

no que se refere à massorá ornamental sugere que os referidos volumes poderão ter sido 

realizados pelo escriba-massoreta da Bíblia do Balliol College, ou seja, por Moisés, filho 

de Abraão ibn Hayny, que assina um cólofon desta Bíblia. Nesta mesma lógica, a 

                                                 
     542 O manuscrito apresenta estes ornamentos em praticamente todos os fólios, exceto entre os ff. 271r-

280v, 297r-313v e 329r até ao final, que não receberam massorá magna, a qual, em todo o caso, se 

encontrava prevista, conforme comprova o regramento das margens.O escriba-massoreta inscreveu os 

sinais vocálicos e a massorá parva em todo o manuscrito. 



167 

 

 

produção dos Hagiógrafos Schocken poderá ter ocorrido durante a década de 1490, no 

período que medeia a realização da Bíblia do Balliol College e a produção da Bíblia de 

Moscovo. 

O esquema decorativo que se desenvolve nas Bíblias produzidas por Moisés, filho 

de Abraão ibn Hayny é patente ainda em um outro manuscrito sefardita (um Pentateuco), 

sem data nem lugar de produção, que se conserva na Bodleian Library, em Oxford (MS 

Hunt. 69) (Figs. 658-661). Os autores que se debruçaram sobre este volume (não 

existindo, contudo, estudos de fundo relativos ao manuscrito) não são consensuais na 

atribuição de uma data para a sua produção: Bezalel Narkiss sugere que a cópia do 

manuscrito ocorreu nos finais do século XIV, na Catalunha;543 María Teresa Ortega-

Monasterio propõe uma datação mais tardia, e credível, algures no século XV.544 Em 

nosso entender, as profundas semelhanças entre este manuscrito e os códices portugueses 

acima referidos sugere a sua produção no final do século XV, na década de 1490, 

possivelmente em Lisboa. Em favor desta hipótese encontramos ainda um outro 

argumento: o manuscrito foi preparado para receber cercaduras iluminadas e painéis com 

palavras iniciais no começo do Génesis (Fig. 658) e do Deuteronómio (Fig. 661), bem 

como um painel com palavras iniciais no começo do Levítico, os quais não chegaram a 

ser concretizados, talvez porque a produção do manuscrito tenha ocorrido em data 

próxima à expulsão/conversão forçada dos judeus de Portugal.545 Nestas circusntâncias 

saíram do país vários manuscritos hebraicos, como a Bíblia de Paris ou um Saltério, hoje 

no Vaticano (Vat. ebr. 473). Para este último, estava prevista a inclusão de um painel 

decorativo no início do volume, o qual não chegou a ser realizado (Fig. 293). Em todo o 

caso, a ausência de cólofon e de iluminuras pintadas no Pentateuco da Bodleian Library 

impede afirmar com segura a proveniência do manuscrito, podendo as semelhanças do 

                                                 
     543 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 120, n.º 26. Esta atribuição 

deve-se à aproximação realizada pelos autores entre o Pentateuco e dois outros códices produzidos na 

Catalunha no final do século XIV (n.º 24 e 25 do citado estudo). A comparação entre os programas da 

massorá decorativa do Pentateuco e aqueles que caracterizam os códices catalães não revelam quaisquer 

similitudes dignas de nota. Com efeito, não obstante a presença de figuras geométricas comuns aos 

manuscritos, como círculos, semicírculos, losangos ou ziguezagues, os volumes catalães desenvolvem um 

número variado de outros modelos ornamentais, como estrelas, rosetas, flores-de-lis, motivos de árvore-

candelabro e outros motivos naturalistas entrelaçados, escritos em micrografia, que não comparecem no 

Pentateuco. 

     544 ORTEGA-MONASTERIO, María Teresa. «Some Sephardic Bibles from the Fifteenth Century in the 

Bodleian Library». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book Art of the Fifteenth 

Century. Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 

     545 Os fólios que foram preparados para receber as cercaduras pintadas apresentam o texto ao centro, em 

uma só coluna, uma disposição comum aos manuscritos hebraicos lisboetas com esta solução ornamental. 
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aparato micrográfico resultar da circulação de modelos decorativos entre os escribas-

massoretas em contexto peninsular. 

 

     1.3 –  Os manuscritos decorados em outras localidades portuguesas (Évora  e Moura) 

Como destacámos antes, a produção de manuscritos hebraicos decorados pelos 

escribas não se confina aos códices realizados na capital portuguesa, encontrando-se 

documentada em outras localidades do território nacional, nomeadamente, em Évora e 

Moura. Os manuscritos produzidos nestes centros urbanos ostentam uma decoração de 

sabor islâmico-mudéjar muito acentuado, desenvolvendo uma série de modelos 

ornamentais bem conhecidos das Bíblias castelhanas medievais (especialmente dos 

manuscritos produzidos em Sevilha e Córdova no final do século XV), mas ausentes dos 

manuscritos lisboetas anteriormente abordados. 

O manuscrito que designámos como Bíblia de Évora consistia originalmente em 

uma obra que se dividia em dois volumes, cada um com cólofon (Figs. 285-292).546 

Enquanto um dos volumes compreendia o Pentateuco e os Hagiógrafos, um outro 

continha a totalidade dos livros dos Profetas. No final do segundo volume, o escriba e 

massoreta Isaac, filho de Ishai ben Sasson declara que a conclusão da cópia em 1491, em 

Ocaña (Castela). No final do primeiro volume, o mesmo escriba anuncia a conclusão do 

códice em 1494, «na cidade de Évora, no Reino de Portugal», fazendo memória da 

expulsão dos judeus de Castela dois anos antes, um acontecimento que o próprio 

experimentou na primeira pessoa. Em nenhum dos volumes a massorá desenvolve formas 

ornamentais, encontrando-se inscrita nas margens superiores e inferiores de forma linear. 

O único apontamento decorativo destes manuscritos constitui a cercadura que enquadra 

o cólofon do primeiro volume, realizado, como referimos, em Évora. O ornamento 

consiste no desenvolvimento de motivos de entrelaçados mudéjares distintos em cada 

lado da cercadura, sendo uns mais geométricos e outros mais de tipo cestaria, desenhados 

a sépia, decorados com extensões em forma de chicote nas margens externas e em parte 

das margens internas da moldura (Fig. 289). 

                                                 
     546 Atualmente o manuscrito encontra-se encadernado em quatro volumes. A história destes volumes foi 

desenvolvida no Capítulo III desta dissertação, quando estudámos o escriba Isaac, filho de Ishai ben Sasson, 

responsável pela sua cópia. 
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Em contraste com este manuscrito, aquele que designamos como Bíblia de Moura, 

realizado em 1470, encontra-se profusamente decorado, apresentando um dos mais ricos 

e interessantes programas decorativos desenvolvidos pelos escribas em toda a produção 

judaica medieval portuguesa (Figs. 69-104). O principal elemento decorativo constitui a 

massorá magna, nas margens superiores e inferiores (com prolongamentos, por vezes, 

para as margens verticais do manuscrito), inscrita em micrografia. Os ornamentos 

micrográficos surgem com especial recorrência em todos os fólios do livro do Génesis e 

de modo aleatório nos restantes livros (em uma ou outra ocasião, contudo, na transição 

entre cadernos, a modo de reclamos). Os motivos de base são formados por entrelaçados 

geométricos, entrelaçados cordiformes, arcarias (com arcos em ferradura, plenos ou em 

ogiva), decorações vegetalistas estilizadas (por vezes imitando árvores), e figuras 

geométricas simples, como círculos, semicírculos, triângulos, losangos, ziguezagues e 

pequenas estrelas. De particular interesse neste manuscrito constitui o largo painel 

executado em micrografia que marca a transição entre a conclusão do Levítico e o início 

dos Números (Fig. 87). O motivo consiste em uma moldura de entrelaçados cordiformes 

que se prolongam para dentro do painel, preenchendo-o com padrões geométricos que 

formam estrelas de oito pontas, um dos motivos principais da arte islâmica e mudéjar 

peninsular. 

O programa decorativo da Bíblia de Moura contém ainda outras soluções 

ornamentais ausentes dos manuscritos lisboetas, nomeadamente, largas cercaduras 

compostas for motivos de entrelaçados cordiformes, pintados em branco sobre fundo 

preto, em torno de listas massoréticas inscritas em micrografia no desenho de grandes 

círculos enlaçados (Figs. 91-92). Outro elemento digno de nota constitui os painéis 

preenchidos com entrelaçados pintados em amarelo e branco sobre fundo preto na 

conclusão das Haftarot (Fig. 98), antes da abertura do calendário litúrgico (Fig. 99). A 

reduzida paleta cromática deste manuscrito explica-se pelo facto de a sua ornamentação 

consistir sobretudo em um trabalho realizado a pena, sem a intervenção de iluminadores. 

Não obstante, verifica-se o uso pontual de alguma cor, sobretudo do amarelo, imitando o 

ouro, do vermelho, do verde e do azul, no preenchimento de entrelaçados ou em linhas 

de contorno de um ou outro título ou palavra inicial (Fig. 93). 

A decoração da Bíblia de Moura e da Bíblia de Évora compreende, como pudemos 

observar, uma gramática ornamental de forte sensibilidade mudéjar, destacando-se o uso 

de elementos torsos, como entrelaçados e motivos cordiformes, manifestamente ausentes 
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da produção hebraica lisboeta coeva, onde a linguagem mudéjar é menos acentuada e o 

reportório baseado exclusivamente na representação de figuras geométricas simples, 

como círculos e semicírculos, comuns aos manuscritos sefarditas de qualquer tempo. A 

preferência por uma linguagem que Eva Frojmovic classificou como “mudejarismo 

judaico”547 nos códices portugueses produzidos a sul do Tejo pode explicar-se, por um 

lado, por ser esta a região do país onde os laços com a cultura islâmica melhor perduraram 

(visíveis nas construções do tardo-gótico alentejano, com técnicas, materiais e formas que 

remetem para a sensibilidade mudéjar de quem as concebeu e levantou),548 e, por outro 

lado, devido a prováveis relações com a cultura visual sefardita andaluza do mesmo 

período (região com a qual o Alentejo mantém ligações muito fortes), onde os ornamentos 

referidos se encontram profusamente representados.549 

 

2 –  Os manuscritos  i luminados em Lisboa: duas oficinas de iluminura hebraica?  

Enquanto os manuscritos decorados pelos escribas se encontram melhor 

distribuídos pelas cidades portuguesas, como referimos (uma distribuição que 

acreditamos ter sido maior do que aquela que atualmente se pode comprovar), a produção 

de manuscritos hebraicos dotados de iluminura (produto dos iluminadores, e não dos 

escribas, com recurso ao pincel) concentra-se exclusivamente na capital do país, 

exprimindo-se em cerca de vinte e dois manuscritos iluminados, quase todos realizados 

nas décadas de 1480 e 1490. 

O programa ornamental destes manuscritos, assente no desenvolvimento de 

cercaduras vegetalistas e zoomórficas e ornatos filigranados que enquadram títulos e 

palavras iniciais, encontra-se inteiramente dependente da estrutura dos textos copiados, 

marcando o início de livros, de orações, ao mesmo tempo que procura cativar o olhar do 

utilizador para o texto e glorificar o conteúdo religioso das obras. 

                                                 
     547 FROJMOVIC, E. (2010). 

     548 Como afirma José Custódio Vieira da Silva, o aparecimento do mudejarismo em Portugal no final do 

tardo-gótico, que se deteta mais intensamente a sul do Tejo, «tem a ver, mais do que com influências 

marroquinas, com o apelo sempre presente da vizinha Espanha onde […] o mudejarismo se afirmou como 

uma constante de extraordinário vigor. A ligação muito grande do Alentejo a Sevilha, a projeção de Toledo 

como a grande capital de Espanha – cidades onde o mudejarismo tem um acento fortíssimo, ainda que 

diferenciado – são fontes de influência a considerar para a compreensão do mudejarismo (e do próprio 

tardo-gótico, em geral) alentejano». SILVA, José Custódio Vieira da. O Tardo-Gótico em Portugal. A 

Arquitectura no Alentejo. Lisboa: Livros Horizonte, 1989, p. 22. 

    549 Sobre os manuscritos sefarditas andaluzes deste período, veja-se AFONSO, L.; MOITA, T.; MATOS, D. 

(2015). 
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Do ponto de vista estilístico, estas iluminuras revelam importantes pontos de 

contacto com a cultura visual latina da maioria cristã, apresentando uma linguagem 

artística moderna, internacional e intercultural, marcada pelo tardo-gótico, incluindo 

algumas incursões na arte proto-renascentista. Diferenciam-se, pois, dos manuscritos 

portugueses decorados pelos escribas refletem uma cultura visual distinta, marcada pela 

adesão à arte mudéjar.550 Embora partilhando a mesma linguagem visual com os 

manuscritos latinos, existem pontos que individualizam as iluminuras hebraicas 

portuguesas, distinguindo-as tanto da iluminura cristã portuguesa no mesmo período 

como da restante iluminura sefardita e italiana, com a qual estabelecem importantes 

pontos de contacto.551 Em muitos aspetos, aliás, a qualidade artística da iluminura 

hebraica é muito superior à qualidade artística da iluminura cristã, ou secular, produzida 

no país no mesmo período, revelando ao mesmo tempo maior diversidade na paleta 

cromática e um uso mais profuso do ouro e da prata. 

A observação atenta das iluminuras patentes nos vinte e dois manuscritos 

hebraicos referidos permite reconhecer a existência de dois núcleos distintos de 

manuscritos, doravante designados como Grupo 1 e Grupo 2, cada um com características 

próprias e idiossincráticas, não obstante alguns aspetos em comum. Os dados recolhidos 

constituem indícios muito fortes que permitem afirmar a possibilidade da iluminura de 

cada um destes núcleos ser resultante da atividade de duas oficinas de iluminura hebraica 

distintas, mas contemporâneas, na capital portuguesa, recorrendo cada uma a modelos 

diversos para as cercaduras pintadas e para as filigranas empregues. Em todo o caso, 

acreditamos que estas oficinas trabalharam ocasionalmente em conjunto, sobretudo por 

ocasião de encomendas com programas decorativos mais extensos, como sucede com a 

Bíblia de Lisboa ou a Bíblia da Hispanic Society of America, manuscritos nos quais a 

participação das duas oficinas é evidente. Este argumento, que desejamos explorar de 

seguida, assenta, sobretudo, na análise de elementos de carácter interno/formal aos 

manuscritos, não podendo ser confirmada de modo direto e objetivo por elementos 

externos, como testemunhos documentais e de arquivo, na verdade, inexistentes. 

Considerando, pois, a análise realizada, tanto às iluminuras como às filigranas, e a outros 

                                                 
     550 Em todo o caso, refira-se que a Mishneh Torah de 1471/72 apresenta um fólio com entrelaçados 

mudéjares, traçados a micrografia, com ornamentação iluminada (Fig. 105). 

     551 AFONSO, L.; MOITA, T. (2015): p. 53. 
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elementos decorativos, vejamos qual a distribuição dos manuscritos iluminados em cada 

um dos agrupamentos, seus programas decorativos e principais características. 

 

     2.1 –  Os manuscritos i luminados do Grupo 1  

 

          2.1.1 - Identificação do corpus  

O grupo em estudo é representado por quinze manuscritos iluminados, que 

revelam profundas afinidades entre si, nomeadamente, uma grande consistência ao nível 

do sistema de composição dos fólios iluminados e ao nível dos seus programas 

ornamentais (Tabela 7). Deste número global de manuscritos, dois indicam com clareza 

a localidade e a data em que foram produzidos: Lisboa, 1482 (Bíblia de Lisboa), e, Lisboa, 

1484 (Siddur de Paris); dois outros volumes apenas mencionam a data da cópia: 1471/72 

(Mishneh Torah), 1496 (Bíblia de Moscovo), mas os escribas que os produziram e os 

encomendantes encontram-se perfeitamente documentados na capital portuguesa, pelo 

que a sua produção nesta localidade afigura-se muito evidente. Finalmente, embora um 

outro manuscrito revele um lugar e data da produção que nos remete para o reino de 

Castela – San Felices de los Gallegos, 1471/72 (Bíblia de Copenhaga) –, o volume foi 

concluído em Portugal (Lisboa), nos começos da década de 1480, onde recebeu parte do 

texto massorético e diversas iluminuras idênticas aos manuscritos do grupo em apreço.552 

Os restantes manuscritos deste núcleo são desprovidos de cólofon do escriba, sendo a sua 

identificação realizada em confronto formal e estilístico com os códices datados, 

particularmente com a Bíblia de Lisboa, «um dos manuscritos sefarditas mais luxuosos 

do final do século XV e um dos mais belos manuscritos iluminados produzidos em 

território português»,553 no qual se verifica, pela primeira vez e de forma completa, o 

programa decorativo que virá a caracterizar esta oficina portuguesa de iluminura hebraica. 

É interessante verificar que, excluindo a Mishneh Torah, realizada por Samuel ibn Alzuq, 

em 1471/72, a maior parte dos manuscritos deste grupo foram produzidos por Samuel ibn 

Musa e por Eleazar, filho de Moisés Gagos, pelo que, no estado atual dos nossos 

conhecimentos, esta oficina de iluminura deverá ser associada preferencialmente a estes 

                                                 
     552 A iluminura deste manuscrito revela proximidades com a Bíblia de Lisboa, admitindo-se a 

participação dos mesmos artistas em ambos os volumes. 

     553 AFONSO, L.; MOITA, T. (2015): p. 61. 
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dois escribas.554 Em todo o caso, os iluminadores dos manuscritos não coincidem com os 

escribas. Formando uma verdadeira equipa, com oficina própria, os iluminadores 

laboraram em estreita colaboração com os escribas dos manuscritos. O números destes 

iluminadores não foi possível determinar, bem como os seus nomes. 

 

Tabela 7 – Lista dos manuscritos hebraicos iluminados portugueses (Grupo 1) 

N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

16 1471/72 
Londres, British Library, 
MS Harley 5698-99 

Mishneh 
Torah 

[Lisboa] 
Samuel ibn 
Alzuq 

José ibn 

Yaḥya 

17 1471/72 
Copenhaga, Kongelige 
Bibliotek, MS Cod. 
Hebr. III-IV 

Bíblia 
completa 

San Felices (de 
los Gallegos) [e 
Lisboa, 1480-
85] 

Isaac 
Franco 

* 

25 1482 
Londres, British Library, 
MS Or. 2626-2628 

Bíblia 
completa 

Lisboa 
Samuel ibn 
Musa 

José, filho de 

Judá al-Ḥakim 

26 1484 
Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, 
MS Hébreu 592 

Siddur Lisboa 

Eleazar, 
filho de 
Moisés 
Gagos 

Isaac Cohen, 
filho de Isaías 
Cohen 

38 1496 
Moscovo, Russian 
State Library, MS 
Guenzburg 662 

Bíblia litúrgica [Lisboa] 
Samuel ibn 
Musa 

Abraão 
Ricomen 

44 c. 1485 
Oxford, Bodleian 
Library, MS Can. Or. 
108 

Siddur [Lisboa] * * 

45 
c. 1485-

90 
Londres, British Library, 
MS Add. 27167 

Bíblia litúrgica [Lisboa] 

<Eleazar, 
filho de 
Moisés 
Gagos> 

* 

46 
c. 1485-

90 
Vaticano, Biblioteca 
Apostolica, MS Vat. ebr. 
463 

Saltério [Lisboa] * * 

47 
c. 1485-

90 

Parma, Biblioteca 
Palatina, MS Parm. 
2951 

Pentateuco [Lisboa] * * 

48 
c. 1485-

90 
Oxford, Bodleian 
Library, MS Or. 414 

Bíblia 
completa 

[Lisboa] * * 

53 c. 1489 
Nova Iorque, Jewish 
Theological Seminary 
Library, MS L 80 

Pentateuco [Lisboa] * * 

                                                 
     554 A análise paleográfica dos restantes manuscritos deste grupo que se encontram sem cólofon poderá 

indicar se os volumes foram realizados, ou não, pelos escribas apontados. Esse tipo de análise, contudo, 

encontra-se fora do âmbito desta dissertação. 
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N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

54 
c. 1490-

1497 

Zurique, David 
Jeselsohn Collection, 
MS JM 20 (ex 
Jerusalém, Schocken 
Institute, MS 12827) 

Hagiógrafos [Lisboa] 
<Samuel ibn 

Musa> 
* 

55 
c. 1490-

97 

Nova Iorque, Hispanic 
Society of America, MS 
B 241 

Bíblia 
completa 

[Lisboa] * * 

56 
c. 1490-

97 
Londres, British Library, 
MS Add. 15283  

Bíblia litúrgica [Lisboa] 

<Eleazar, 
filho de 
Moisés 
Gagos> 

* 

60 
c. 1490-

97 

Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, 
MS Hébreu 15 

Bíblia 
completa 

[Lisboa] 
<Samuel ibn 

Musa> 
* 

 

          2.1.2 –  Caracterização artíst ica dos manuscritos  do Grupo 1 

Do ponto de vista artístico, este núcleo de manuscritos iluminados apresenta como 

principais características um conjunto de quatro soluções decorativas, identificadas a 

partir da Bíblia de Lisboa, nem sempre utilizadas em simultâneo no mesmo manuscrito. 

Essas características decorativas são as seguintes: 

 

a) recurso a cercaduras pintadas, com figuração vegetalista e animal  

Conforme registámos em outro lugar, embora não sendo o mais antigo dos 

manuscritos hebraicos iluminados portugueses, a Bíblia de Lisboa constitui o ponto de 

partida para a identificação dos principais modelos decorativos de cercaduras pintadas 

que caracterizam este núcleo de manuscritos iluminados, os quais surgem, pela primeira 

vez e de forma completa, neste manuscrito (Tabela 8).555 Não obstante o carácter 

subjetivo que este tipo de classificações sempre comporta, a autora que em nosso entender 

melhor identificou, e descreveu, os modelos de cercaduras da Bíblia de Lisboa foi Thérèse 

Metzger, investigadora que seguimos neste ponto determinado.556 De acordo com a 

autora, são cinco os modelos decorativos, ou tipologias, de cercaduras pintadas na Bíblia 

                                                 
     555 AFONSO, L.; MOITA, T. (2015): p. 61. 

     556 METZGER, T. (1977): pp. 38-41. As Tabelas 8 a 12 desta dissertação reproduzem, com adaptações, 

atualizações e pontuais correções, as Tabelas I a V de Thérèse Metzger (publicadas em anexo, sem número 

de página, na obra antes citada de 1977). As correções efetuadas (sugeridas nas tabelas com recurso a 

negrito) dizem respeito sobretudo à identificação de um ou outro fólio ou à identificação de uma ou outra 

tipologia num fólio determinado. 
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de Lisboa, os quais se repetem, quase invariavelmente, nos demais manuscritos 

iluminados realizados por esta oficina. Esses modelos, doravante designados como Tipos 

A, B, C, D e E, segundo a lógica da sua frequência na globalidade dos volumes que 

compõem a Bíblia de Lisboa,557 diferem entre si de acordo com as características do fundo 

da iluminura, dos motivos vegetalistas e zoomórficos, e nas cores dominantes. Os 

subtipos, ou variantes, existentes em cada tipologia são assinalados com recurso a um 

sistema alfanumérico, consistindo em um número acrescentado à letra que identifica a 

tipologia principal (ex.: Tipo A1, A2, etc.). Os dados apresentados na Tabela 8, bem como 

os dados patentes na Tabela 9, apresentada mais à frente, baseiam-se nas informações 

recolhidas a partir das Tabelas 10, 11 e 12 da presente dissertação, nas quais se 

identificam individualmente as tipologias patentes nos fólios de cada um dos manuscritos 

deste grupo. 

 

Tabela 8 – Frequência dos diversos tipos de cercaduras pintadas na Bíblia de Lisboa 

TIPOS VOL. I VOL. II VOL. III TOTAL 

Tipo A - folhagens acânticas e animais       

15 
         A1 - fundo neutro do pergaminho 3 8 2 
         A2 - fundo de ouro – 1 – 
         A3 - fundo de cor 1 – – 

Tipo B - rinceaux a tinta       
58          B1 - rinceaux pintado a preto 23 12 11 

         B2 - rinceaux pintado a púrpura 9 – 3 

Tipo C - rinceaux a ouro       

20 
         C1 - fundo neutro do pergaminho 7 – – 
         C2 - fundo magenta 3 5 2 
         C3 - fundo de outras cores 3 – – 

Tipo D - rinceaux de caule grosso com florões estilizados       
9          D1 - fundo de ouro ou prata, rinceaux de cor 3 4 1 

         D2 - fundo de cor, rinceaux de ouro – 1 – 

Tipo E - rinceaux de caule grosso e grandes rosas       
3          E1 - fundo de ouro  – 2 – 

         E2 - fundo de cor 1 – – 

TOTAL 53 33 19 105 

cercaduras em díptico – 13 – 13 

cercaduras duplas – – 2 2 

 

Desta tabela gostaríamos de destacar, desde já, a diferença que se verifica entre o 

número global de cercaduras pintadas em todo o manuscrito (105) e o número global de 

fólios iluminados com este tipo de ornamento (90 fólios no total). Esta situação pode ser 

                                                 
     557 Excetua-se a este critério a primeira cercadura (Tipo A), que Thérèse Metzger faz coincidir, por 

comodidade, com a classificação de Gabrielle Sed-Rajna, não sendo embora esta tipologia a mais frequente. 
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compreendida se considerarmos que alguns dos fólios iluminados apresentam mais do 

que uma cercadura, um fenómeno que ocorre quinze vezes no manuscrito (concretamente 

nos volumes II e III, mas não no volume I), segundo duas modalidades distintas: (1) 

cercaduras em díptico – quando modelos de cercaduras diferentes enquadram colunas de 

texto distintas num mesmo fólio, normalmente para marcar o final de um livro e o início 

do livro seguinte em cada coluna (ocorre 13 vezes no vol. II);558 (2) cercaduras duplas – 

quando um única coluna de texto é enquadrada por uma cercadura exterior e outra interior 

no mesmo fólio (ocorre 2 vezes no vol. III). 

O levantamento do número e frequência dos modelos decorativos de cercaduras 

pintadas existentes na Bíblia de Lisboa, e sua distribuição nos volumes que compõem este 

manuscrito, conforme se observa na Tabela 8, permite retirar várias ilações significativas. 

Em primeiro lugar, salta à vista o predomínio das cercaduras de Tipo B, formadas por 

rinceaux de linhas finas, traçados a cor, representadas cinquenta e oito vezes no 

manuscrito (ou seja, 55% do total), e das cercaduras de Tipo C, de finos rinceaux de ouro, 

representadas vinte vezes nos três volumes desta Bíblia (ou seja, 19% do total). A 

preferência deliberada por estas tipologias pode ser explicada considerando a extensão do 

programa decorativo do manuscrito e a rápida execução destas cercaduras, tecnicamente 

mais simples de realizar quando comparadas com outras tipologias, pictoricamente mais 

complexas e de custo mais elevado. 

Para além dos modelos antes referidos, destacam-se, em todo o manuscrito, as 

cercaduras de Tipo A, com folhagens acânticas e motivos animais, representadas quinze 

vezes (ou seja, 14% do total). Embora esta tipologia não seja a mais frequente no 

manuscrito, é sem dúvida a mais rica do ponto de vista temático, comparecendo, regra 

geral, em lugares destacados do manuscrito, como na abertura dos volumes ou em torno 

do cólofon. As tipologias com menor representação constituem as cercaduras de Tipo D, 

de rinceaux de caule grosso e florões estilizados, com nove ocorrências (ou seja, 9% do 

total), e as cercaduras de Tipo E, de rinceaux de caule grosso, rosas e cravos, 

representadas três vezes no geral (ou seja, 3% do total). 

                                                 
     558 Encontram-se representadas ainda em uma ocasião, no primeiro volume da Mishneh Torah, não mais 

comparecendo no programa ornamental dos manuscritos iluminados portugueses. 
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Tendo em consideração os cinco modelos decorativos assinalados, e suas 

variantes, vejamos, agora, com mais detalhe, as principais características que os 

determinam: 

 

Tipo A: realizada numa linguagem típica do gótico tardio, apresenta-se, entre 

todas as tipologias, como a mais elaborada do ponto de vista iconográfico, reunindo uma 

diversidade de motivos vegetalistas e zoomórficos. O seu traço determinante é constituído 

por enrolamentos acânticos carnudos, que variam a pigmentação das folhagens consoante 

surgem de frente ou de reverso, rinceaux de linhas finas desenhadas a preto, pequenas 

flores coloridas e pontos de ouro, lançados contra um fundo neutro, da cor do pergaminho 

(Tipo A1) (Fig. 169). O modelo é ainda caracterizado por apresentar uma gama muito 

variada de elementos orgânicos e inorgânicos, que se espraiam por entre as folhagens, 

nomeadamente, pássaros, papagaios verdes, pavões (com cauda aberta ou fechada), 

mochos, leões, dragões e galos, além de vasos com flores, ânforas e símbolos 

heráldicos.559 Em muitas ocasiões estes motivos iconográficos servem à estruturação das 

composições, o que é especialmente visível quando comparecem, na margem de pé das 

cercaduras, um pavão de cauda aberta, no centro desse espaço, com um leão e um dragão 

nos ângulos, dois animais que regurgitam as ramagens que estruturam a moldura (Fig. 

106). Em alguns momentos, o pavão é substituído por composições heráldicas, muito 

comuns na produção hebraica portuguesa, com uma finalidade mais decorativa que 

identificativa de famílias judaicas, numa clara tentativa de emulação das classes altas da 

maioria (Fig. 209).560 Existem duas variantes desta tipologia, uma desenvolvendo um 

fundo de ouro (Tipo A2) (Fig. 199) e outra um fundo azul (Tipo A3) (Fig. 176). 

 

Tipo B: apresenta como característica fundamental o desenho de elegantes caules 

ondulados de linhas finas, representados contra o fundo natural do pergaminho, traçados 

a negro (Tipo B1) (Fig. 173) ou a púrpura (Tipo B2) (Fig. 194). Por entre os caules 

ondulados aparecem espargidos motivos florais muito variados, desde flores simples, com 

número variável de pétalas, ou mais elaboradas, com forma de sinos, trombetas, 

campainhas, cálices, pinhas, estrelas ou corações. O centro das flores, normalmente 

                                                 
     559 Embora a representação de animais se concentre quase exclusivamente nas cercaduras de Tipo A, a 

presença destes motivos ocorre pontualmente em uma ou outra cercadura de tipologia diferente. 

     560 SEIXAS, M. (2014). 
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pintado com cores diferentes das pétalas ou a ouro brunido, apresenta também formas 

variadas, arredondadas e achatadas, cónicas e alongadas, ou com filamentos que brotam 

do interior. As cores dominantes destas cercaduras são o ouro, o azul-cobalto, o carmesim, 

o rosa, o laranja e o verde-veronês. 

 

Tipo C: caracteriza-se pela presença de elegantes caules ondulados de linhas finas 

traçadas a ouro, enriquecidos com florinhas de quatro, cinco ou seis pétalas, pintadas com 

uma gama cromática ampla, em ouro, azul-cobalto, amarelo, verde-claro, verde-veronês, 

laranja, rosa-escuro ou rosa-claro. Os elementos decorativos são normalmente lançados 

contra um fundo neutro, não pintado (Tipo C1) (Fig. 174), ou contra um fundo colorido, 

em magenta (Tipo C2) (Fig. 171), azul ou malva (Tipo C3) (Figs. 180 e 182).561  

 

Tipo D: consiste em enrolamentos contínuos de caule grosso e cor verde, 

delineados contra um fundo coberto com folha de ouro, enriquecidos com florões 

estilizados a azul e rosa (Tipo D1) (Fig. 175). Na maior parte dos casos o ouro soltou-se 

do pergaminho, pelo que os fólios que seguem este modelo apresentam, em geral, um 

péssimo estado de conservação. Em uma ocasião, os ornatos que compõem esta cercadura 

são pintados exclusivamente a azul e verde, com fundo a ouro (Fig. 179). Este modelo de 

cercaduras contém ainda uma variante muito rara, com os caules decorados a ouro e o 

fundo preenchido com cores diversas, verde, vermelho e azul (Tipo D2) (Fig. 197). 

 

Tipo E: desenvolve enrolamentos de caule grosso e folhinhas verdes, desenhadas 

de forma muito naturalista; entre os motivos florais que se espraiam por entre a moldura 

destaca-se a presença de rosas, cravos e florinhas simples. Estes motivos são pintados 

contra um fundo de ouro (Tipo E1) (Fig. 202) ou contra um fundo de cor malva (Tipo E2) 

(Fig. 181). Os fundos de ouro revelam igualmente problemas de fixação no pergaminho, 

tendo-se desprendido parcialmente dos fólios o material aurífero. 

 

A identificação dos vários modelos decorativos de cercaduras pintadas presentes 

na Bíblia de Lisboa permite-nos estudar, agora, com particular detalhe, os demais 

manuscritos deste conjunto, caracterizados pela repetição sistemática e constante destas 

                                                 
     561 Fundo azul: vol. I, fólios 10r e 16v; Fundo malva: vol. I, fólio 14v. 
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cercaduras (Tabela 9). Esta necessidade de “mecanizar” a execução da pintura das 

cercaduras resulta provavelmente do aumento da produção de manuscritos hebraicos 

iluminados neste período, consequência natural de um crescimento do número de 

encomendas, derivado do aumento demográfico das comunidades judaicas portuguesas, 

do seu crescimento económico e de um gosto cada vez mais requintado por objetos 

artísticos de luxo, como os livros iluminados, também presente nas elites cristãs, com 

quem os judeus mais ricos e influentes mantinham estreita relação. Não obstante o 

caracter repetitivo destas cercaduras entre os manuscritos remanescentes, produzidos 

provavelmente depois da Bíblia de Lisboa, portanto, nas décadas de 1480 e 1490, a oficina 

de iluminura continuará a desenvolver, embora de forma mais discreta, novos modelos 

(Tipos F e G) e novos submodelos decorativos (Tipos B3 e C4), que importa agora 

caracterizar: 

 

Tipo B3: consiste no desenho de elegantes caules ondulados de linhas finas 

traçadas a vermelho contra o fundo natural do pergaminho, enriquecidos com flores 

coloridas, em verde, vermelho e azul, e centro dourado (Fig. 433). Este submodelo 

comparece exclusivamente na Bíblia de Oxford, um manuscrito que apresenta uma 

técnica menos refinada na projeção dos seus ornamentos (por exemplo, os rinceaux de 

linhas finas das cercaduras de Tipo C são desenhados, não com ouro, mas com tinta 

amarelo-esverdeada, imitando o ouro – Fig. 441 – o mesmo sucedendo com o Pentateuco 

de Nova Iorque – Fig. 516), podendo ter sido executado por aprendizes ou iluminadores 

menos qualificados ou para um encomendante com menores recursos financeiros. 

 

Tipo C4: as cercaduras que seguem este modelo caracterizam-se por apresentar 

diversos compartimentos no seu interior, formando jogos geométricos, diferenciados pela 

alternância da cor do fundo (bicromático ou policromático, a azul, amarelo, magenta, 

púrpura e rosa), que criam uma ilusão de tridimensionalidade, especialmente nas margens 

de pé, com imitações do motivo das pontas de diamante (Figs. 320, 343, 525, 528, 534, 

640). Estas cercaduras revelam uma relação com a iluminura proto-renascentista italiana, 

pelo que a produção dos manuscritos nos quais estes modelos se encontram patentes 

deverá ser mais tardia no contexto da oficina, provavelmente na década de 1490. Este 

modelo parece ter servido de base à criação de painéis pintados com palavras iniciais, 
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tanto no Pentateuco do Duque de Sussex (Figs. 546-550) como no Pentateuco Braginsky 

(Figs. 509-513).562 

 

As duas tipologias que se seguem comparecem apenas uma única vez em todo o 

conjunto hebraico português em análise, pelo que, em rigor, não constituem tipologias 

propriamente ditas, mas sim, cercaduras únicas: 

 

Tipo F: o traço determinante deste modelo, presente apenas no Siddur de Paris, 

consiste no desenvolvimento de caules ondulados de linhas finas e folhinhas verdes, 

lançados contra um fundo em prata, por entre os quais se espraiam rosas, florinhas azuis 

e laranja, e vários pássaros de asas abertas, amarelos e azuis (Fig. 215). 

 

Tipo G: presente no Pentateuco do Duque de Sussex, desenvolve um rico motivo 

de folhagens acânticas executadas a ouro, que se curvam e recurvam sobre um fundo azul-

cobalto (Fig. 544). Como apontou Luís Urbano Afonso, o motivo recorda o trabalho das 

gravuras da escola de Israhel van Meckenem (c. 1445-1503),563 autor conhecido dos 

ourives portugueses, com os quais os iluminadores hebraicos aparentemente mantinham 

contactos, assunto que retomaremos no capítulo seguinte.564 

  

                                                 
     562 Este último manuscrito será analisado no contexto do Grupo 2, no qual, como cremos, melhor se 

enquadra. 

     563 AFONSO, L. (2015): pp. 79-80. 

     564 Sobre Israhel van Meckenem e sua influência na ourivesaria portuguesa dos séculos XV e XVI, veja-

se VASSALO E SILVA, Nuno. Ourivesaria Portuguesa de Aparato. Séculos XV-XVI / 15th and 16th Century 

Portuguese Ceremonial Silver. Lisboa: Scribe, 2012, pp. 201-202, com gravuras de folhagens acânticas de 

van Meckenem nas pp. 192, 198 e 199. Como aponta Luís Urbano Afonso, na viragem do século XV para 

o século XVI, as gravuras de van Meckenem eram utilizadas em Portugal por artistas a trabalhar em 

diferentes contextos, nomeadamente na pintura mural e na tipografia. AFONSO, Luís Urbano. Convento de 

S. Francisco de Leiria. Estudo monográfico. Lisboa: Livros Horizonte, 2003, pp. 61-64, com gravuras de 

uma inicial capitular com folhagens acânticas da oficina de Israhel van Meckenem na p. 63. 



 

  
Siddur de 

Paris 
Bíblia de 
Moscovo 

Siddur de 
Oxford 

Pentateuco 
de Almanzi 

Bíblia de 
Oxford 

Pentateuco 
de Nova 
Iorque 

Hagiógrafos 
Schocken 

Bíblia da 
Hispanic 
Society 

Pentateuco do 
Duque de 
Sussex 

Bíblia de 
Paris 

TOTAL 

TIPO A                       

A1 1 5 ___ 2 ___ 1 ___ 7 1 1 18 

A2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 

A3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

TIPO B                       

B1 ___ ___ ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 

B2 ___ ___ ___ ___ 3 ___ ___ ___ ___ ___ 3 

B3 ___ ___ ___ ___ 3 ___ ___ ___ ___ ___ 3 

TIPO C                       

C1 1 ___ 4 ___ 3 2 ___ ___ ___ ___ 10 

C2 1 2 ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 1 6 

C3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

C4 ___ 3 ___ ___ ___ ___ ___ 8 ___ 1 12 

TIPO D                       

D1 ___ ___ ___ 1 ___ ___ ___ 1 ___ 1 3 

D2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 

TIPO E                       

E1 ___ ___ ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 

E2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

TIPO F 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 

TIPO G ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 

TOTAL 4 10 4 5 6 3 1 16 5 4 61 
cercaduras em 
díptico 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

cercaduras 
duplas 

___ 5 ___ ___ ___ 1 1 8 ___ 2 17 

 

Tabela 9 – Frequência dos diversos tipos de cercaduras pintadas nos restantes manuscritos iluminados em Lisboa do Grupo 1
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Importa ressaltar a função das cercaduras pintadas no contexto dos manuscritos 

hebraicos iluminados em estudo. Como noutros códices luxuosos produzidos neste 

período, as cercaduras pintadas são utilizadas nos manuscritos hebraicos portugueses para 

marcar a abertura de livros (ou, mais raro, o seu final). Para além deste uso comum, as 

molduras decorativas dos manuscritos hebraicos portugueses revelam ainda outras 

funcionalidades. Nos manuscritos bíblicos, por exemplo, as cercaduras iluminadas 

destacam também certos instrumentos de leitura ou outros complementos pedagógicos ao 

texto, como pequenas gramáticas e/ou listas massoréticas, colocados ao começo e/ou ao 

final dos volumes, distinguindo aqueles textos do texto bíblico propriamente dito, que se 

pode apresentar desprovido de molduras.565 Em outros manuscritos, como nas Bíblias 

litúrgicas, as cercaduras iluminadas patenteiam uma diversidade de estatutos de 

canonicidade e de uso litúrgico dos textos que se fazem reproduzir.566 Esta situação ocorre 

sobretudo em algumas Bíblias litúrgicas, como dissemos, nas quais as cercaduras pintadas 

enquadram somente a abertura dos livros do Pentateuco enquanto os textos das demais 

secções que se seguem ao Pentateuco, como as Haftarot e as Megillot, são decorados 

exclusivamente com recurso a painéis que enquadram títulos e palavras iniciais. Esta 

distinção entre os livros do Pentateuco e as diferentes secções que se lhe seguem, 

realizada a partir de um maior ou menor aparato decorativo, consente reconhecer uma 

certa hierarquização entre os vários textos em correspondência com patamares distintos 

de canonicidade e uso litúrgico atribuídos aos mesmos. Neste caso, a maior importância 

de leitura é dada precisamente ao Pentateuco, centro definidor dos temas que a leitura 

oficial propõe para leitura da comunidade ao longo do ano, funcionando os textos das 

restantes secções como complementos do texto da Torá. 

O estudo das cercaduras iluminadas dos manuscritos hebraicos portugueses ficaria 

incompleto se não dedicássemos algumas palavras à Mishneh Torah de 1471/72, um 

manuscrito copiado em dois volumes, luxuosamente decorados, com dezanove fólios 

                                                 
     565 Como ocorre, por exemplo, na Bíblia de Lisboa, na Bíblia da Hispanic Society of America, ou no 

Pentateuco de Almanzi. Neste último manuscrito, os textos massoréticos ao começo são ornados com 

cercaduras de ornatos filigranados, e não cercaduras pintadas, as quais se reservam para o começo dos livros 

bíblicos que se seguem aos textos massoréticos. Sobre os instrumentos de leitura e sua possível relação com 

o programa decorativo dos manuscritos, veja-se RAMOS, José Augusto. «Iluminura hebraica e contextos 

bíblico-bibliográficos medievais». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as 

interações culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos 

Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2014, pp. 52-57. 

     566 Especialmente, no Pentateuco de Almanzi e no Pentateuco do Duque de Sussex. Sobre os diferentes 

estatutos dos livros bíblicos e sua relação com a formatação do cânone bíblico, veja-se RAMOS, J. (2014): 

pp. 47-50. 
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iluminados a marcar o início dos livros que estruturam a obra (Tabela 10) (Figs. 105-

115). Nas linhas anteriores o nosso olhar concentrou-se na Bíblia de Lisboa de 1482 e nos 

restantes dez manuscritos com cercaduras iluminadas, os quais, como referimos, repetem 

os mesmos esquemas compositivos daquela Bíblia completa. Neste momento urge 

perguntar pelo lugar da Mishneh Torah no conjunto deste grupo, uma questão que 

consideramos pertinente por dois motivos que importa destacar: em primeiro lugar, este 

manuscrito foi realizado cerca de uma década antes da Bíblia de Lisboa, não subsistindo 

qualquer manuscrito hebraico iluminado em Lisboa para o período que medeia a criação 

destes volumes, ou seja, para os anos entre 1472 e 1482; em segundo lugar, as iluminuras 

da Mishneh Torah, apenas com cercaduras de Tipo A, apresentam uma série de diferenças 

muito evidentes em relação aos demais manuscritos do grupo, nomeadamente, no 

tratamento plástico das composições, revelando um perfeito domínio técnico na execução 

da pintura e dos douramentos, na componente técnica/material das iluminuras, mostrando 

uma consistente estabilidade dos aglutinantes e dos pigmentos, ou mesmo no 

desenvolvimento das filigranas, tanto nas suas cores, combinando o púrpura e o vermelho 

(sem paralelos na filigrana hebraica portuguesa posterior, onde o vermelho é praticamente 

inexistente) como nas suas formas, com padrões de palmetas, pouco comuns nos demais 

manuscritos.567 A Mishneh Torah oferece-nos ainda algumas composições únicas, ou 

motivos particulares, que não se repetem nos restantes volumes do conjunto, como uma 

cercadura com uma grande flor aberta ao centro da coluna de texto, na abertura do prólogo 

de Maimónides (Fig. 107), a coroa de ouro que encima a frase «Eu, Moisés, filho de rabi 

Maimón» (Fig. 108) ou o casal de híbridos humanóides, no início do Livro X, dedicado 

à pureza ritual (Fig. 113). Estas diferenças entre a Mishneh Torah e os restantes 

manuscritos da oficina sugerem a sua produção por um artista mais experiente e hábil e 

num outro contexto, distinto da produção destes manuscritos. 

Num primeiro momento, a constatação das diferenças estilísticas entre a Mishneh 

Torah e os restantes manuscritos do grupo levaram-nos a problematizar a produção 

daquele manuscrito em território português e a apontar o solo italiano como espaço 

possível para a relização das iluminuras (mas não da cópia). Com efeito, enquanto as 

iluminuras hebraicas portuguesas revelam influências tanto da iluminura italiana como 

da iluminura franco-flamenga, na Mishneh Torah a influência italiana é esmagadora, 

                                                 
     567 AFONSO, L. (2015): pp. 78-79. 
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tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista formal, particularmente manifesto 

nas iluminuras dos fólios 11v e 12r do Vol. I, como bem identificou Bezalel Narkiss (Figs. 

106 e 107).568  

As evidentes diferenças entre a Mishneh Torah e os restantes manuscritos foram 

devidamente assinaladas por diversos autores. Bezalel Narkiss, que enquadra a produção 

hebraica iluminada portuguesa em três grupos distintos, integra a Mishneh Torah em um 

grupo específico, formado apenas por este códice, e distinto do grupo principal, 

encabeçado pela Bíblia de Lisboa: «The Portuguese schools of Hebrew illumination can 

be subdivided into several groups. The Lisbon Maimonides of 1472 has features which 

do not appear in any of the other manuscripts; it is more Italianate in style and does not 

contain developed feathery scrolls».569 Thérèse Metzger partilha da mesma opinião, 

destacando não somente as diferenças entre os diversos manuscritos em relação com a 

Mishneh Torah mas também as diferenças existentes no interior dos próprios volumes 

deste manuscrito: «Il est ainsi manifeste que la décoration du fol. 12 recto du Mishne 

Tora est l’oeuvre d’un enlumineur bien plus habile que ceux qui ont exécuté les autres 

pages du manuscrit et les bordures de tous les autres manuscrits du groupe».570 

Para resolver este impasse, Débora Matos sugeriu recentemente que o manuscrito 

da Mishneh Torah possa ter sido um códice-modelo, a partir do qual os iluminadores 

portugueses terão construído parte das cercaduras pintadas dos restantes códices.571 

Embora não empregando o termo “códice-modelo”, Thérèze Metzger aponta que os 

elementos principais da iluminura hebraica lisboeta encontram-se potencialmente 

presentes na Mishneh Torah: «L’association entre les bordures florales et les panneaux 

d’arabesque filigranée n’est pas le seul lien entre ce manuscrit el les suivants. Sans doute 

des motifs nouveaux et des variantes de détail dans l’organisation des marges se feront 

jour, mais pour l’essentiel ils disposent aussi du programme décoratif des bordures du 

Mishne Tora».572 Partindo destes dados, parece-nos verosímil que o manuscrito da 

Mishneh Torah possa ter sido iluminado por um artista italiano, ou com sólida formação 

italiana, na capital portuguesa, num período incipiente da atividade da oficina hebraica 

                                                 
     568 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 140. 

     569 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 138. 

     570 METZGER, T. (1984): p. 766, nota 18. 

     571 MATOS, Débora. Script and Decoration in Late Fifteenth Century Portuguese Hebrew Manuscripts: 

A Digital Approach (no prelo). 

     572 METZGER, T. (1977): p. 32. 
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de iluminura ou mesmo enquanto esta era ainda inexistente. Embora desenvolvendo um 

número mais diversificado de cercaduras, a Bíblia de Lisboa apresenta bastantes 

afinidades com a Mishneh Torah, não apenas em relação às molduras acânticas, comuns 

aos manuscritos, mas desenvolvendo em certas ocasiões motivos de palmetas nos 

ornamentos de filigrana ou mesmo apresentando cercaduras duplas, as quais, como 

referimos, apenas surgem nestes dois manuscritos. Não obstantes as diferenças formais 

entre a Mishneh Torah e os demais manuscritos da oficina, as quais demarcam ambas as 

produções, permanecem válidas, ainda que simbolicamente, as palavras de Bezalel 

Narkiss a propósito do manuscrito de Maimónides: «Although it falls within the tradition 

of Spanish illumination, the decoration of our manuscript marks the beginnings of a new 

trend, that of the Portuguese School».573  

                                                 
     573 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 141. 
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Tabela 10 – Relação dos fólios com cercaduras pintadas na Mishneh Torah 

Vol. I  Vol. II 

ff. Tipo  ff. Tipo 

2r Cercadura de 
entrelaçados em 
micrografia, com fundo 
em filigrana púrpura e 
rinceaux de linhas finas, 
a preto, com flores 
coloridas e pontos de 
ouro. 

 
 

2v A1 

11v A1  34v A1 
12r A1  94v A1 

13v Cercadura em Diptíco: 
coluna da direita: 
rinceaux de linhas finas, 
traçadas a púrpura e a 
vermelho, com flores 
variadas, e rinceaux com 
pequenas folhas verdes 
e grandes flores azuis e 
rosa; coluna da 
esquerda: rinceaux de 
linhas finas, desenhadas 
a preto, com flores 
coloridas, pontos de ouro 
e algumas folhas 
acânticas. 

 161v A1 

31v A1  189v A1 

63v A1  277v A1 

106v A1  313v A1 

197v A1  355v A1 

252v A1  397v A1 

   434v Cercadura Dupla: 
cercadura externa: Tipo 
A; cercadura interna: 
filigrana púrpura e 
vermelha com inscrição 
de letras em ouro 
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Tabela 11 – Relação dos fólios com cercaduras pintadas na Bíblia de Lisboa, com indicação da 

sua tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol. I  Vol. II  Vol. III 

ff. Tipo  ff. Tipo  ff. Tipo 
1v A1  1v A1  1v A1 

2r C1  
  

 
  

2v C2  134r B1  178r B1 

3r C2  134v B1  178v B1 

3v B1  135r B1  179r B1 

4r C1  135v B1  179v B2 

4v D1  
  

 180r B2 

5r A3  136v D2  180v B1 

5v D1  
  

 
  

6r C1  168r B1+D1  181v B1 

6v B1  
  

 182r B1 

7r B1  210r A2  182v B1 

7v A1  
  

 183r B1 

8r B1  246r D1+A1  183v B2 

8v D1  
  

 184r B1 

9r C1  250v B1+C2  184v B1 

9v B1  
  

 185r B1 

10r C3  252r A1+C2  185v A1+C2 

10v B1  
  

 186r D1+C2 

11r C2  256r B1+C2  
  

11v B1  256v C2+B1      
12r B1  

  
     

12v B1  258r B1+B1      
13r C1  

  
     

13v E2  260v A1+B1      
14r A1  

  
     

14v C3  261v A1+C2      
15r B1  

  
     

15v C1  263r E1+A1      
16r C1  

  
     

16v C3  264v E1+A1      
17r B1  

  
     

17v B1  265v A1+D1      
18r B1  

  
     

18v B1  271v D1+B1      
19r B1           
19v B1           
20r B1           
20v B1           
21r B1           
21v B1           
22r B1           
22v B1             

          
180r B1           
180v B2           
181r B2           
181v B2           
182r B2           
182v B2  

  
 

  

183r B2  
  

 
  

183v B2  
  

 
  

184r B2  
  

 
  

184v B2  
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Tabela 12 – Relação dos fólios com cercaduras pintadas nos restantes manuscritos 

iluminados em Lisboa (Grupo 1), com indicação da sua tipologia 

 

Siddur de Paris  Bíblia de Moscovo 

ff. Tipo  ff. Tipo 
1v C2  1v A1+C4 

33v F  96v A1+C2 

331v C1  177v A1+C2 

413v A1  236v A1+C4 

     318v A1+C4 

   

Siddur de Oxford  Pentateuco de Almanzi 

2r C1  11v A1 

15r C1  86r E1 

39v C1  148v B1 

77r C1  192v D1   
 256r A1 

    

Bíblia de Oxford  Pentateuco de Nova Iorque 

1r C1  1v A1+C1 

1v C1  2r C1 

166r C1  
  

317r B2  
  

473v B3  
  

513v B2  
  

530v B3  
  

545v B3  
  

552v B2  
  

     

Hagiógrafos Schocken  Bíblia da Hispanic Society 

47v C2  47v A1+C4   
 131r D1+C4   
 160r A1+C4   
 290v A1+C4   
 291r A1+C4   
 426r A1+C4   
 470r A1+C4   
 581r A1+C4 

    

Pentateuco do Duque de Sussex  Bíblia de Paris 

2r A1  9v D1+C2 

48v D2  374v A1+C4 

88r C2  
  

114v G  
  

152r E1  
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b) recurso a fi ligranas para enquadramentos de palavras iniciais  

O estudo dos ornatos filigranados dos manuscritos hebraicos iluminados 

portugueses, tal como ocorreu com as cercaduras pintadas, encontra na Bíblia de Lisboa 

a sua referência principal. A centralidade deste manuscrito para o estudo destes ornatos 

prende-se pelo facto de nele se verificarem, pela primeira vez, os dois estilos de filigrana 

que virão a caracterizar a produção lisboeta de iluminura hebraica, nas suas duas oficinas. 

O primeiro estilo, ou estilo 1, com aparentes relações com a arte da ourivesaria, pode ser 

identificado na Bíblia de Lisboa nos painéis com palavras iniciais no Pentateuco (vol. I) 

(Fig. 184), nos Profetas Anteriores (vol. II) (Fig. 195) e nos Hagiógrafos (vol. III) (Fig. 

204), sendo o estilo principal nas filigranas desta Bíblia; o segundo estilo, ou estilo 2, 

consideravelmente diferente do anterior e com paralelos na iluminura cristã portuguesa 

dos séculos XV e inícios do XVI, caracteriza os painéis com palavras iniciais dos livros 

dos Profetas Posteriores (vol. II) (Fig. 201). 

Excetuando a Bíblia da Hispanic Society of America, na qual se encontram 

representados os dois estilos de filigranas referidos,574 os mesmos não mais coincidem 

em nenhum dos manuscritos iluminados portugueses remanescentes. Para sermos 

concretos, as filigranas de estilo 1 surgem relacionadas com os manuscritos iluminados 

do Grupo 2, que adiante será estudado. Em contraste, as filigranas de estilo 2 sobressaem 

nos manuscritos iluminados do Grupo 1, que estamos a estudar. Neste sentido, parece-

nos credível que cada estilo de filigrana caracteriza uma das duas oficinas de iluminura 

hebraica lisboetas, conclusão que nos parece reforçada quando analisamos as cercaduras 

pintadas de ambos os grupos. Em todo o caso, este fenómeno não impediu a existência 

de contactos pontuais entre as oficinas e os seus artistas, o que pode ter ocorrido por 

ocasião de encomendas mais luxuosas, como a Bíblia de Lisboa ou a Bíblia da Hispanic 

Society of America, com programas decorativos mais extensos e demorados. 

Tendo em conta que a análise que se pretende realizar neste ponto incide 

especialmente nos ornatos filigranados do primeiro grupo de manuscritos, consideremos, 

agora, as filigranas de estilo 2 que o caracteriza. Para procedermos à sua descrição, 

                                                 
     574 As filigranas de estilo 1 situam-se nos painéis com palavras iniciais nos fólios iluminados com 

cercaduras pintadas (Êxodo, Deuteronómio, Josué, Reis, Isaías, Crónicas e Salmos); as filigranas de estilo 

2 ornamentam as cercaduras que enquadram os tratados massoréticos, ao começo do volume, a página-

tapete com os Implementos do Templo, as cercaduras e o painel com palavra inicial no começo do Génesis, 

e os enquadramentos das perícopes ao longo do Pentateuco. 
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gostaríamos de destacar o Siddur de Paris (Figs. 211-238), por nele se representar, pela 

primeira vez, os prolongamentos marginais típicos deste estilo, os quais se encontram 

ausentes dos enquadramentos da Bíblia de Lisboa. 

As molduras dos painéis que enquadram títulos e palavras iniciais que seguem 

este estilo caracterizam-se por apresentar uma série de linhas retas paralelas, normalmente 

decoradas com a inscrição de círculos contínuos no exterior que alternam de tamanho a 

espaços, entrançados de corda ou filetes de ouro, motivos que podem surgir isolados ou 

combinados entre si. Estes enquadramentos contêm no seu interior o desenvolvimento de 

motivos tardo-góticos, que formam uma densa malha de rinceaux de linhas finas com 

volutas, muito comuns na iluminura cristã portuguesa dos séculos XV e XVI.575 Dos 

painéis que acabamos de descrever saem normalmente desenvoltos prolongamentos 

vegetalistas que se espraiam pelas margens, adornados com ramagens simétricas em 

forma de S, laços em forma de oito (8) e flores variadas, que reproduzem, por vezes, 

alguns dos modelos florais existentes nas cercaduras pintadas.576 O responsável pela 

decoração filigranada do Siddur de Paris parece ter sido um único indivíduo, o qual 

provavelmente realizou a decoração filigranada dos restantes manuscritos, repetindo 

constantemente os mesmos modelos e estilo do Siddur. A existência de pontos de contacto 

entre as filigranas e as cercaduras iluminadas, nomeadamente no desenho de algumas 

flores e aves, sugerem a participação deste artista na criação de algumas iluminuras. Em 

todo o caso, estes pontos de contacto podem revelar somente a existência de modelos 

oficinais, usados pelos artistas com grande liberdade. 

Do ponto de vista artístico, um dos aspetos mais fascinantes das filigranas dos 

manuscritos hebraicos iluminados portugueses globalmente considerados consiste na 

utilização da cor púrpura violácea com que são traçados os motivos,577 cor também 

                                                 
     575 CARDOSO, Paula. A iluminura de Maria de Ataíde e Isabel Luís no Mosteiro de Jesus de Aveiro (c. 

1465-1500) (Dissertação de Mestrado). Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2013, pp. 

31-32. 

     576 Excecionalmente, no Pentateuco de Almanzi encontramos também a presença de mochos na 

decoração destes prolongamentos (Fig. 416). 

     577 Desde a Antiguidade a cor púrpura apresenta uma gama muito diversificada de tonalidades, consoante 

a matéria-prima utilizada ou o seu processamento: «No hubo nunca un único color púrpura porque 

dependía de vários factores de fabricación, siguiendo las descripciones y las diferentes denominaciones 

con las que encontramos citados los tintes purpúreos. Estos colores podrían basicamente agruparse en 

dos, el violáceo y el rojo intenso, es decir, la púrpura violácea y la púrpura roja brillante que eran los más 

preciados y, a su vez, muestran diversas tonalidades». FERNÁNDEZ URIEL, Pilar. Púrpura. Del mercado al 

poder. Madrid: UNED, 2010, p. 333. Entre os principais estudos relativos à cor púrpura e sua simbologia, 

veja-se CARDON, Dominique (dir.). Teintures précieuses de la Méditerranée. Pourpre-Kermés-Pastel / 

Tintes preciosos del Mediterráneo. Púrpura-Quermes-Pastel. Carcassone: Musée des Beaux-Arts de 
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presente na iluminura cristã portuguesa, mas em grau menor, sendo hegemónicas outras 

cores, como o vermelho e o azul escuro. Estes ornatos em cor púrpura de tons pálidos, 

uma tendência ibérica dos séculos XV e XVI, como notou Horácio Peixeiro,578 são 

frequentemente combinados nos manuscritos hebraicos com títulos e emolduramentos 

feitos a folha de ouro, revelando um efeito visual de extraordinária beleza, não se 

encontrando esta solução «com a mesma recorrência e jogo tonal noutros centros de 

iluminura judaica tardo-medieval».579 Por outras palavras, o uso de uma filigrana 

desenhada maioritariamente em púrpura e a sua combinação com a inscrição de palavras 

e molduras em ouro constitui uma característica da iluminura hebraica portuguesa dos 

finais do século XV, não obstante a presença desta solução em um ou outro manuscrito 

sefardita coevo, sem afinidades com a produção hebraica nacional.580 

Importa referir que a filigrana do núcleo de manuscritos que estamos a tratar 

encontra-se traçada pontualmente em outras cores, nomeadamente, em preto, azul, 

vermelho, rosa e laranja, embora a cor púrpura seja dominante. Como exemplo, 

gostaríamos de destacar as filigranas do Pentateuco de Almanzi (Figs. 398-400, 403-404, 

406-408) e aquelas do Saltério do Vaticano (Figs. 421-424), que contrastam cores 

diversas na composição dos painéis, criando uma solução visual muito interessante. As 

afinidades entre estes manuscritos sugere uma produção próxima dos volumes. 

A preponderância da cor púrpura na filigrana dos manuscritos hebraicos 

portugueses, conforme declarámos, permite-nos perguntar se o uso desta cor corresponde 

somente a uma tendência deste período histórico, ou se, a par com esta tendência, existem 

razões simbólicas que justifiquem o seu emprego nos manuscritos. Para responder a esta 

questão devemos considerar, como destacou Michel Pastoureau, que além de um 

fenómeno físico e percetivo, a cor constitui também uma construção cultural complexa, 

                                                 
Carcassonne – Centre de Documentació i Museu Téxtil de Terrassa, 1999; LONGO, Oddone (ed.). La 

Porpora. Realtà e immaginario di un colore simbólico. Atti del Convegno di Studio (Venezia, 24 e 25 

ottobre 1996). Veneza: Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998; RODRÍGUEZ PEINADO, Laura. 

«Púrpura. Materialidad y simbolismo en la Edad Media». Anales de Historia del Arte, vol. 24 (2014), pp. 

471-495. 

     578 PEIXEIRO, H. (2014): pp. 146, 157-158. 

     579 AFONSO, L.; MOITA, T. (2015): p. 57. 

     580 Por exemplo, o Cânon de Avicena, produzido em Castela, em 1468, que se encontra no Jewish 

Theological Seminary de Nova Iorque (MS 8184), é dotado de painéis com filigrana púrpura e palavras 

iniciais a ouro, contudo, os ornatos filigranados não coincidem, na forma e na tonalidade, com aqueles 

usados na iluminura hebraica portuguesa. 
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no contexto da qual adquire significado próprio.581 Especificamente, no que se refere à 

cor púrpura, a sua associação ao poder, ao prestígio, à elegância e à riqueza encontra-se 

documentada desde a Antiguidade, sendo transversal a várias civilizações e culturas: «Sin 

duda la púrpura y su color fue símbolo inequívoco de prestigio social y de poder político 

digno de los reyes pero también de los héroes y vinculado con los proprios dioses».582 

Paralelamente, na sua associação ao poder divino, à distinção, à hierarquia e à majestade, 

a púrpura foi sendo acompanhada e enriquecida de pedras e metais preciosos, sobretudo 

o ouro. O simbolismo da cor púrpura encontra-se presente nas Escrituras hebraicas, 

nomeadamente, nas narrativas com as instruções dadas por Deus a Moisés para a 

construção do Santuário do deserto e para a confeção das vestes sacerdotais de Aarão e 

seus descendentes, onde se refere que os tecidos principais deveriam ser tingidos a 

“púrpura violácea” (tekelet), “púrpura escarlate” (argaman) e “púrpura carmesim” 

(tola’at), com ornamentos bordados em ouro (Ex 26; 27; 28; 36).583 Por tudo quanto 

referimos, cremos ser possível que o predomínio da cor púrpura nas filigranas dos 

manuscritos hebraicos lusos não se resuma somente a uma questão de tendência cultural 

de época. Com efeito, conjugando prazer e poder, prestígio e luxo, beleza e santidade, a 

púrpura aparece como detentora de ressonâncias significativas, biblicamente fundadas, 

aos olhos dos homens medievais, reforçando, ou justificando, o seu emprego nos 

manuscritos hebraicos portugueses. 

A relação da púrpura com o luxo, a riqueza e o prestígio pode ser atestada ainda 

em sentido inverso, ou seja, quando o artista deliberadamente não faz uso desta cor, 

optando conscientemente por cromatismos mais austeros e por metais menos preciosos 

no desenho das filigranas como sinal de sobriedade e humildade. Esta situação é visível 

em dois manuscritos, na Bíblia de Lisboa e no Pentateuco de Almanzi, ambos no começo 

das Lamentações, um texto destinado à festividade do 9 de Av (Tishah be-av), 

rememoração da destruição do Templo de Jerusalém, na qual se deve evitar quaisquer 

sinais exteriores de riqueza, alegria ou ostentação. Para concretizarmos, na Bíblia de 

Lisboa, o painel que abre as Lamentações é desenhado a sépia e a palavra inicial escrita 

a prata (Fig. 205), o que contrasta com os painéis que abrem os restantes livros bíblicos, 

                                                 
     581 PASTOUREAU, Michel. Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris: Èditions du Seuil, 

2004, p. 127. 

     582 FERNÁNDEZ URIEL, P. (2010): pp. 251-252. 

     583 BEGHELLI, Michelle. «Porpora, oro e pietre preziose nei testi biblici». In Anna Lina Morelli e Isabella 

Baldini Lippolis (dir.). Oreficeria in Emilia Romagna. Archeologia e storia tra età romana e medioevo. 

Bolonha: Ante Quem, 2010, pp. 115-137. 
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traçados a púrpura com palavra inicial inscrita a ouro (Figs. 184, 204, 206). Do mesmo 

modo, no Pentateuco de Almanzi, o painel é traçado a preto e a palavra inicial gravada a 

sépia (Fig. 416), distinguindo-se dos demais painéis, ornados a púrpura e ouro (Figs. 414, 

415). 

 

c) recurso a micrografia ornamental no desenvolvimento da massorá 

As notas massoréticas, escritas em micrografia, que aparecem nas margens 

superiores e inferiores do grupo de manuscritos que estamos a analisar, apenas 

desenvolvem formas ornamentais em cinco volumes, nomeadamente, na Bíblia de 

Lisboa, na Bíblia de Copenhaga, na Bíblia de Moscovo, na Bíblia da Hispanic Society of 

America e nos Hagiógrafos Schocken. Os responsáveis por esta decoração são os escribas 

e não os iluminadores, sendo evidente que os manuscritos chegaram à oficina de 

iluminura com a massorá ornamental inscrita, pois, em algumas ocasiões, os artistas 

vêem-se obrigados a realizar desvios nos prolomentos das filigranas para não chocar com 

o texto massorético. Os motivos micrográficos desenvolvidos nestes volumes consistem 

nas conhecidas formas geométricas simples, círculos, semicírculos e ziguezagues, 

inscritos pontualmente nos fólios, sobretudo no começo dos volumes (Figs. 184, 519, 

526). 

O apreço menos pronunciado pela inscrição da massorá com recurso a formas 

ornamentais nos manuscritos iluminados pode ser compreendida tendo em conta dois 

aspetos significativos: por um lado, estes manuscritos revelam uma nítida preferência por 

uma estética baseada na arte da iluminura, sendo o esforço decorativo investido com 

insistência no trabalho dos iluminadores, e não dos escribas; por outro lado, importa 

considerar que um número importante de códices bíblicos não recebeu a inscrição de 

massorá magna, como é o caso da Bíblia de Oxford, do Saltério do Vaticano, do 

Pentateuco de Parma, do Pentateuco de Almanzi e do Pentateuco do Duque de Sussex, 

razão por que as soluções iluminadas predominem nestes manuscritos em detrimento das 

soluções micrográficas.584 

 

                                                 
     584 Não obstante, alguns destes volumes, como a Bíblia de Oxford, o Pentateuco de Parma e o 

Pentateuco do Duque de Sussex, apresentam massorá parva completa. O Pentateuco de Almanzi contém o 

regramento de duas linhas na margem superior e três linhas na margem inferior, que se destinavam à 

inscrição da massorá magna, que não chegou a ser realizada. 
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d) recurso a páginas-tapete com rosetas em micrografia  

De grande interesse neste grupo de manuscritos iluminados constituem as páginas-

tapete com a inscrição de rosetas de seis pétalas, desenhadas em micrografia, no interior 

de círculos concêntricos, também micrográficos, preenchidos com semicírculos 

contínuos. Em número global de quatro, estas páginas podem ser encontradas em três 

manuscritos distintos, concretamente, na Bíblia de Lisboa (2) (Figs. 193 e 208), na Bíblia 

de Copenhaga (1) (Fig. 124) e na Bíblia de Paris (1) (Fig. 641). No caso da Bíblia de 

Lisboa e da Bíblia de Copenhaga as páginas-tapete são enriquecidas com decoração 

filigranada e/ou cercaduras pintadas, sinergia de escribas e iluminadores, devendo-se 

admitir a realização destes manuscritos em data muito próxima. 

As páginas-tapete com rosetas micrográficas apresentam uma dupla função nos 

manuscritos, ornamental e funcional. No primeiro volume da Bíblia de Lisboa estas 

páginas situam-se entre o final do texto bíblico (o Pentateuco) e o início do tratado 

massorético, que se lhe segue, demarcando, assim, ambos os textos, um com caráter 

sagrado e outro como complemento à leitura; no terceiro volume da Bíblia de Lisboa bem 

como na Bíblia de Copenhaga, as páginas-tapete assinalam o final do texto bíblico 

distinguindo-o do tratado massorético, que se lhe segue, ou do cólofon do escriba; na 

Bíblia de Paris, por fim, a página-tapete sinaliza o final do volume, também como elo de 

transição entre o sagrado e o profano. 

Usado em diversas culturas desde a Antiguidade como símbolo solar, o motivo da 

roseta alcançou grande popularidade em Israel no período greco-romano, sobretudo na 

decoração de ossuários.585 No período medieval, as rosetas comparecem com relativa 

abundância, enquanto motivos ornamentais, na decoração de manuscritos sefarditas, 

asquenazitas e iemenitas, tanto desenhadas em micrografia como pintadas com cor. Em 

nenhum destes contextos as rosetas ocupam a largura de uma página, como sucede nos 

manuscritos hebraicos lisboetas referidos, constituindo uma composição idiossincrática 

da produção hebraica portuguesa deste período. 

 

 

                                                 
    585 FIGUERAS, Pau. Decorated Jewish Ossuaries. Leiden: Brill, 1983, pp. 36-41. 
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          2.1.3 –  Uma oficina de iluminura hebraica em Lisboa 

O número significativo de manuscritos hebraicos portugueses dotados de 

iluminura empregando as mesmas fórmulas compositivas e os mesmos recursos 

estilísticos, bem como a qualidade das próprias iluminuras, indiciam que os códices deste 

núcleo de manuscritos foram decorados por uma equipa de iluminadores perfeitamente 

coordenados e treinados no processo de ilustração de códices, dotados de uma destreza e 

profissionalismo de execução que ultrapassa a iluminação pontual de um códice ou 

qualquer outro documento. As diferenças existentes entre a Mishneh Torah de 1471/72 e 

os restantes manuscritos produzidos nesta oficina permitiu-nos afirmar que a realização 

deste volume foi concretizada em outro contexto, provavelmente não relacionado de 

forma direta com a oficina de iluminura em análise. Os artistas desta oficina, contudo, 

recorreram ao volume como modelo para a criação do seu próprio repertório ornamental. 

Considerando as datas dos manuscritos com cólofon, com os quais os restantes 

manuscritos desprovidos deste elemento se encontram relacionados, parece-nos evidente 

que a oficina manteve atividade preponderante, ou exclusivo, nas décadas de 1480 e 1490; 

para os anos anteriores nada se conhece além da referida Mishneh Torah. Com esta oficina 

estiveram particularmente relacionados dois escribas principais, Samuel ibn Musa e 

Eleazar, filho de Moisés Gagos, que assinam vários manuscritos, podendo outros ser-lhes 

atribuídos. Em todo o caso, desconhecemos indícios que possam confirmar um trabalho 

oficinal por parte dos escribas. Estes terão realizado as encomendas nos seus próprios 

ateliês (sobretudo no que se refere à confeção material do códice e à cópia dos textos), 

confiando os aspetos decorativos mais complexos à oficina de iluminura hebraica, com a 

qual se mantêm em contacto enquanto responsáveis últimos dos manuscritos. O processo 

poderá ser semelhante no que diz respeito à encadernação dos códices, sobretudo as 

encadernações mais luxuosas, confiadas pelos escribas ou pelos encomendantes a 

especialistas desta arte. 

A intervenção de diferentes iluminadores na confeção de manuscritos explica 

porventura a diferente qualidade artística que se verifica quando se comparam os mesmos 

modelos de cercaduras pintadas entre vários manuscritos, ou até no interior de um mesmo 

manuscrito. Por outro lado, em numerosas ocasiões é possível reconhecer o uso repetido 

de modelos decorativos por parte dos iluminadores e do filigranista em diversos 

manuscritos, tanto na representação de motivos florais (por exemplo as flores ovais com 
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filamentos internos) como na representação de motivos zoomórficos, como sucede com 

os dragões de duas patas e cauda enrolada, análogos na Bíblia de Moscovo (Fig. 320) e 

na Bíblia da Hispanic Society of America (Figs. 534, 536, 537), ou dos pavões de cauda 

aberta e dimensões que ultrapassam os limites das cercaduras, patentes na Bíblia de 

Moscovo (Figs. 320, 335), na Bíblia da Hispanic Society of America (Figs. 525, 534, 539) 

e no Pentateuco do Duque de Sussex (Fig. 541). Este fenómeno, como se disse, 

testemunha a existência de modelos e um trabalho claramente oficinal destas obras. Como 

sucede com grande parte das obras de arte produzidas na Idade Média, desconhecemos o 

nome dos protagonistas que iluminaram estes manuscritos. 

 

     2.2 –  Os manuscritos i luminados do Grupo 2  

 

          2.2.1 - Identificação do corpus  

Em contraste com o núcleo anterior, este grupo é composto por um número mais 

limitado de manuscritos, compreendendo um total de sete volumes iluminados, todos sem 

cólofon, mas com profundas afinidades entre si, sobretudo ao nível das filigranas (Tabela 

13). Embora a origem portuguesa de alguns dos manuscritos indicados tenha sido 

defendida com reservas por Gabrielle Sed-Rajna (que atribui a sua produção a Portugal 

ou Espanha) ou recusada por Thérèse Metzger (que atribui a sua produção exclusivamente 

a Espanha),586 Bezalel Narkiss sugere que os manuscritos (especialmente o Pentateuco 

de Oxford e o Saltério De Bry) foram realizados em Portugal, embora em uma segunda 

oficina de iluminura, distinta da oficina principal, descrita no ponto anterior: «The De Bry 

Psalter and the Oxford Portuguese Pentateuch belong to another, third, group, possibly 

from another atelier».587 O autor descreve ainda as características decorativas que 

considera mais salientes destes manuscritos: «Its motifs consist of thin, more intricate, 

interlacing scrolls. Its penwork decoration has elaborate flourishes issuing from 

parashah signs, from initial-word panels and from the mouths of animals, some of which 

turn into feathery scrolls with gold dots».588 Esta descrição é válida sobretudo para o 

Pentateuco de Oxford (estudado pelo autor com particular pormenor),589 para o Saltério 

De Bry e para o Siddur de Cambridge, todavia, Narkiss não chega a integrar 

                                                 
     586 Deste grupo as autoras estudaram apenas cinco manuscritos (N.º 49, 50, 57, 58 e 59 da nossa tabela). 

     587 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 138. 

     588 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 138. 

     589 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 148-150 (n.º 46). 
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explicitamente este último volume no interior do grupo: «Within the Lisbon group, the 

manuscripts which most resemble ours are the Oxford Pentateuch and the De Bry Psalter, 

which have similar script, penwork panels, fragmented or intersecting frames and 

marginal penwork occasionally shaded with linework».590 

A origem portuguesa deste núcleo de manuscritos, quase todos de pequenas 

dimensões e destinados ao uso religioso, não se afigura hoje problemática.591 Embora as 

cercaduras pintadas não ofereçam paralelos com as iluminuras do grupo anterior (Grupo 

1), os ornatos filigranados, desenhados em púrpura, conjugada com a inscrição de 

palavras iniciais em ouro, correspondem àqueles usados na Bíblia de Lisboa e parte da 

Bíblia da Hispanic Society of America, ou seja, filigranas de estilo 1.592 Neste sentido, 

parece-nos evidente que a produção deste segundo grupo ocorreu em território português, 

provavelmente em Lisboa, nas décadas de 1480-1490. As afinidades patentes entre os 

dois grupos deixam-nos supor que ambos entraram em contacto um com o outro. 

 

Tabela 13 – Lista dos manuscritos hebraicos iluminados portugueses (Grupo 2) 

N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

49 
c. 1485-

90 
Jerusalém, National Library 
of Israel, MS Heb. 8º 844 

Siddur [Lisboa] * * 

50 
c. 1485-

90 
Cambridge, University 
Library, MS Add. 541 

Siddur [Lisboa] * * 

51 
c. 1485-

97 
Jerusalém, Ben-Zvi Institute, 
MS 2048 

Siddur [Lisboa] * * 

52 
c. 1485-

97 
Zurique, Braginsky 
Collection, MS 26 

Pentateuco [Lisboa] * * 

57 
c. 1490-

97 
Oxford, Bodleian Library, MS 
Or. 614 

Pentateuco [Lisboa] * * 

58 
c. 1490-

97 

Zurique, Floersheim 
Collection, MS 5.59; Nova 
Iorque, Jewish Theological 
Seminary Library, MS 8235 

Siddur [Lisboa] * * 

                                                 
     590 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 150-151 (n.º 47). 
     591 Com efeito, todos os siddurim deste grupo e o saltério apresentam dimensões muito reduzidas, mas 

variáveis. 

     592 Com exceção destes manuscritos portugueses, não encontrámos ornatos filigranados de estilo 1 em 

quaisquer outros manuscritos sefarditas deste período. 
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N.º Data Manuscrito Conteúdo Origem Escriba Comitente 

59 
c. 1490-

97 
Zurique, Floersheim 
Collection, MS 2 

Saltério [Lisboa] * * 

 

          2.2.2 –  Caracterização artística dos manuscritos do Grupo 2  

Em termos gerais, existem quatro características essenciais na definição do 

programa artístico deste núcleo de manuscritos, nem sempre combinadas no mesmo 

volume. Estas características são as seguintes: 

 

a)  recurso a cercaduras pintadas, com figuração vegetalista ou geométrica  

 O uso de cercaduras iluminadas revela-se pouco preponderante nos manuscritos 

deste grupo, comparecendo esta solução decorativa em apenas quatro dos sete 

manuscritos identificados, designadamente, no Siddur de Cambridge, no Pentateuco de 

Oxford, no Siddur bipartido593 e no Saltério De Bry. Entre estes manuscritos é notória 

uma grande consistência na arquitetura dos fólios com cercaduras iluminadas. Estes fólios 

caracterizam-se pelo desenvolvimento de uma série de compartimentos separados, um 

para o painel com a palavra inicial, decorado com filigrana, outro para a porção do texto 

copiado, e outro comportando a cercadura propriamente dita, que envolve quase sempre 

dois ou três lados dos fólios (na margem superior, exterior e inferior, ou na margem 

exterior e inferior, formando um “L”), contrastando assim com as cercaduras dos 

manuscritos do grupo anterior, que se distribuem de contínuo pelas quatro margens. 

 O reportório decorativo destas cercaduras não tem paralelo (exceto em uma ou 

outra ocasião) com os manuscritos iluminados do grupo precedente. Em termos globais, 

este repertório consiste na representação de grossos enrolamentos vegetalistas ou de 

largos entrelaçados geométricos, pintados sobre fundo colorido, revelando um 

aniconismo acentuado, estando ausentes quaisquer motivos zoomórficos, ou outros, no 

interior das cercaduras. Entre todos os manuscritos deste grupo, as cercaduras do Siddur 

de Cambridge são as que mais revelam afinidades com as soluções ornamentais dos 

                                                 
     593 Designamos por Siddur bipartido um manuscrito que se encontra atualmente desmembrado em duas 

partes: a primeira parte encontra-se na Floersheim Collection, em Zurique (MS 5.59), e a segunda parte no 

Jewish Theological Seminary de Nova Iorque (MS 8235) (n.º 58 da nossa tabela). 
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manuscritos lisboetas do grupo principal, particularmente com as cercaduras formadas 

por rinceaux de linhas finas, desenhadas a ouro, traçadas contra o fundo natural do 

pergaminho (Tipo C1), decoradas a espaços, neste Siddur, com pequenas flores e botões, 

em azul, verde e carmesim (Figs. 462, 491). Não obstante as afinidades temáticas, as 

cercaduras do Siddur de Cambridge distanciam-se na sua arquitetura das cercaduras 

referidas, recorrendo à presença de filetes pintados em carmesim que se intercetam nos 

cantos interiores das molduras, formando compartimentos internos. Em todo o caso, os 

paralelismos estabelecidos com as cercaduras de Tipo C reforçam as ligações deste 

manuscrito a Portugal e às oficinas lisboetas de iluminura hebraica. 

 Nos restantes manuscritos deste grupo, as cercaduras iluminadas recorrem a duas 

soluções ornamentais distintas, desenvolvidas sobre fundo colorido: (1) grossos 

enrolamentos vegetalistas, por vezes entrançados entre si; (2) largos entrelaçados 

geométricos. O tratamento técnico e formal das cercaduras em cada manuscrito é muito 

diverso entre si, sendo difícil estabelecer aproximações entre os volumes. Como exemplo, 

comparemos o Siddur bipartido e o Saltério De Bry: enquanto o primeiro apresenta um 

desenho mais grosseiro e pueril, com grande densidade cromática do fundo e dos motivos 

decorativos e assinalável destacamento de douramentos e policromia (Figs. 571, 573, 

574, 577, 591, 592, 597, 601), o segundo ostenta uma execução técnica de elevada 

qualidade, tanto na pintura como nos douramentos, empregando materiais cromáticos e 

aglutinantes nas iluminuras qualitativamente superiores aos que são utilizados no Siddur 

bipartido e em outros volumes do grupo (Figs. 607, 620). O Saltério De Bry desenvolve 

ainda interessantes composições de plena página, situadas nas páginas opostas às 

cercaduras, formadas, em um caso, por folhagens acânticas que emergem da boca de um 

dragão (Fig. 606), e, noutro caso, por grossos caules vegetalistas, em azul e verde, 

entrelaçados entre si, com círculos e pinhas de ouro (Fig. 619).594 Embora a presença de 

páginas-tapete iluminadas não constitua um característica assinalável dos manuscritos 

hebraicos portugueses, as páginas em questão revelam afinidades temáticas muito fortes 

em relação aos manuscritos iluminados do grupo principal. 

 Com tímidos paralelos com as cercaduras de Tipo D da Bíblia de Lisboa 

encontram-se também as molduras que decoram o Pentateuco de Oxford, formadas por 

                                                 
     594 O volume contém ainda três frontispícios de dupla-página, os quais aparentemente foram iluminados 

em Itália (Ferrara?) (Figs. 625, 628, 630), havendo o manuscrito saído de Portugal por concluir. 
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entrelaçados de círculos e de figuras em oito (8), ou enrolamentos naturalistas, 

desenhados em branco contra em fundo bicolor, em azul e verde, recorrendo a uma 

linguagem pictórica filiável em modelos italianizantes, recordando as molduras 

humanistas de bianchi girari (Figs. 557, 560, 565).595 

 Em suma, as cercaduras dos manuscritos iluminados do segundo grupo formam 

composições originais, de qualidade variável, com relativas afinidades entre si (na 

arquitetura das cercaduras e sua distribuição nos fólios ou nos temas predominantes), não 

se detetando o caráter mecânico e a repetição de modelos característica do grupo 

principal. Em todo o caso, algumas composições revelam afinidades mais ou menos 

explícitas com a iluminura da Bíblia de Lisboa, que permanece, como tal, uma referência 

irrenunciável.  

 

b) recurso a fi ligranas para enquadramentos de palavras iniciais  

O uso de painéis decorados com filigranas para enquadrar títulos e palavras 

iniciais de textos e orações encontra particular destaque nos manuscritos deste grupo. Os 

livros de oração (siddurim) – principal tipologia representada no conjunto –, compostos 

por uma grande pluralidade de textos, salmos, orações, bênçãos, hinos e súplicas, 

destinados à liturgia diária, ao sábado e às principais festividades do ano, constituem um 

exemplo significativo no emprego generoso desta ornamentação, comparecendo as 

filigranas no preenchimento, e decoração, dos muitos painéis com palavras iniciais que 

enquadram a abertura dos diversos textos e orações destes livros.596 

Importa referir que além de corresponderem às necessidades de marcação do 

texto, os painéis filigranados permitem criar ainda uma adequada hierarquização entre os 

diferentes textos, em analogia com o que se verifica com as letrinas iluminadas dos 

                                                 
     595 Por bianchi girari entende-se um motivo ornamental originado em Florença no século XV, 

caracterizado por desenvolver nas margens dos manuscritos enrolamentos semelhantes a vides que são 

deixadas em branco sobre um fundo colorido. Estes motivos acompanharam a criação dos códices 

humanistas italianos do século XV, os quais procuravam emular, de forma consciente, a decoração de 

códices realizados no século XII, que se acreditava pertencerem à Antiguidade romana. Sobre este motivo, 

veja-se KITTRELL, Sean. The origin and dissemination of the fifteenth-century manuscript illumination 

motif, Bianchi Girari (Dissertação de Mestrado). DeKalb: Northern Illinois University, 1999. 

     596 Como exemplo, veja-se o Siddur de Cambridge, com duzentos e vinte e cinco (225) painéis 

filigranados contra duas cercaduras pintadas, o Siddur bipartido, com trezentos e sessenta e três (363) 

painéis contra oito cercaduras pintadas, e o Siddur de Jerusalém, com trezentos e sessenta e dois (362) 

painéis, sendo desprovido, na sua forma atual, de qualquer cercadura, encontrando-se truncado ao começo 

e ao final. 
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códices latinos. Na verdade, os painéis de dimensões maiores ou artisticamente mais 

elaborados nos siddurim portugueses deste grupo destacam sobretudo o início das orações 

principais, contrastando com os painéis mais pequenos e modestos, que marcam as 

diferentes secções e subsecções no contexto das orações principais. Para ilustrar o que 

acabámos de referir sirva de exemplo o Siddur de Cambridge: o começo da oração Baruk 

she’amar (“Bendito seja aquele”) da secção conhecida como Pesukei dezimra (“hinário”), 

da oração da manhã, é enquadrado por um painel de largas dimensões e apurado labor 

(ocupando 4 linhas de texto em toda a extensão da coluna) (Fig. 480); seguem-se diversas 

orações, compostas pelos salmos 145 a 150, enquadradas por um painel mais pequeno e 

modesto (ocupando 2 ou 3 linhas de texto, com comprimento variável) (Figs. 481-482); 

no final desta secção, o painel que enquadra a última oração, yishtabaḥ (“Que o seu nome 

seja louvado”), exibe novamente grandes dimensões e trabalho artístico mais demorado 

(ocupando 8 linhas de texto em toda a extensão da coluna) (Fig. 483). 

Depois de considerarmos o funcionamento dos painéis iniciais dos manuscritos, 

importa caracterizar o estilo das suas filigranas, principal ornamento deste grupo. Como 

referimos em outro momento, as filigranas deste núcleo de manuscritos enquadram-se no 

estilo que se definiu como estilo 1 da Bíblia de Lisboa, o qual se encontra presente nos 

painéis iniciais dos livros do Pentateuco (vol. I) (Fig. 184), Profetas Anteriores (vol. II) 

(Fig. 195) e Hagiógrafos (vol. III) (Fig. 204) deste luxuoso códice. É no Siddur de 

Cambridge (Figs. 462-492), contudo, que julgamos encontrar na sua forma completa as 

características mais salientes deste estilo de filigranas, desenvolvendo-se aqui outros 

aspetos ausentes da Bíblia de Lisboa, nomeadamente, os prolongamentos marginais 

típicos. 

Os painéis que seguem este estilo de filigranas apresentam molduras formadas por 

uma série de linhas retas paralelas (a partir das quais se desenvolvem, para as margens, 

os prolongamentos vegetais), com ou sem encadeamentos de ondas no exterior, a modo 

de friso, encontrando-se, por vezes, também no exterior, grandes espirais decorativas. Em 

algumas ocasiões, as molduras são definidas com recurso a filetes de ouro ou de cor verde 

(metalizado), como é patente no Siddur do Ben-Zvi Institute (Figs. 495, 505), no 

Pentateuco Braginsky (Figs. 509-513)597 e no Pentateuco de Oxford (Fig. 567). Embora 

                                                 
     597 Note-se que os painéis deste manuscrito não são filigranados, mas sim, pintados. Em todo o caso, os 

prolongamentos vegetalistas que se espraiam pelas margens integram-se plenamente no designado estilo 1 

de filigranas. 
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os painéis apresentem em geral um formato retangular, no Siddur do Ben-Zvi Institute as 

molduras das orações principais resultam da interceção de dois retângulos, formando uma 

estrela de oito pontas, no interior da qual se encontra a palavra inicial do texto – uma 

solução que comparece também na Bíblia da Hispanic Society of America (Figs. 525, 

530, 533, 534) e na Bíblia de Paris (Fig. 640), integrada, nestes dois caos, em fólios com 

cercaduras pintadas. 

Outra característica relevante dos painéis que seguem este estilo de filigranas 

consiste na sua arquitetura, com divisões ou compartimentos internos, que se distinguem 

pelo emprego de ornatos filigranados e/ou cores diferentes em cada um dos 

compartimentos. O compartimento principal, situado ao centro ou em cima, no interior 

do painel, contém a palavra inicial do texto copiado (inscrita quase sempre em ouro, mas 

também em sépia, verde ou púrpura), preenchido com filigrana púrpura ou verde; os 

restantes compartimentos rodeiam esta divisão principal ou situam-se abaixo dela, 

desenvolvendo padrões filigranados desenhados em púrpura (Figs. 487, 566, 631). 

Os ornatos que caracterizam este estilo de filigranas são muito ricos e 

diversificados, incluindo malhas formadas por rinceaux de linhas finas que albergam 

volutas espiraladas e/ou flores abertas, ou outras formas da gramática gótica, 

nomeadamente, padrões de quadrifólios, triângulos, palmetas, conchas, ondas, motivos 

de pérola, entrelaçados, motivos canelados, folhagens acânticas, rosetas e florões. Um 

outro aspeto distintivo deste estilo de filigranas constitui a representação comum de rostos 

humanos, que ora se escondem por entre os enrolamentos das filigranas ora se instalam 

nos prolongamentos marginais (Figs. 478, 561, 593, 622).598 De particular interesse 

constituem os rostos humanos desenhados na margem inferior, na horizontal, por entre os 

prolongamentos naturalistas, no Siddur do Ben-Zvi Institute e no Pentateuco Braginsky 

(Figs. 505, 510). Embora estes rostos não revelem proximidades formais e resultem 

provavelmente de mãos diferentes, é evidente a sua relação como motivo partilhado entre 

os dois manuscritos, permitindo pensar na sua ligação a uma mesma oficina, com modelos 

comuns. 

                                                 
     598 Estes rostos encontram-se representados no Siddur de Cambridge (f. 51r), no Pentateuco de Oxford 

(ff. 58v, 134v e 152v), no Pentateuco Braginsky (f. 52r), no Siddur do Ben-Zvi Institute (ff. 31v, 48v, 60v, 

74r e 77r), no Siddur bipartido (Zurique, MS 5.59, pp. 48; Nova Iorque, MS 8235, ff. 8r, 136r, 146v) e no 

Saltério De Bry (f. 61r). 
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Os prolongamentos vegetalistas que se estendem pelas margens, saindo das 

extremidades dos painéis, configuram diferentes tipologias, que se conjugam por vezes 

entre si no mesmo manuscrito. Estes prolongamentos caracterizam-se por representar (1) 

conjuntos de linhas soltas traçadas a partir das linhas das molduras transportando densa 

folhagem, com formas análogas a penas de avestruz (Figs. 495, 566, 614); (2) desenhos 

de linhas soltas com pequenas folhas simétricas, recordando asas de borboleta, 

acompanhadas por flores, cachos e ananases (Figs. 468, 470, 500, 511, 567, 594); (3) 

conjuntos de finos rinceaux que se desenvolvem nas margens, com flores simples e botões 

coloridos, similares à decoração dos sinais de perícope da Bíblia de Lisboa (Figs. 450, 

486, 616). 

No que se refere à paleta cromática que preside ao desenho das filigranas, a cor 

púrpura constitui a cor dominante, enriquecida por vezes com apontamentos coloridos em 

verde e laranja (Figs. 442, 560, 612). Os ornatos podem ser traçados ainda com outras 

cores, como rosa, vermelho, e sobretudo verde, cor que surge representada em diversas 

tonalidades, desde o verde-claro ao verde-garrafa, brilhante (Figs. 565, 608). 

 

c) recurso a decorações adicionais nas margens  

O Pentateuco de Oxford e o Saltério De Bry apresentam um conjunto de 

decorações nas margens, desenhadas a sépia, com assinalável afinidade entre si. Entre as 

decorações destacam-se motivos de troncos e de ramos floridos (Figs. 558, 559, 561, 614, 

617, 618, 621), pássaros grotescos (Figs. 552, 554, 563, 568), leões (Figs. 553, 611), cães 

(Fig. 615) e uma cabeça humana (Fig. 555). Das suas bocas regurgitam enrolamentos 

vegetalistas que se expandem pelas margens – uma solução conhecida dos manuscritos 

iluminados do Grupo 1. Estes motivos são muito semelhantes no desenho, sendo 

provavelmente realizados pelo mesmo artista, que recorre ao debuxo de finos traços para 

projetar volumes e obter sombras. Em termos gerais, os motivos não suportam outro 

significado que não o decorativo. Excetua-se o grande leão patente no Saltério De Bry, o 

qual aparenta ilustrar um dos versículos do Salmo 7 – «Que não me arrebatem como o 

leão / e me dilacerem, sem que ninguém me valha» (Salmo 7,3) –, no termo do qual se 

encontra (Fig. 611). 

O motivo de pássaros grotescos presente nos dois manuscritos referidos 

comparece-se ainda em outro manuscrito deste grupo, nomeadamente, no Siddur 
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bipartido (Figs. 576, 582). Encontra-se representado, porém, de uma forma mais pueril, 

quase esquemática, sem qualquer modelado de formas e com recurso à cor púrpura, 

também usada nos prolongamentos vegetalistas das margens, com os quais quase se 

confunde. As diferenças no desenho deste motivo quando comparado com a mesma 

representação nos manuscritos antes referidos podem resultar da sua confeção por mão 

diferente ou decorrer da maior rapidez no seu debuxo, pela mesma mão. Em todo o caso, 

a reprodução do mesmo motivo sugere a existência de modelos e o caráter oficinal da 

produção destes manuscritos. 

O Siddur bipartido revela semelhanças com o Pentateuco de Oxford em outros 

aspetos, nomeadamente, a representação de motivos ornamentais circulares formados por 

molduras compostas por ondas e filamentos, preenchidos com padrões diversos de 

filigrana ou rostos humanos (realizados pelo mesmo artista nos dois manuscritos?). No 

Siddur bipartido este modelo circular situa-se no texto da Haggadah relativo à maẓẓa (o 

pão ázimo da celebração da Páscoa), que aparenta ilustrar (Fig. 595).599 O motivo 

comparece no Pentateuco de Oxford em maior número de vezes e com dimensões mais 

reduzidas mas desprovido de qualquer função ilustrativa em relação ao texto (Figs. 562, 

570). Em uma destas ocasiões, o artista conjuga diferentes tonalidades da cor púrpura 

para diferenciar as molduras circulares e os ornatos de filigrana interiores (Fig. 570). 

Embora não consistindo decorações marginais, importa referir aqui a existência 

de uma composição de particular riqueza ornamental, em plena página, que aproxima o 

Siddur bipartido de um outro manuscrito deste grupo – o Siddur de Cambridge. Neste 

último manuscrito, esta composição consiste na representação, em um fundo de finos 

rinceaux em ouro e púrpura, de motivos de folhagens de acanto, desenhadas em púrpura, 

que abraçam o título e as três primeiras linhas do Nishmat (uma secção da oração da 

manhã), havendo ainda uma espécie de cardo ao centro, por baixo das linhas de texto 

(Fig. 488). Uma composição muito semelhante comparece no Siddur bipartido, também 

aqui desenhada de forma pueril e mais esquemática (como o pássaro grotesco em relação 

com o Pentateuco de Oxford), em cor púrpura, com pontos verdes e laranja. O motivo é 

formado por folhagens acânticas que se dobram para o centro, no qual se suspende uma 

espécie de grande pinha ou ananás, característico dos manuscritos deste grupo (Fig. 587). 

Embora não existam paralelos exatos entre estas duas páginas, é possível que o Siddur de 

                                                 
     599 Identificado por METZGER, T. (1977): p. 155, nota 249. 
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Cambridge possa ter constituído fonte de inspiração para o Siddur bipartido, ou que 

ambos recorram, ao menos, a uma fonte comum. 

 

d) recurso a micrografia ornamental no desenvolvimento da massorá  

 Os manuscritos deste grupo, maioritariamente livros de oração, raramente contêm 

a inscrição de texto massorético, que surge exclusivamente nas Bíblias.600 Em dois 

manuscritos a escrita da massorá assume formas ornamentais, nomeadamente, no 

Pentateuco de Oxford e no Saltério De Bry. Esta decoração consiste no desenvolvimento 

de figuras geométricas simples, como círculos, semicírculos e ziguezagues, bem 

conhecidos dos manuscritos hebraicos lisboetas. Em todo o caso, o Saltério De Bry é mais 

reservado no uso destes ornamentos, que se vislumbram apenas ocasionalmente no 

volume (Figs. 608, 611). Em contraste, no Pentateuco de Oxford a massorá ornamental 

espraia-se praticamente por todos os fólios, nas margens superiores e inferiores, 

apresentando, em algumas ocasiões, pequenos pontos de ouro ou entrelaçados em púrpura 

no interior dos motivos micrográficos (Figs. 552, 564, 566). Nos primeiros fólios deste 

Pentateuco, os ornatos micrográficos encontram-se também nas margens exteriores (além 

das margens superiores e inferiores), formando como que uma cercadura em torno do 

texto quando observado em página aberta. 

 

          2.2.3 –  Uma segunda oficina de iluminura hebraica em Lisboa  (?)  

Os sete manuscritos que temos vindo a analisar, quase todos de pequenas 

dimensões e com finalidades religiosas, revelam fortes afinidades entre si, 

nomeadamente, ao nível da arquitetura das cercaduras pintadas e dos painéis com palavras 

iniciais, do estilo das filigranas (estilo 1) e seus prolongamentos marginais, da paleta 

cromática (filigranas em púrpura, com tons verdes e laranja, e/ou em verde), e nas 

decorações adicionais das margens, com motivos muito semelhantes, desenhados em 

sépia ou púrpura. Estas conexões entre os manuscritos constituem indícios fortes de que 

a sua produção terá sido realizada no contexto de uma oficina de iluminura específica, 

distinta daquela que produziu os códices iluminados do Grupo 1. Embora as cercaduras 

dos sete manuscritos não ofereçam paralelos exatos com as cercaduras pintadas dos 

                                                 
     600 Não obstante, o Siddur do Ben-Zvi Institute ostenta micrografia nas margens superiores e inferiores 

dos fólios, contendo, não a massorá, mas as Haftarot. 
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manuscritos iluminados do Grupo 1, é particularmente notório que os dois grupos, ou as 

duas oficinas, entraram em contacto, exibindo algumas semelhanças entre si, como o 

emprego ambundante de uma filigrana de cor púrpura, enquadrando títulos em ouro, ou 

ornatos micrográficos com motivos idênticos, compostos de figuras geométricas simples. 

Em todo o caso, a identificação dos sete manuscritos como portugueses, dada a 

inexistência do cólofon do escriba em todos eles, só é possível considerando a sua relação 

com a Bíblia de Lisboa de 1482, pelo que a capital portuguesa oferece-se como o espaço 

mais provável da sua produção. 

Um último aspeto que julgamos dever considerar a propósito deste grupo de 

manuscritos consiste no facto de quase todos os volumes apresentarem o texto em escrita 

semicursiva sefardita (exceto o Siddur de Jerusalém e o Siddur bipartido, copiados em 

escrita quadrada), com afinidades paleográficas muito evidentes entre si. Estas 

semelhanças foram destacadas por Bezalel Narkiss, sobretudo em relação ao Pentateuco 

de Oxford, ao Saltério De Bry e ao Siddur de Cambridge.601 Por sua vez, Leila Avrin 

aponta similaridades paleográficas entre o Siddur do Ben-Zvi Institute e outros 

manuscritos, como o Pentateuco do Duque de Sussex, o Pentateuco de Oxford e o Saltério 

De Bry, considerando-os produto de um mesmo escriba.602 Esta investigadora sugere 

ainda que o responsável pela cópia do Siddur do Ben-Zvi Institute tenha sido também o 

indivíduo que decorou o manuscrito: «It is probable that the scribe himself executed the 

decorative penwork and possibly even the gold-leaf letters».603 Neste sentido, podemos 

admitir igualmente a participação do escriba na decoração do Pentateuco de Oxford e do 

Saltério De Bry. Perante os dados recolhidos permanecem algumas questões, que apenas 

podemos enunciar de momento: se o escriba do Pentateuco do Duque de Sussex, 

identificado por Débora Matos como sendo Eleazar, filho de Moisés Gagos,604 coincidir 

com o escriba dos restantes manuscritos antes referidos, como explicar a sua relação com 

as duas oficinas de iluminura hebraica? Poderá este escriba ser o responsável pela segunda 

oficina de iluminura identificada? Para responder a estas questões será necessário 

                                                 
     601 Em relação ao Pentateuco de Oxford, Narkiss escreve: «Within the Lisbon group, the De Bry Psalter 

is the closest to our manuscript with regard to the round script […]». NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; 

TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 150. Em relação ao Siddur de Cambridge, afirma: «Within the Lisbon 

group, the manuscripts which most resemble ours are the Oxford Pentateuch and the De Bry Psalter, which 

have similar script […]». NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, p. 151. 

     602 AVRIN, L. (1998): pp. 32-40. 
     603 AVRIN, L. (1998): p. 38. 

     604 MATOS, Débora. Script and Decoration in Late Fifteenth Century Portuguese Hebrew Manuscripts: 

A Digital Approach (no prelo). 
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realizar-se de futuro uma análise paleográfica cientificamente fundada aos manuscritos, 

análise que não cabe neste estudo. 

 

3 –  Os manuscritos híbridos: o impacto da chegada dos  judeus castelhanos  

 Neste ponto pretendemos estudar alguns manuscritos produzidos em Portugal (ou 

que julgamos poder atribuir a Portugal) nos quais detetamos soluções artísticas híbridas, 

conjugando soluções decorativas tipicamente portuguesas e outras provenientes de 

diferentes escolas sefarditas de iluminura do mesmo período. O estudo dos manuscritos 

híbridos em geral (característica de um número considerável de manuscritos sefarditas 

produzidos na segunda metade do século XV) necessita ser enquadrado no contexto 

histórico vivido pelas comunidades sefarditas no final do século XV, um momento de 

particular dificuldade a muitos níveis, que originou a deslocação, quase sempre forçada, 

de comunidades e indivíduos um pouco por toda a Península, e, mais tarde, para fora dela. 

A decadência de grande parte das comunidades sefarditas deste período, muitas 

delas outrora significativas, como Córdova, Sevilha, Toledo ou Burgos, foi desencadeada, 

em grande medida, por um decréscimo demográfico acentuado resultante do aumento do 

número de conversos, em consequência das pressões económicas e sociais a que se viram 

expostos os judeus de Castela, devido à intensa propaganda eclesiástica que acompanhou 

a disputa teológica de Tortosa (1413-1414), no reino de Aragão. O aumento do número 

de conversos, muitos deles optando por um modo de vida criptojudaico, teve como efeito 

o agudizar de tensões sociais, originando fortes movimentos antijudaicos, sobretudo em 

Sevilha (1465) e em Toledo (1449, 1465, 1467), que vieram a deteriorar a posição da 

gente conversa na sociedade ibérica de então. O ponto alto desta violência foi alcançado 

em 1473, com os massacres perpetrados contra os conversos praticamente em toda a 

região da Andaluzia, por onde começou, mais tarde, a expulsão dos judeus castelhanos, 

em janeiro de 1483.605 Esta expulsão, requerida pela Inquisição “Espanhola”, e estendida, 

em 1492, a todo o reino de Castela e ao reino de Aragão, visava facilitar, entre outros 

objetivos, a plena integração dos conversos nas comunidades cristãs. 

                                                 
     605 BEINART, Haim. «La Inquisición Española y la expulsión de los judíos de Andalucía». In Y. Kaplan 

(ed.). Jews and Conversos. Studies in Society and the Inquisition. Proceedings of the Eighth World 

Congress of Jewish Held at the Hebrew University of Jerusalem, August 16-21, 1981. Jerusalém: The 

Hebrew University Magnes Press, 1985, pp. 103-123. 
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 Os acontecimentos que destacámos encorajaram, e intensificaram, a vinda de um 

número significativo de judeus e conversos para o reino vizinho de Portugal, que desde 

então viu crescer a sua população judaica em todo o território: «Their numbers grew 

during the fifteenth century, because of social movements against the Jews in Aragon, 

Navarre and Castile from the middle of the fourteenth until the end of the fifteenth century 

and the establishment of the Inquisition in Spain. Castilian Jews and converted families 

came to Portugal during the last quarter of the century».606 Entre a população recém-

chegada encontravam-se certamente alguns escribas e iluminadores, que, como os seus 

correligionários, vieram em busca de refúgio e segurança ou mesmo de melhores 

oportunidades de vida e de trabalho. Entre os escribas que chegaram a Portugal 

encontrou-se o escriba Isaac, filho de Ishai ben Sasson, que já tivemos oportunidade de 

estudar nesta dissertação. Como então referimos, o escriba, chegado a Portugal depois da 

expulsão dos judeus de Castela, em 1492, aqui continuou a produzir manuscritos, como 

a Bíblia de Évora (1494) (Figs. 285-292) e a Bíblia de Filadélfia (1496) (Figs. 363-377), 

com fortes ecos da tradição sefardita andaluza, na qual este escriba fora formado. De 

particular destaque merece aqui a Bíblia de Filadélfia, aparentemente realizada em 

Lisboa, considerando a data da produção, mas sem quaisquer afinidades, em termos 

decorativos, com a iluminura hebraica portuguesa coeva. Pelo contrário, a decoração do 

manuscrito reproduz as formas ornamentais típicas dos manuscritos andaluzes, 

particularmente no desenho da massorá, desenvolvendo motivos de entrelaçados, largos 

nós e formas geométricas, em micrografia, os quais se combinam com figuras estilizadas 

de ramos, folhagens, flores-de-lis e serpentes, também em micrografia. Em contraste com 

o que sucede nos manuscritos andaluzes, a Bíblia de Filadélfia apresenta ainda decoração 

iluminada, sobretudo páginas-tapete, ao começo do volume, com entrelaçados 

geométricos, desenhados ou inscritos em micrografia, com apontamentos coloridos, ou 

grandes flores delineadas a ouro, preenchidas com filigrana púrpura e vermelha, próximas 

da tradição castelhana. Embora produzida em Portugal, a Bíblia de Filadélfia aparenta 

resultar de uma encomenda realizada por um judeu castelhano, em Lisboa, o qual preferiu 

uma Bíblia decorada conforme a “tradição castelhana”, e não segundo a “tradição 

portuguesa”, escolhendo para o efeito um escriba oriundo dessa área peninsular. 

                                                 
     606 TAVARES, Maria José Ferro. «The Castilian Jews in Portugal: An Approach to their History». 

Hispania Judaica Bulletin, vol. 7 (2010), p. 176. Sobre este assunto, veja-se ainda SOYER, F. (2013): pp. 

109-165 (Capítulo II – Conversos e judeus castelhanos em Portugal, c. 1480-c. 1495). 



209 

 

 

Não foram apenas os escribas castelhanos que rumaram para Portugal neste final 

do século XV; os iluminadores seguiram também este caminho. A Bíblia da Hispanic 

Society of America revela indícios que o pode comprovar, combinando duas soluções 

decorativas autónomas, uma de origem castelhana e outra, mais preponderante, de origem 

lisbonense, nunca confundidas no mesmo fólio (Figs. 521-540). Para explicar esta 

situação, Bezalel Narkiss, Gabrielle Sed-Rajna e Thérèse Metzger concordam que o 

volume deverá ter sido produzido em Castela, entre 1469 e 1492, e concluído em Lisboa, 

entre a última data e o ano de 1496.607 Esta hipótese, contudo, foi recentemente revista, e 

contestada, por Luís Urbano Afonso e pelo autor desta dissertação que sugerem a 

produção deste manuscrito inteiramente na capital portuguesa por duas equipas de 

iluminadores, uma formada na tradição castelhana e outra formada na tradição portuguesa 

de iluminura hebraica.608 De facto, uma análise demorada ao manuscrito permite concluir 

que a cópia do texto foi realizada a pensar no trabalho dos iluminadores, assim se 

explicando a opção por apresentar uma única coluna de texto, a meio dos fólios, marcando 

o início ou o final dos livros que receberam cercaduras tipicamente lisboetas; por outro 

lado, é patente que os iluminadores procuraram realizar em alguns momentos 

composições características das equipas contrárias, nomeadamente, na cercadura que 

conclui o Livro dos Números, com reportório português mas caracterizada por um 

desenho mais frouxo, semelhante às composições da equipa espanhola, que apresenta um 

uso menos diversificado da paleta cromática e ouro mais brunido e brilhante (Fig. 527). 

Embora este manuscrito tenha sido inteiramente realizado em Lisboa e iluminado por 

duas equipas distintas, o escriba parece ser natural de Castela, o que se comprova pelo 

facto de integrar no volume práticas escribais próprias desta geografia, designadamente a 

inscrição de sinais de seder, ausentes dos manuscritos portugueses, e que só os escribas 

toledanos ainda conservavam em toda a península. 

A circulação de escribas e iluminadores no interior da Península Ibérica no último 

terço do século XV, resultante, como referimos, da instabilidade social vivida pelos 

                                                 
     607 NARKISS, B. (1969): p. 82; SED-RAJNA, G. (1970): p. 69; METZGER, T. (1977): p. 109; METZGER, T. 

(1993). O elemento heráldico com as armas de Castela e de Aragão que comparece em uma das cercaduras 

acânticas lisboetas (Fig. 533) serviu aos autores como indício para uma datação do manuscrito – posterior 

à união das Coroas de Castela e Aragão, em 1469, e anterior à Conquista de Granada, em 1492, cuja 

heráldica não se encontra presente. Não obstante, o volume deverá ter sido produzido na década de 1490, 

conforme se comprova pelo uso de cercaduras internas de Tipo C4, próximas da Bíblia de Moscovo de 1496. 

     608 AFONSO, Luís Urbano. «6. Bíblia». In Luís Urbano Afonso e Adelaide Miranda (eds.). O livro e a 

iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015c, pp. 121-122. MOITA, T. 

(2015a): p. 264. 
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judeus neste período, poderá estar na génese dos muitos manuscritos sefarditas híbridos 

produzidos neste tempo, cujo estudo tem sido negligenciado pela historiografia.609 Em 

termos genéricos, estes manuscritos refletem quase sempre uma ornamentação 

micrográfica de tipo andaluz e uma iluminura de estilo mudéjar e/ou tardo-gótico. Um 

caso que julgamos paradigmático consiste na Bíblia de Madrid, obra copiada em 

dezasseis volumes, na cidade de Toledo, em 1487 (Palácio Real, MS II/3231-3246).610 

Em termos micrográficos, os motivos patentes nesta Bíblia sugerem os manuscritos da 

Escola Andaluza, desenvolvendo flores-de-lis e outros desenhos geométricos – uma 

situação que se compreende, aliás, tendo em conta que o escriba, Abraão ibn Kalif, 

provém desta área geográfica, na qual se encontram documentados vários membros da 

sua família com atividade como escribas.611 Ibn Kalif terá rumado para Toledo, 

provavelmente depois de 1483, data da expulsão dos judeus da Andaluzia, produzindo 

naquela cidade o manuscrito bíblico de Madrid. Para além da decoração micrográfica, o 

começo e o final de cada um dos volumes que compõem a Bíblia de Madrid ostentam 

listas massoréticas escritas em duas colunas integradas em arcos polilobados ou em 

ferradura, em castanho, púrpura e vermelho, num horizonte estilístico de clara inspiração 

islâmico-mudéjar. Em contraste, o início de cada livro bíblico, revela outro idioma 

artístico, tipicamente tardo-gótico, apresentando palavras iniciais escritas em ouro no 

interior de painéis pintados em azul e rosa, e decoração marginal formada por rinceaux 

                                                 
     609 Embora este desinteresse historiográfico não se referira exclusivamente aos manuscritos híbridos, 

mas, na verdade, a toda a produção sefardita iluminada do século XV: «Throughout the past fifty years, 

research on Sefardi Bibles has centered mainly on early manuscripts dating from the thirteenth and the 

fourteenth centuries. […] Within this cultural context, later Sefardi Bible production has been almost 

neglected by scholars or relegated to the role of final comparison with its more famous antecedents». 

CONTESSA, A. (2014): p. 267. Em todo o caso, a hibridicidade destes manuscritos constitui uma das causas 

que tem afastado os historiadores do estudo destes códices. 

     610 Sobre este manuscrito, veja-se DEL BARCO, Javier. Catálogo de manuscritos hebreos de la 

Comunidad de Madrid. Vol. 1, Manuscritos bíblicos, comentarios bíblicos de autor y obras gramaticales 

en las bibliotecas de El Escorial, Universidad Complutense de Madrid y Palacio Real. Madrid: CSIC, 

2003, pp. 116-123, n.º 3. LÓPEZ-VIDRIERO, María Luisa. «Travesía de una biblia sefardita: transfiguración 

del colecionismo real». In Asociación Internacional de Bibliofilia, XXIX Congresso-Actas. Madrid: El Viso, 

2015, pp. 79-89. ORTEGA-MONASTERIO, María Teresa. «7. Biblia Hebrea». In Esperanza Alfonso, Javier 

del Barco, M. Teresa Ortega Monasterio e Arturo Prats (eds.). Biblias de Sefarad/Bibles of Sepharad. 

Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2012, pp. 206-209. ORTEGA-MONASTERIO, María Teresa. «The 

Hebrew Bible of the Royal Palace in Madrid: a Sephardic Bible from the 15th Century». Revue des Études 

Juives (no prelo). 

     611 De acordo com María Teresa Ortega-Monasterio, o escriba desta Bíblia deverá ser irmão de um outro 

escriba conhecido, Moisés ibn Jacob ibn Moisés ibn Kalif, com produção documentada exclusivamente na 

região de Andaluzia. Pertencem a este escriba os seguintes manuscritos: Opp. Add. 4º 26 da Bodleian 

Library, datado de 1480, produzido provavelmente em Sevilha ou Córdova; Parm. 2809 da Biblioteca 

Palatina de Parma, datado de 1473; e HC: 371/169 da Hispanic Society of America, datado de 1472 em 

Sevilha. 
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de linhas finas enriquecidos com pequenas folhas de acanto, em azul e vermelho, flores 

simples e pontos de ouro. O manuscrito conjunga, assim, diferentes linguagens artísticas, 

o islâmico-mudéjar e o tardo-gótico, testemunhando um hibridismo artístico de grande 

complexidade e beleza.  

Importa referir que o carácter híbrido de alguns manuscritos sefarditas de finais 

do século XV tem dificultado a identificação da proveniência de vários remanescentes, 

ou o seu agrupamento coerente – uma situação particularmente dificultada em razão da 

ausência de cólofones nestes volumes. Na tentativa de resolver este constrangimento, 

Bezalel Narkiss criou o conceito ineficaz de «Hispano-Portuguese Illumination of the 

Fifteenth Century» com o qual definiu um largo conjunto de manuscritos sefarditas 

decorados e/ou iluminados desprovidos de cólofon, conservados em bibliotecas de 

Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, nos quais identifica ressonâncias da Escola Portuguesa 

de iluminura hebraica e de outras escolas castelhanas, apesar da ausência de qualquer 

vestígio de cercaduras pintadas tipicamente lisboetas ou qualquer influência da arte 

flamenga ou italiana na sua decoração.612 

Embora a relação destes manuscritos com a iluminura hebraica portuguesa esteja 

longe de poder ser comprovada, consideramos que ao menos um dos volumes 

classificados por Narkiss – o Saltério de Oxford, MS Opp. Add. 8º 10 da Bodleian Library 

(Figs. 662-667) –613 poderá ter sido realizado em Lisboa por um escriba castelhano e um 

iluminador português. Com efeito, em termos artísticos, este códice revela um conjunto 

de soluções decorativas híbridas que remetem tanto para os manuscritos andaluzes como 

para os manuscritos portugueses. Dos manuscritos andaluzes provêm os modelos da 

massorá ornamental, formados com padrões de entrelaçados, nós diversos, motivos de 

folhagem (que em alguns casos sugerem flores-de-lis), e outros desenhos geométricos, 

inscritos em micrografia, bem como as páginas-tapete, ao começo e ao final do volume, 

com pradrões de entrelaçados dispostos na diagonal, ou entrelaçados geométricos, 

desenvolvidos na horizontal e na vertical, também em micrografia. Dos manuscritos 

                                                 
     612 NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 152-180. NARKISS, B.; 

SED-RAJNA, G. (1994). Esta ideia de uma suposta influência da Escola Portuguesa na iluminura dos 

manuscritos castelhanos do final do século XV não merece atualmente qualquer credibilidade. Na verdade, 

o que é comum entre os manuscritos deste período é o idioma artístico dominante na época, o tardo-gótico, 

não havendo qualquer ponto de contacto digno de nota com a iluminura portuguesa. 

     613 Sobre este manuscrito, veja-se NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, 

pp. 173-174 (n.º 56); e ainda ORTEGA-MONASTERIO, María Teresa. «Some Sephardic Bibles from the 

Fifteenth Century in the Bodleian Library». In Luís Urbano Afonso e Tiago Moita (eds.). Sephardic Book 

Art of the Fifteenth Century. Turnhout: Harvey Miller (no prelo). 
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portugueses provêm os modelos das filigranas, semelhantes às filigranas de estilo 1 da 

Bíblia de Lisboa. Encontram-se desenhadas em púrpura e vermelho no preenchimento 

dos painéis retangulares que demarcam as principais divisões do Saltério,614 ou formam 

cercaduras em torno das páginas-tapete em micrografia. Outro aspeto importante que 

aproxima o Saltério de Oxford dos manuscritos hebraicos portugueses consiste no seu 

formato pequeno e oblongo, semelhante a outros Saltérios produzidos no país, 

nomeadamente os Saltérios conservados na Biblioteca Apostólica do Vaticano, um 

datado de 1495 (Figs. 293-294), e outro produzido na década de 1480, sem cólofon, mas 

com iluminuras portuguesas (Figs. 421-424). 

Embora com menor grau de evidência que o Saltério de Oxford, gostaríamos de 

destacar ainda um outro códice sefardita, no qual se detetam algumas afinidades, ao nível 

dos ornatos filigranados, com a produção hebraica portuguesa iluminada. Trata-se de um 

pequeno Siddur, produzido na segunda metade do século XV, conservado na Cambridge 

University Library, MS Add. 1204 (Figs. 668-675).615 O programa decorativo deste 

volume consiste em painéis que enquadram palavras iniciais de títulos e orações, inscritas 

a sépia ou a ouro, preenchidos com filigrana púrpura ou vermelha, por vezes salpicada 

com verde, e decorações marginais que se prolongam a partir dos painéis, com motivos 

vegetalistas e laços em forma de oito (8), comuns aos manuscritos portugueses, 

desenvolvendo motivos vegetalistas característicos tanto do estilo 1, como ramagens com 

folhas semelhantes a asas de borboleta, como do estilo 2, como os referidos laços. Não 

obstante, as filigranas que preenchem os enquadramentos, a arquitetura dos painéis das 

orações principais (em forma de U invertido) e os grandes motivos florais pintados em 

algumas margens distanciam-se do que conhecemos da produção portuguesa, revelando 

maior proximidade com manuscritos castelhanos. Em síntese, embora constitue grande 

dificuldade determinar em absoluto a origem deste manuscrito, os dados recolhidos 

permitem identificar alguma conexão com a iluminura hebraica portuguesa, não sendo de 

descartar a possibilidade deste Siddur ter sido realizado em Lisboa, eventualmente por 

                                                 
     614 De acordo com a tradição judaica, o Saltério é composto por cinco coleções, ou livros, de salmos 

(salmos 1 a 41, 42 a 72, 73 a 89, 90 a 108, e 109-150). Estas divisões são por vezes destacadas nos 

manuscritos com recurso a painéis ornamentais. 

     615 Sobre este manuscrito, conhecido como «Cambridge Spanish Prayer Book», veja-se NARKISS, B.; 

COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 130-131 (n.º 35), autores que atribuem a 

produção do manuscrito em Espanha, durante o século XV. 
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um iluminador de origem castelhana que emprega motivos de tradições diversas 

(castelhana e portuguesa). 



 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS E SIGNIFICADO CULTURAL 

 

 

 A maioria das investigações sobre a iluminura dos manuscritos hebraicos 

portugueses destacam a sua linguagem moderna, internacional e intercultural, apontando 

correspondências com a arte europeia tardo-gótica e mesmo proto-renascentista. Neste 

capítulo é nossa intenção refletir sobre as principais influências artísticas que 

contribuíram para a criação das iluminuras hebraicas portuguesas. Num segundo 

momento, procuramos destacar o significado cultural destas iluminuras com vista a uma 

compreensão da idiossincrasia desta produção e da comunidade que dela usufruiu. 

 

1 –  Influências artísticas  

Os investigadores são unânimes em determinar que as principais influências 

artísticas das iluminuras hebraicas portuguesas do último terço do século XV encontram-

se na iluminura franco-flamenga e na iluminura italiana.616 Para além destas relações com 

a arte europeia, estudos recentes têm assinalado a existência de constantes entre a 

iluminura judaica e a iluminura cristã portuguesa do mesmo período.617 Como afirmámos 

em outro lugar, a união das tendências nórdica e mediterrânica, unidas ao localismo da 

iluminura portuguesa deste período, constitui a matriz que configura o esplendor da 

produção hebraica iluminada tardo-medieval portuguesa.618 Por outras palavras, a 

iluminura judaica portuguesa resulta de uma combinação de elementos nacionais e 

                                                 
     616 Sobre esta temática, vejam-se os seguintes estudos: AFONSO, L.; MOITA, T. (2014): pp. 178-186. 

AFONSO, L.; MOITA, T. (2015): pp. 63-65. METZGER, T. (1977): pp. 192-197; MOITA, T. (2014); MOITA, 

T. (2014a); NARKISS, B.; COHEN-MUSHLIN, A.; TCHERIKOVER, A. (1982): vol. 1, pp. 137-138; SED-RAJNA, 

G. (1970): p. 106. Não obstante, alguns dos autores equivocaram-se no que se refere às vias de penetração 

destas influências: Gabrielle Sed-Rajna aponta que a «fonte direta» da iluminura hebraica portuguesa são 

os manuscritos castelhanos cristãos; Thérèse Metzger, ao invés, acredita que os modelos de inspiração 

consistem nos manuscritos hebraicos castelhanos, não ilustrando, contudo, esta afirmação com qualquer 

exemplo iluminado. 

     617 AFONSO, L. (2016a). CARDOSO, P. (2014); MIRANDA, A.; RIBEIRO, L.; BARREIRA, C.; CARDOSO, P. 

(2015); MOITA, T. (2014): pp. 314-317. 

     618 AFONSO, L.; MOITA, T. (2015): p. 65. 
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internacionais característicos deste período, realizada por personalidades e oficinas 

locais, capazes de gerar manuscritos dotados de uma idiossincrasia artística relevante. 

 

     1 .1 –  A iluminura franco-flamenga 

 A ornamentação de manuscritos que se desenvolveu na zona franco-flamenga 

durante a segunda metade do século XV constitui um dos períodos mais florescentes no 

que ao desenvolvimento artístico da iluminura se refere. Com efeito, neste período 

ocorreu um conjunto de inovações estilísticas nos manuscritos, que incluiram o 

tratamento da iluminura e da margem e a integração das duas. O novo estilo foi acolhido 

por toda a Europa ocidental, tanto por mecenas como por artistas. No que concerne à 

Península Ibérica, os iluminadores castelhanos tomaram parte destas inovações europeias, 

como resultado da circulação de artistas procedentes dos Países Baixos e da importação 

de obras iluminadas nas cidades setentrionais.619 O mesmo sucedeu em Portugal, país 

com intensas relações diplomáticas, dinásticas e económicas com a Flandres, que se 

traduziram no desenvolvimento de uma atração estética pelas formas criadas na área 

franco-flamenga, tanto no campo da iluminura como em outros géneros artísticos, 

nomeadamente, na escultura, na pintura, na tapeçaria ou na música.620 Entre os principais 

detonantes que influíram no conhecimento e assimilação das novas fórmulas artísticas 

encontram-se a estadia de artistas flamengos em Portugal, como sucedeu com o célebre 

Jan Van Eyck, no final do primeiro terço do século XV (1428-1429), e a aquisição de 

manuscritos iluminados por parte de elementos da aristocracia e eclesiásticos a artistas 

dependentes da linguagem artística do Norte da Europa.621 Em suma, a influência da 

                                                 
     619 SEBÁSTIAN, Fernando Villaseñor. El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo 

XV. Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2009, pp. 51-56. DOCAMPO, Javier. «La 

importación de manuscritos iluminados y su influencia en la miniatura de la Península Ibérica: 1470-1570». 

In Joaquín Yarza Luaces (ed.). La miniatura medieval en la Península Ibérica. Murcia: Nausícaä, 2007, 

pp. 255-311. 

     620 Sobre as relações entre Portugal e Flandres, veja-se, especialmente, EVERAERT, John; STOLS, Eddy, 

(dirs.). Flandres e Portugal na confluência de duas culturas. Lisboa: Inapa, 1991. 

     621 Sobre a influência dos artistas flamengos na arte portuguesa, veja-se DACOS, Nicole. «Os artistas 

flamengos e a sua influência em Portugal». In John Everaert e Eddy Stols (dirs.). Flandres e Portugal na 

confluência de duas culturas. Lisboa: Inapa, 1991, pp. 143-175. Sobre a encomenda e aquisição de livros 

iluminados na Flandres, veja-se SMEYERS, Maurice. «Iluminuras flamengas executadas para Portugal 

(1400-1530). Sep. Revista de Ciências Históricas, vol. 12 (1997), pp. 169-200. Importa referir que o 

número exato de quantos manuscritos forâneos circularam em Portugal durante o século XV é-nos 

totalmente desconhecido, pois parte significativa dos códices produzidos naquele período que se conservam 

nas bibliotecas nacionais apenas chegaram a estas instituições no decorrer dos séculos XVIII e XIX, como 

resultado de aquisições ou de colecionismo. Sobre este assunto, veja-se MIRANDA, Adelaide; RIBEIRO, Luís 

Campos. «Foreign 15th century illuminated manuscripts in Portugal: a survey». In Luís Urbano Afonso e 
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iluminura franco-flamenga domina toda a Península Ibérica desde a segunda metade do 

século XV e mesmo no século XVI, não deixando indiferente os iluminadores hebraicos. 

Com efeito, uma valoração dos elementos decorativos que compõem os manuscritos 

hebraicos portugueses iluminados indica que os artistas tomaram parte em muitas das 

inovações da iluminura franco-flamenga, nomeadamente, valorizando as margens dos 

manuscritos com cercaduras iluminadas que reproduzem estilos e motivos característicos 

do Norte da Europa, como os finos rinceaux tardo-góticos das bordaduras, traçados a 

preto, a ouro ou outras cores, em fundo neutro ou colorido (Tipos B e C), ou a figuração 

de motivos individuais típicos desta iluminura, como morangos, borboletas ou caracóis, 

patentes nas cercaduras pintadas de manuscritos portugueses mais tardios, 

designadamente, na Bíblia da Hispanic Society of America (Figs. 533, 536, 539), que 

apresenta a totalidade dos motivos referidos, e na Bíblia de Paris, com a representação 

de uma grande borboleta dourada na margem superior de uma cercadura, ao centro (Fig. 

640). 

 

     1 .2 –  A iluminura italiana  

 A evidente constatação dos estilos do Norte da Europa na iluminura hebraica 

portuguesa da segunda metade do século XV deve ser complementada pela igual 

valoração da iluminura tardo-gótica e proto-renascentista italiana (particularmente 

evidentes nas cercaduras de Tipo A, Tipo C4, e Tipo D). De facto, como assinalámos em 

outro momento, com Luís Urbano Afonso, «[…] the Portuguese Hebrew illumination 

should be considered the result of a peculiar combination of several Italian motifs, 

originating from cities such as Ferrara, Florence and Naples, which was combined in a 

very creative and even unique way, especially in regards to the full-page Type A frames 

with its rich acanthus scrolls».622  

 A afinidade com a iluminura italiana manifesta-se, antes de mais, no tratamento 

dado aos acantos, com uma plasticidade distinta daquela que é dada a estes mesmos 

motivos em manuscritos flamengos,623 ou no emprego de certas técnicas ornamentais 

                                                 
Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as interações culturais judaico-cristãs em Portugal no final da Idade 

Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2014, pp. 191-214. 

     622 AFONSO, L.; MOITA, T. (2014): p. 183. 

     623 Os motivos acânticos surgiram inicialmente nos manuscritos produzidos em Itália, entrando, mais 

tarde, nos começos do século XV, nos manuscritos realizados no Norte da Europa. 
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tipicamente italianas, como o preenchimento a ouro dos espaços vazios entre as folhagens 

dos acantos (uma técnica pouco usada nos manuscritos cristãos portugueses deste 

período).624 Em relação ao motivo acântico, importa realçar ainda que a tipologia que 

desenvolve estes ornamentos nas margens em pedúnculo reto, com folhagens dispostas 

em candelabro, representada em abundância nos manuscritos hebraicos portugueses 

(Figs. 107, 199, 536, 640), circulava no país muito antes do início desta produção, quer 

em manuscritos oriundos da Flandres (como, por exemplo, no Livro de Horas de D. 

Duarte, Bruges, c. 1401-14433 – Fig. 676) quer em manuscritos confecionados 

localmente (como, por exemplo, na Crónica Geral de Espanha e de Portugal, c. 1459-

1464 – Fig. 677), pelo que o modelo poderá ter sido assimilado por vias diversas. 

 Encontramos grande familiaridade com a iluminura de Ferrara e de Florença na 

representação dos diversificados motivos florais, sobretudo ao nível das formas. Em 

geral, muitas destas flores não têm paralelos com o mundo real, sendo criação dos artistas, 

que as usam com uma função puramente decorativa. Os motivos acânticos e as flores 

coloridas são enriquecidos ainda com pontos de ouro, que se espraiam pelas margens, 

motivos que apontam um horizonte italiano. O estilo ornamental do norte da Itália pode 

ser apreciado em numerosos códices latinos produzidos na região, mas também em 

códices hebraicos, como o Maḥzor pintado em Florença por artista cristão, em 1441 

(British Library, Add. 19944-19945), o Saltério que se encontra na Biblioteca Palatina de 

Parma (Parm. 1714) (Fig. 678), também iluminado em Florença, c. 1450-60, ou o 

Pentateuco com comentários de Rashi, iluminado em Ferrara, c. 1460-70 (British Library, 

Harley 7621). 

 Também no que se refere aos motivos zoomórficos que decoram as cercaduras 

hebraicas portuguesas são visíveis afinidades com a iluminura italiana, sobretudo, com 

os manuscritos iluminados no Reino de Nápoles, c. 1455-1470, para a corte do rei Afonso 

de Aragão, como demonstrámos em outros estudos.625 Bezalel Narkiss reconhece a 

Escola de Nápoles como um dos mais importantes centros de iluminura judaica deste 

período.626 Para além disso, entre Lisboa e Nápoles existiram fortes relações comerciais 

durante o século XV, sendo esta cidade italiana um dos principais destinos dos judeus 

                                                 
     624 Com exceção de um ou outro manuscrito iluminado na Corte portuguesa, como o Leal Conselheiro 

(Paris, BNF, Portugais 5) ou o Livro da Virtuosa Benfeitoria (Madrid, Real Academia de la Historia, Cod. 

9/5487). 

     625 MOITA, T. (2014); MOITA, T. (2014a). 

     626 NARKISS, B. (1969): p. 39. 
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portugueses depois da expulsão de 1496-97.627 Os manuscritos iluminados napolitanos 

apresentam cercaduras fito-zoomórficas em torno das quatro margens da página, pintadas 

em um fundo neutro da cor do pergaminho. Entre os elementos de fauna encontramos 

diversos pássaros, papagaios verdes e pavões, motivos recorrentes nas cercaduras 

portuguesas (Figs. 679-682). Em alguns casos, os pavões localizam-se nas margens 

inferiores, ao centro, com a cauda aberta, como é comum na produção nacional. Embora 

este tipo de decoração se encontre documentada num número significativo de livros de 

horas produzidos para a corte e para a aristocracia aragonesa residente em Nápoles, 

comparece igualmente em manuscritos hebraicos produzidos nesta cidade, como 

podemos observar num Saltério que se encontra na Biblioteca Apostólica do Vaticano 

(MS Urb. ebr. 7) (Fig. 683), copiado por Isaac ibn Arragel em 1469, e na Bíblia de 

Aberdeen, produzida por Isaac Balansi em 1493. Entre os manuscritos napolitanos 

importa ressaltar o Livro de Horas que se guarda no J. Paul Getty Museum, em Los 

Angeles (MS Ludwig IX 12), com uma cercadura na qual se dispõe, na margem inferior, 

um pavão com a cauda aberta, ao centro, e, nos cantos, um leão e um dragão, motivos 

dispostos numa sequência similar ao que observamos nos manuscritos hebraicos 

portugueses (Fig. 681). 

 A abertura à iluminura produzida na Península italiana permanecerá uma 

constante na produção hebraica portuguesa iluminada, traduzindo-se no acolhimento 

permanente de novas correntes artísticas, humanistas e proto-renascentistas, que se 

procuram integrar no repertório das oficinas. Entre as criações mais paradigmáticas 

destacam-se as molduras com compartimentos internos irregulares, pintados com cores 

alternadas, e sugestões de perspetiva e profundidade (Tipo C4), presentes nos manuscritos 

renascentistas italianos, especialmente de origem florentina (Fig. 684). Do mesmo modo, 

as cercaduras do Pentateuco de Oxford, com enrolamentos vegetalistas brancos sobre 

fundo verde e azul (Figs. 557, 560, 565), aproximam-se das tarjas executadas com 

motivos de bianchi girari, típicas dos manuscritos humanistas do século XV (Fig. 685), 

que provavelmente se procuram emular.  

 As relações diplomáticas, comerciais e financeiras entre Portugal e a Itália, que se 

intensificaram durante o tempo das Descobertas, e a presença de eruditos e artistas 

                                                 
     627 BONAZZOLI, Viviana. «Gli Ebrei del regno di Napoli all’epoca della loro espulsione. I parte: Il periodo 

aragonese (1456-1499)». Archivo Storico Italiano, vol. 137 (1979), pp. 495-559. 
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italianos no espaço régio e aristocrático neste período, constituem vias de intercâmbio 

significativas, permitindo chegar ao reino objetos, gentes e ideias, responsáveis pela 

introdução de novos estilos, modelos e gostos.628 Não se deve descurar, neste processo, o 

estabelecimento de numerosos mercadores italianos em Lisboa, que garantiam o sucesso 

das crescentes operações mercantis e financeiras entre a capital portuguesa e as cidades 

italianas (formando autênticas companhias mercantis) como facilitavam as trocas 

culturais entre os dois polos. Envolvidos nestes negócios encontravam-se frequentemente 

indivíduos judeus, conhecedores profundos dos circuitos comerciais internos e 

participantes ativos no comércio internacional que as novas rotas marítimas 

proporcionavam.629 Na verdade, algumas famílias judaicas portuguesas tinham agentes 

nas principais cidades italianas ou participavam em negócios com os italianos instalados 

em Portugal, numa lógica de cooperação e de tráfego de mercadorias, que incluiam, 

muitas vezes, entre outros produtos, livros iluminados e objetos artísticos e de luxo.630 

 Os arquivos florentinos comprovam que os judeus portugueses adquiriram livros 

hebraicos em Itália (com iluminuras?), os quais chegaram a Lisboa a partir de Roma.631 

Para além destas aquisições, plenamente documentadas, é possível que os livros hebraicos 

                                                 
     628 Para entender as relações culturais entre Portugal e Itália na época do Renascimento, veja-se LOWE, 

Kate (org.). Cultural Links between Portugal and Italy in the Renaissance. Oxford: Oxford University 

Press, 2000. 

     629 Sobre o papel dos judeus na atividade mercantil, veja-se TAVARES, M. (1982): pp. 279-300, e, ainda, 

da mesma autora, «Das sociedades comerciais de judeus e italianos às sociedades familiares de cristãos 

novos. Exemplos». In Nunziatella Alessandrini, et all (orgs.). Di buon affetto e commerzio. Relações luso-

italianas na Idade Moderna. Lisboa: CHAM, 2012, pp. 21-39. 

     630 Entre os estudos dedicados a mercadores judeus italianos em Portugal ou com referências aos 

mesmos, vejam-se, entre outros, ALESSANDRINI, Nunziatella. «A comunidade florentina em Lisboa (1481-

1557)». Clio, Nova série, vol. IX (2003), pp. 63-86. D’ARIENZO, Luisa. La presenza degli italiani in 

Portogallo al tempo di Colombo. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003. GUIDI-BRUSCOLI, 

Francesco. «Bartolomeo Marchionni: um mercador-banqueiro florentino em Lisboa (séculos XV-XVI)». 

In Nunziatella Alessandrini, et all (orgs.). Le nove son tanto e tante buone, che dir non se po’. Lisboa dos 

Italianos: História e Arte (sécs. XIV-XVIII). Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 

2013, pp. 39-60. LOWE, Kate. «Os ‘rapporti’ entre Portugal e Itália de finais do século XV a finais do século 

XVI: uma introdução». Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 10-11 (2011), pp. 255-268. MELIS, Federigo. 

«Di alcune figure di operatori economici fiorentini attivi nel Portogallo nel XV secolo». In Federigo Melis. 

I mercanti italiani nell’Europa medievale e rinascimentale. Florença: La Monnier, 1990, pp. 1-18. 

MENDONÇA, Manuela. «Aspectos das relações entre Portugal e as repúblicas italianas no último quartel do 

século XV». In Manuela Mendonça. As relações externas de Portugal nos finais da Idade Média. Lisboa: 

Edições Colibri, 1994, pp. 63-90. SEQUEIRA, Joana. «Michelle da Colle: um mercador pisano em Lisboa 

no século XV». In Nunziatella Alessandrini, et all (orgs.). Con gran mare e fortuna. Circulação de 

mercadorias, pessoas e ideias entre Portugal e Itália na Época Moderna. Lisboa: Cátedra de Estudos 

Sefarditas “Alberto Benveniste”, 2015, pp. 21-34. SEQUEIRA, Joana. «A companhia Salviati-Da Cole e o 

comércio de panos de seda florentinos em Lisboa no século XV». De Medio Aevo, vol. 7, n.º 1 (2015a), pp. 

47-62. RAU, Virgínia. «Uma família de mercadores italianos em Portugal no século XV: os Lomellini». 

Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tomo XXII, 2ª série, n.º 2 (1956), pp. 56-69. 

     631 MELIS, F. (1990): p. 15. 
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chegassem a Portugal também por outras vias, nomeadamente, como ofertas de 

mercadores italianos desejosos de ganhar o favor dos judeus no reino, ou no contexto de 

relações de amizade entre os judeus portugueses e os seus correligionários italianos. A 

existência deste tipo de amizades luso-italianas entre os judeus pode ser atestada na figura 

de Isaac Abravanel, que mantém contactos epistolares frequentes com Yeḥiel de Pisa (em 

1472, 1481 e 1482), membro de uma importante família italiana de banqueiros.632 

 A presença de livros hebraicos italianos entre os membros da comunidade judaica 

portuguesa pode explicar, em parte, a atração e a assimilação de modelos artísticos 

italianos entre os iluminadores e os encomendantes judeus lisboetas. Do mesmo modo, a 

existência destes livros poderá ter influênciado algumas práticas codicológicas 

empregues pelos escribas portugueses, nomeadamente, a preferência pela escrita 

semicursiva (e não pela escrita quadrada, conforme à tradição) na produção de 

manuscritos bíblicos, uma prática comum na área geocultural italiana.633 Infelizmente, 

nenhum dos manuscritos italianos que se encontraram em Portugal sobreviveram aos 

nossos dias, pelo que não é possível avaliar com certeza e profundidade o grau de 

influência que os mesmos exerceram na Escola Portuguesa de iluminura hebraica. 

 

     1 .3 –  A iluminura e a ourivesaria portuguesas  

 Como antes referimos, a relação entre a iluminura hebraica portuguesa e a 

iluminura cristã produzida no país na mesma época constitui uma realidade que tem sido 

recentemente destacada por diversos autores. Os investigadores são unânimes em 

reconhecer a existência de «certas constantes que evidenciam traços comuns» entre a 

produção hebraica e a produção cristã, tais como, o recurso a um vocabulário decorativo 

de inspiração vegetalista e zoomórfico no desenvolvimento das cercaduras, a utilização 

generalizada da filigrana, o recurso a cores como a púrpura, associada por vezes ao ouro, 

e a ausência de programas iconográficos.634 Estes pontos de convergência resultam, 

naturalmente, não tanto de um contacto direto entre os artistas, dificilmente documentado, 

mas como fruto de um longo período de coexistência e partilha de território e de uma 

                                                 
     632 COHEN-SKALLI, Cedric. «Discovering Isaac Avravanel’s Humanistic Rhetoric». The Jewish 

Quarterly Review, vol. 97, n.º 1 (2007), pp. 67-99 (especialmente pp. 78-85). 

     633 Conforme destacámos no Capítulo III, ponto 2.2, desta dissertação. 

     634 MIRANDA, A.; RIBEIRO, L.; BARREIRA, C.; CARDOSO, P. (2015): p. 107. 
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pertença a um mesma época e ambiente artístico.635 Devemos sublinhar, contudo, que «as 

iluminuras judaicas portuguesas apresentam uma enorme idiossincrasia e a sua 

qualidade artística, em muitos aspetos, é claramente superior à iluminura cristã, ou 

secular, produzida em Portugal na mesma altura».636 Com efeito, não encontramos na 

iluminura cristã portuguesa, salvo um ou outro caso, como a Crónica Geral de Espanha 

(Academia das Ciências de Lisboa, M.S.A. 1), programas decorativos tão extensos e ricos 

como os que se verificam em muitos dos manuscritos hebraicos lisboetas, os quais são 

decorados com abundante aplicação de materiais dispendiosos, como o ouro e a prata, 

menos presentes nos manuscritos cristãos portugueses deste período.637 Na realidade, 

apesar da partilha de uma cultura visual comum, são bastante raros os livros iluminados 

por cristãos em Portugal com semelhanças claras e imediatas com os manuscritos 

hebraicos portugueses. Os casos nos quais encontramos maiores semelhanças com a 

iluminura hebraica dizem respeito a um Livro de Horas, produzido no último quartel do 

século XV, com rubricas em português, conservado na Biblioteca Nacional de Portugal 

(Il. 205),638 e um ou outro manuscrito produzido no scriptorium do Mosterio de Jesus de 

Aveiro (Fig. 688-690). Significativamente, é interessante observar também que o 

repertório zoomórfico patente nos volumes judaicos é mais diversificado do que aquele 

que encontramos nos manuscritos cristãos portugueses, os quais incluem 

maioritariamente pássaros. Paralelamente, motivos como os papagaios verdes de longas 

caudas encontram-se ausentes dos códices cristãos, tanto portugueses como castelhanos, 

do mesmo período (mas não de códices italianos), constituindo, aparentemente, uma 

                                                 
     635 CARDOSO, P. (2014): pp. 376-377. MIRANDA, A.; RIBEIRO, L.; BARREIRA, C.; CARDOSO, P. (2015): 

p. 107. 

     636 AFONSO, L.; MOITA, T. (2015): p. 55. 

     637 Embora a iluminura portuguesa do século XV se encontre ainda longe de estar cabalmente analisada, 

alguns estudos oferecem um panorama geral desta produção: PEIXEIRO, Horácio. «A iluminura portuguesa 

no século XV». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as interações culturais 

judaico-cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto 

Benveniste”, 2014, pp. 145-160. PEIXEIRO, Horácio. «A Iluminura Portuguesa dos séculos XIV a XVI». In 

Joaquín Yarza Luaces (ed.). La Miniatura medieval en la Península Ibérica. s. l.: Nausïcaa, 2007, pp, 145-

192. PEIXEIRO, Horácio. «A Iluminura Portuguesa dos séculos XIV e XV». In Adelaide Miranda (coord.). 

A iluminura em Portugal – Identidade e Influências. Lisboa: BNP, 1999, pp. 287-331. 

     638 MIRANDA, Adelaide. «9. Livro de Horas (uso cisterciense)». In Luís Urbano Afonso e Adelaide 

Miranda (eds.). O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: BNP, 2015, 

pp. 127-128. As rubricas em português encontram-se em três fólios distintos, designadamente, nos fólios 

19r, 22v e 27v. O manuscrito encontra-se disponível online no seguinte endereço eletrónico: 

http://purl.pt/24007 [consultado a 18/01/2017]. 

http://purl.pt/24007
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especificidade hebraica lusa no contexto geral da produção ibérica e sefardita deste 

tempo.639 

Entre a iluminura hebraica e a iluminura cristã portuguesas as afinidades são 

patentes mais ao nível das filigranas do que nas cercaduras, havendo um uso abundante 

do ornamento filigranado nos manuscritos hebraicos e latinos lusos e uma partilha de 

motivos visuais comuns. As conexões são particularmente ricas e evidentes, ainda que 

não exclusivas, no que se refere às filigranas que designámos como estilo 2. Neste estilo 

encontram-se semelhanças formais no uso de padrões tardo-góticos com redes de finos 

rinceaux e volutas, nos prolongamentos naturalistas nas margens, com motivos florais 

idênticos (por exemplo, as flores em forma de trombeta, visíveis, por exemplo, em alguns 

Antifonários do Mosteiro de Jesus de Aveiro – Figs. 688-689 –, ou as flores simples, de 

múltiplas pétalas) e pássaros, na projeção de linhas de chicote e laços em forma de oito 

(8) (Figs. 686, 693, 694). Estas semelhanças são visíveis também ao nível da cor, com a 

utilização da filigrana púrpura em conjunto com o ouro (Fig. 690), não obstante o 

predomínio do azul-escuro e do vermelho nos códices cristãos. O uso destes motivos 

encontra-se documentado em numerosos manuscritos cristãos, tanto seculares como 

religiosos, produzidos em diversos centros de iluminura portugueses, como em Braga, 

Aveiro, Coimbra ou Lisboa, entre a segunda metade do século XV e os começos do século 

XVI (Figs. 686-694). Estes pontos de ligação entre a iluminura cristã e a iluminura 

hebraica testemunham a existência de circulação de modelos entre as duas comunidades, 

confirmando que os vários meios artísticos dialogavam entre si, e se interinfluenciavam, 

o que seria inevitável e natural, dada a contemporaneidade da produção. Este contacto 

poderá ter sido realizado de forma direta e por diversas vias, quer através do diálogo e 

colaboração entre artistas, quer através do acesso a manuscritos cristãos, que poderiam 

chegar às mãos dos judeus por empréstimo ou como penhor. Embora não tenha chegado 

aos nossos dias nenhuma fonte documental que comprove estas interações, as situações 

descritas encontram-se bem documentadas em outros reinos peninsulares e europeus, pelo 

que não se pode excluir a sua concretização, ao menos como possibilidade, no território 

português.640 Em todo o caso, consideramos evidente que as iluminuras dos manuscritos 

                                                 
     639 Sobre a iconografia marginal dos códices castelhanos iluminados na segunda metade do século XV, 

veja-se SEBASTIÁN, Fernando Villaseñor. Iconografía Marginal en Castilla (1454-1492). Madrid: CSIC, 

2009a. O autor identifica (entre outras figuras) os motivos zoomórficos presentes nos manuscritos 

castelhanos deste período, não havendo qualquer referência aos referidos papagaios. 

     640 SHATZMILLER, J. (2013): pp. 22-44, 113-157. A colaboração entre artistas judeus e cristãos não diz 

respeito apenas à produção de manuscritos iluminados, havendo notícias de artistas judeus a realizar 
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hebraicos portugueses foram realizadas por iluminadores judeus, os quais procuraram 

adaptar aos seus códigos próprios quanto recolheram dos manuscritos latinos (por 

exemplo, excluindo representações antropomórficas). Em outras palavras, como refere 

Luís Urbano Afonso, «podemos dizer que os iluminadores judeus portugueses adaptaram 

dos manuscritos iluminados cristãos, sobretudo dos Livros de Horas, os tipos de 

cercadura mais comuns e populares da sua época, embora restringindo a sua variedade 

e o tipo de vocábulos admissíveis nessas cercaduras».641 

De grande significado para o assunto que nos ocupa constitui o manuscrito que 

com o Comentário de Gerardo de Siena ao Livro I das “Sentenças” de Pedro Lombardo, 

conservado na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (MS 727) (Fig. 693).642 O 

painel com filigrana vermelha que enquadra a inicial pintada, na abertura do volume, e os 

seus prolongamentos marginais, com ramagens, flores, pontos e laços em oito (8), revela-

se em tudo idêntico aos painéis com palavras iniciais dos códices hebraicos portugueses 

decorados com filigrana de estilo 2. Este manuscrito, produzido no Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra, consiste no único exemplo, em toda a produção portuguesa cristã 

remanescente que pudemos compulsar, em que as afinidades com a iluminura hebraica 

não são pontuais, mas sim, absolutas. A este propósito, gostaríamos de destacar que a 

existência de pontos de contacto entre a iluminura produzida por judeus e aquela 

produzida por cristãos em contexto português permitem em muitos casos resolver 

problemas de datação de manuscritos cristãos desprovidos de cólofon. O manuscrito de 

Coimbra revela-se, para o efeito, um caso paradigmático: no Inventário dos Códices 

Iluminados até 1500 a sua produção comparece como pertencente ao século XIV, uma 

data que manifestamente consideramos de difícil sustentação, remetendo-nos a sua 

decoração, idêntica aos manuscritos hebraicos, para a segunda metade do século XV.643 

                                                 
pinturas de altar e outros objetos artísticos para instituições eclesiásticas. MANN, V. (2010): pp. 76-127. 

Sobre as interações artísticas entre judeus e cristãos em Portugal, com relevo para a arquitetura e a 

iluminura, veja-se AFONSO, L. (2016a). 

     641 AFONSO, L. (2016a): p. 134. 

     642 Conforme indicação no catálogo digital da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a 

identificação correta do conteúdo deste volume foi realizada por José Meirinhos. No Inventário dos Códices 

Iluminados até 1500, o manuscrito é referido incorretamente como contendo um comentário ao De Trinitate 

de Santo Agostinho. CEPEDA, Isabel V.; FERREIRA, Teresa D. (eds.). Inventário dos Códices Iluminados 

até 1500. Vol. 2. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, 2001: p. 88, n.º 148. 

     643 Em comunicação oral, Aires Augusto Nascimento confirmou-nos como muito provável a data que 

aqui atribuímos ao manuscrito, indicando-nos que esta atribuição está correta tendo em conta as 

características paleográficas do volume. Não obstante, referiu-nos o autor, a letrina pintada evoca modelos 

do tempo de D. Duarte, portanto, da primeira metade do século XV, que, certamente, perduraram no tempo. 

Agradecemos a Aires Augusto Nascimento o auxílio prestado na análise deste volume. 



224 

 

 

O mesmo pode ser apontado em relação ao volume com as Constituições dos 

Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, preservado na Biblioteca Pública Municipal do 

Porto (MS Santa Cruz 75) (Fig. 694). Da inicial pintada a azul, na abertura do manuscrito, 

saem prolongamentos filigranados a vermelho, que se espraiam pelas margens, os quais 

incluem motivos naturalistas, flores e laços em forma de oito (8). O manuscrito, outrora 

pertencente à biblioteca do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (como o Comentário de 

Gerardo de Siena), onde foi produzido, tem recebido diversas datações por parte dos 

investigadores, que remetem a sua confeção ora para o século XIV ora para a primeira 

metade do século XV.644 A decoração do volume, porém, com semelhanças evidentes 

com a iluminura hebraica lisboeta não permite aceitar nenhuma destas cronologias, 

devendo situar-se a sua produção preferencialmente na segunda metade do século XV. 

Para além das afinidades entre as filigranas hebraicas e as filigranas cristãs no que 

se refere ao estilo 2 importa destacar também as afinidades entre as filigranas hebraicas 

que designámos como estilo 1, a iluminura cristã e a arte da ourivesaria, um genéro 

artístico no qual os artistas judeus igualmente se notabilizaram.645 Com efeito, os motivos 

perolados, entrelaçados, encordoados, de ondas, caneluras, quadrifólios, meias palmetas 

ou rosetas são comuns não somente às filigranas desenhadas nos manuscritos cristãos 

portugueses, como se observa, por exemplo, no Pontifical de luxo brácaro-romano, c. 

1485-1516, que se encontra no Arquivo Distrital de Braga (MS 870) (Fig. 686),646 mas 

surgem também em numerosos trabalhos de ourivesaria, divulgados em cruzes 

processionais, relicários, cálices e outros objetos (Figs. 695-697). Como se sabe, os 

ourives judeus portugueses foram até à data da expulsão, em 1496-97, os principais 

lavrantes desta arte em todo o reino, executando tanto objetos para a sua própria 

comunidade (como apontadores de Torá para a sinagoga, ou lampadários), como obras 

                                                 
     644 O Catálogo dos Códices da Livraria de Mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra data o códice 

do século XIV. NASCIMENTO, Aires Augusto; MEIRINHOS, José Francisco (coord.). Catálogo dos códices 

da Livraria de Mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto. 

Porto: Biblioteca Pública Municipal do Porto, 1997, pp. 319-321, Santa Cruz 75. O Inventário dos Códices 

Iluminados até 1500 atribui o volume à primeira metade do século XV. CEPEDA, Isabel V.; FERREIRA, 

Teresa D. (eds.). Inventário dos Códices Iluminados até 1500. II. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, 

2001, p. 191, n.º 358. 

     645 Sobre o papel dos ourives judeus em Portugal medieval como principais lavrantes desta arte, veja-se 

VASSALO E SILVA, Nuno. «Ourives e aferidores judeus no Portugal dos Descobrimentos». In Salete da 

Ponte e Helena Romero (coord.). Os Judeus e os Descobrimentos. Actas do Simpósio Internacional. Tomar, 

1992. Tomar: Secretariado do Simpósio Internacional, 1993, pp. 33-39. E, ainda, do mesmo autor: 

VASSALO E SILVA, N. (2012): pp. 45-47. 

     646 FÉLIX DE CARVALHO, Joaquim. Pontifical de Luxo Brácaro-Romano, Ms. 870 do Arquivo Distrital 

de Braga (1485-1516). Lisboa: Pedra Angular, 2011. 
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para uso doméstico e baixelas, ou mesmo peças para o culto cristão (cálices, crucifixos, 

etc.).647 Na ornamentação destas peças aplicavam a técnica da filigrana, que dominavam 

com superior mestria, a qual desaparecerá da ourivesaria portuguesa depois da expulsão 

para voltar a ser recuperada no Oriente, em Ormuz, nas primeiras obras de filigrana de 

ouro luso-asiáticas.648 Embora não sendo vastas as evidências materiais apresentadas, o 

diálogo entre os ourives e os iluminadores judeus parece ter sido uma realidade, sendo 

percetível a partilha de motivos entre os praticantes das duas artes. Esta aproximação por 

parte dos iluminadores a modelos seguidos pelos ourives pode ser identificada de forma 

muito clara no Pentateuco do Duque de Sussex, na cercadura de folhagens acânticas 

executadas a ouro sobre um fundo azul-cobalto, evocando modelos da escola de Israhel 

van Meckenem, autor alemão muito estimado pelos ourives portugueses dos séculos XV 

e XVI. 

Embora não o possamos documentar diretamente para Portugal, devemos referir 

ainda a participação ativa dos ourives e moedeiros na criação dos primeiros livros 

impressos, talhando caracteres tipográficos e criando alguns dos modelos decorativos 

usados pelos impressores e suas oficinas. É o caso, por exemplo, do ourives e impressor 

Alfonso Fernández de Córdova, responsável pela criação das gravuras decorativas 

aplicadas em incunábulos hebraicos, primeiro em Híjar, na oficina de Eliezer Alantansi 

(1487-88?), mais tarde em Lisboa, na oficina de Eliezer Toledano (1489) (Figs. 649-

650).649 Desta forma, a participação dos ourives no fabrico de livros hebraicos (no caso, 

livros impressos) constitui uma realidade, que se pode ter estendido também aos 

manuscritos.  

Em suma, a relação entre a iluminura e a ourivesaria, entre o trabalho dos 

iluminadores e aquele dos ourives afigura-se relativamente evidente quando analisamos, 

e comparamos, os manuscritos hebraicos portugueses e alguns dos trabalhos realizados 

pelos ourives. O facto dos ourives judeus trabalharem para encomendantes cristãos leva-

nos a considerar a hipótese de também os iluminadores judeus puderem ter laborado para 

fora da sua comunidade. Contudo, sobre este assunto não subsistem quaisquer 

                                                 
     647 VASSALO E SILVA, N. (1993): pp. 34-35. 

     648 CRESPO, Hugo Miguel. Jóias da Carreira da Índia. Lisboa: Fundação Oriente, 2014, pp. 103-109. 

     649 SABAR, Sabar. «Typography, Layout and Decoration: The Printed Hebrew Book in the Iberian 

Peninsula and its Origins in Illuminated Manuscripts» (no prelo). 
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documentos ou manuscritos que o possa comprovar, devendo permanecer esta uma 

questão em aberto. 

 

     1.4 –  As xilogravuras hebraicas portuguesas  

 Os incunábulos hebraicos portugueses, com suas cercaduras fito-zoomórficas, 

constituíram, também, fonte de inspiração para os iluminadores dos manuscritos 

hebraicos de Lisboa. A moldura decorativa gravada por Alfonso Fernández de Córdova, 

em Híjar, e reproduzida por Eliezer Toledano, em Lisboa, em 1489, constitui uma 

referência determinante (Fig. 650). O motivo composto por dois dragões com cabeças 

entrelaçadas, disposto na margem inferior desta moldura, não terá sido indiferente aos 

iluminadores hebraicos, que o reproduziram, de acordo com o seu estilo, no Pentateuco 

de Nova Iorque, na margem superior, ao centro, pintado em magenta e castanho (Fig. 

515). Este pormenor permite-nos atribuir uma data aproximada à produção do manuscrito 

em questão, ocorrida possivelmente no ano da impressão dos incunábulos decorados com 

a referida cercadura, ou seja, em 1489, ou pouco depois. O fenómeno consente ainda 

reconhecer o impacto da produção de incunábulos na ornamentação de manuscritos, 

mostrando uma permeabilidade maior entre as duas realidades e uma influência 

bidirecional (e não apenas unidirecional, como tantas vezes se defende). Por outras 

palavras, se os produtores dos incunábulos recorreram aos manuscritos e às tradições dos 

escribas na hora de criar os primeiros livros impressos, parece-nos que também os 

iluminadores (ao menos no caso referido) se socorreram dos incunábulos como fonte 

criativa para a decoração dos seus manuscritos. Na verdade, os dois tipos de livros 

serviram à mesma audiência, o que terá facilitado intercâmbios e influências. 

 

2 –  O significado cultural da Escola de Lisboa de iluminura hebraica  

 Os judeus portugueses foram protagonistas em muitos domínios vitais da 

sociedade, também no que se refere à atividade cultural e artística, como se tem vindo a 

demonstrar nesta dissertação. Embora a produção de manuscritos hebraicos se encontre 

documentada ao menos desde os finais do século XIII, os volumes receberam luxuosas 

iluminuras apenas nas últimas décadas do século XV, em Lisboa, período que coincide 

com o incremento da produção destes bens. A metrópole do reino, onde residia uma elite 

judaica culta, rica e poderosa, com proximidade ao rei e aos membros da família real, 
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aparece como o centro por excelência de produção de manuscritos iluminados, 

funcionando nesta localidade duas oficinas de iluminura hebraica, com artistas altamente 

qualificados e criativos. Em termos artísticos, os manuscritos produzidos nestas oficinas 

espelham um ambiente de cruzamento de linguagens (locais e internacionais) e de 

culturas (sefardita e cristã) resultantes de dinâmicas de convivência e interação entre a 

minoria judaica e a maioria cristã.  

Estas relações são patentes em outros domínios artísticos, nomeadamente na 

arquitetura judaica portuguesa, como o demonstrou Luís Urbano Afonso.650 De acordo 

com este investigador, a arquitetura da Sinagoga de Tomar encontra-se plenamente 

integrada no tardo-gótico despojado, revelando também uma abertura a influências 

estrangeiras, proto-renascentistas, de sabor italiano, patentes na reabilitação das ordens 

arquitetónicas clássicas (como se observa nas mísulas da sinagoga, filiáveis na ordem 

jónica). As estreitas afinidades entre a Sinagoga de Tomar e a cripta da Colegiada de 

Ourém, datável da década de 1450, e patrocinada por D. Afonso de Bragança (c. 1402-

1460), Conde de Ourém, revelam o engenho de um mestre único, provavelmente italiano, 

que trabalhou em ambas as empreitadas.651 O Conde de Ourém, que detinha os direitos 

das judiarias de Lisboa, Ourém e Porto de Mós deverá ter cedido esse mestre italiano para 

edificar a Sinagoga de Tomar, construída, com efeito, em cidade próxima das duas 

últimas localidades referidas.652 

Para além das iluminuras e da arquitetura, a interação entre judeus e cristãos é 

manifesta em outras áreas da cultura. O Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, nas 

trovas de Álvaro de Brito, denuncia o ascendente dos judeus lisboetas sobre alguns dos 

cristãos mais cultos da capital, os quais procuravam as escolas rabínicas, ou os “negros 

abravaneis”, para estudar hebraico e exegese judaica, num período de expansão da 

filologia humanista na corte portuguesa.653 Esta hegemonia judaica na edição do texto 

bíblico original, expressa na preeminência de manuscritos bíblicos entre os 

remanescentes estudados, continuará ainda na impressão dos Livros Sagrados, 

inaugurada em Portugal pelas mãos dos judeus. Curiosamente, também aqui, no contexto 

                                                 
     650 AFONSO, L. (2016). AFONSO, L. (2016a). 

     651 AFONSO, L. (2016): p. 120. 

     652 AFONSO, L. (2016a): p. 136. 

     653 TARRÍO, Ana. «Burlas hebraicas e verdades latinas. Álvaro de Brito Pestana e as Lamentações de 

Jeremias». In Luís Urbano Afonso e Paulo Mendes Pinto (orgs.). O livro e as interações culturais judaico-

cristãs em Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, 

2014, pp. 217-234. 
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das oficinas tipográficas hebraicas encontramos fenómenos de interação e dinâmicas de 

relação com a maioria cristã. O caso mais evidente prende-se com a impressão, em Leiria, 

na oficina hebraica dos Ortas, do Almanach Perpetuum, uma compilação de tabelas onde 

constam as efemérides de vários astros, acompanhadas com as instruções (ou “cânones”) 

para as utilizar. Deste livro foram impressas duas versões: uma com os cânones em latim 

e outra com os cânones em castelhano, tendo em vista um mercado mais vasto que o 

estritamente judaico ou exclusivamente português. Os contributos que esta edição 

ofereceu no auxílio à navegação astronómica nas Descobertas são por demais 

conhecidos.654 

Ao salientar a partilha de referentes e práticas culturais entre judeus e cristãos, não 

pretendemos negar a existência de uma cultura antijudaica em Portugal, um fenómeno 

ideológico contínuo e estrutural na sociedade cristã medieval portuguesa, incrementada, 

sobretudo, por algumas instituições religiosas, como os cistercienses e os franciscanos,655 

e apoiada por um conjunto de leis discriminatórias, tanto canónicas como seculares.656 O 

que se pretende sublinhar é que a iluminura hebraica portuguesa não pode ser 

compreendida como um fenómeno isolado, ou seja, desligada de um conjunto variado de 

interações culturais e artísticas entre judeus e cristãos que partilham o mesmo território, 

e boa parte da mesma mundividência, sendo a referida iluminura uma das expressões 

destas interações, porventura uma das mais ricas e significativas. 

Embora a encomenda dos manuscritos hebraicos portugueses, em termos globais, 

tenha sido promovida por indivíduos pertencentes à alta sociedade judaica, detentores de 

cultura e riqueza, podemos admitir que as diferentes linguagens visuais patentes nos 

manuscritos apontam para diferentes níveis de aculturação dos escribas e/ou dos 

encomendantes.657 Os manuscritos decorados pelos escribas (ou os manuscritos híbridos) 

podem ter sido produzidos para uma audiência que por razões culturais ou religiosas se 

sente mais à vontade com livros ornados num idioma mais tradicional, refletindo o 

mudejarismo judaico, anicónico, característico dos livros sefarditas de épocas anteriores. 

Por sua vez, os manuscritos iluminados, marcados por uma cultura visual tardo-gótica 

                                                 
     654 CANAS, A. (2014). 

     655 AFONSO, Luís Urbano. «Iconografia antijudaica em Portugal (séculos XIV-XV)». Cadernos de 

Estudos Sefarditas, n.º 6 (2006), pp. 101-131. 

     656 FERREIRA, Joaquim de Assunção. Estatuto Jurídico dos Judeus e Mouros na Idade Média Portuguesa 

(Luzes e sombras, na convivência entre as três religiões). Lisboa: Universidade Católica Editora, 2006. 

     657 O que não significa, necessariamente, diferente estatuto social ou riqueza. 
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cristã, resultam de encomendas realizadas por judeus perfeitamente integrados nos 

valores estéticos e culturais dominantes na época, eventualmente por judeus ligados à 

corte e pertencentes à oligarquia das comunidades hebraicas. 

Os historiadores da cultura têm destacado que as circunstâncias culturais assumem 

um papel determinante na importação de elementos culturais entre diferentes grupos.658 

Por outras palavras, a familiaridade com o repertório cultural de uma comunidade 

hospedeira pode criar a consciência de desejos e necessidades culturais nas comunidades 

subordinadas, ou no interior de uma mesma classe socioeconomica ou no mesmo grupo 

profissional. Estas necessidades culturais podem emergir como um meio através do qual 

a cultura minoritária intenta definir a sua identidade particular – uma conjuntura que pode 

criar diversidade de situações, desde interessantes simbioses culturais, adaptações ou 

mesmo fenómenos de resistência ou segregação cultural.659 O estudo das interações 

artísticas de três comunidades judaicas distintas, iemenita, andaluza e lisboeta, com as 

culturas dominantes, levado a cabo por Luís Urbano Afonso, demonstra claramente a 

diversidade de modelos e posicionamentos culturais dessas mesmas comunidades em 

relação à cultura da maioria.660 

Neste contexto, julgamos que a apropriação da linguagem ornamental tardo-gótica 

por parte dos judeus portugueses nos seus livros iluminados (transversal a outros centros 

de produção sefardita do mesmo período, como Toledo, ainda que aqui aparentemente de 

forma mais discreta), ou mesmo em alguma da sua arquitetura, deve ser entendida, 

sobretudo, como uma necessidade cultural nascida, e alimentada, do contacto próximo e 

direto entre a população judaica e a maioria cristã, particularmente no âmbito da corte. A 

posse de livros luxuosamente iluminados por parte da elite económica e/ou cultural 

judaica do reino, emulando os livros iluminados da aristocracia cristã, constituía um 

indicador claro de prestígio social, cultural e de poder, para dentro e fora da comunidade 

judaica. O recurso abundante a símbolos heráldicos patente nas iluminuras hebraicas, com 

uma carga mais ornamental que semântica,661 constitui exemplo evidente dessa intenção 

de emulação das classes altas da maioria por parte da elite judaica lusa. Paradoxalmente, 

os manuscritos hebraicos iluminados aparecem, assim, ao mesmo tempo, como elementos 

                                                 
     658 BURKE, Peter. Hibridismo Cultural: reflexiones sobre teoria e história. Madrid: Akal, 2010, pp. 121-

122. 

     659 BURKE, P. (2010): pp. 123-139. 

     660 AFONSO, L. (2016b): pp. 221-231. 

     661 SEIXAS, M. (2014). 
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de diferenciação em relação à maioria cristã, sobretudo pelo uso de caracteres hebraicos, 

mas também como elementos de identificação e integração com essa maioria, sendo os 

volumes conforme ao gosto (tardo-gótico) da sociedade cristã do mesmo período. 
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Because you never know everything 

about a manuscript: even if you copy it out 

letter by letter, there will always be new 

questions to ask. 

 

                       Collete Sirat662 

 

 

A investigação que agora se conclui incidiu sobre os manuscritos hebraicos 

medievais portugueses, analisados numa perspetiva abrangente, histórica, codicológica, 

cultural e artística, num número global de sessenta manuscritos estudados. Embora a 

pesquisa tenha concentrado grande parte da sua atenção nos manuscritos produzidos na 

segunda metade do século XV, período do qual procede a esmagadora maioria dos 

remanescentes (90% do total), foram igualmente considerados os manuscritos hebraicos 

produzidos nas centúrias precedentes (10 % do total). Com efeito, do conjunto de 

manuscritos estudados, um volume foi produzido nos finais do século XIII, cinco volumes 

foram realizados durante o século XIV, e os restantes cinquenta e quatro volumes datam 

do século XV, tendo sido copiados quase todos no último terço da centúria, quando a 

Escola de Lisboa de iluminura hebraica desenvolvia a sua atividade. 

Na análise que efetuámos da literatura dedicada aos manuscritos hebraicos 

portugueses medievais tivemos oportunidade de constatar que subsistiam duas teorias 

muito divergentes a propósito da relevância cultural e artística da Escola de Lisboa de 

iluminura hebraica. A polémica gerada em torno destas duas teorias não ajudou a conferir 

uma identidade própria a este grupo de manuscritos, deixando em aberto inúmeras 

questões, e terá desencorajado o desenvolvimento de estudos significativos sobre a 

matéria em apreço. De mesmo modo, pudemos verificar o desmerecimento que a 

iluminura hebraica portuguesa recebeu nas grandes narrativas dedicadas à arte portuguesa 

                                                 
     662 SIRAT, C. (2002): p. 1. 
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medieval e proto-renascentista, não se constatando uma única referência a este rico 

património nessas publicações. Em todo o caso, nos anos recentes foram desenvolvidos 

alguns projetos de investigação, com equipas pluridisciplinares, que puderam dar a 

conhecer com mais profundidade os manuscritos hebraicos portugueses e a sua luxuosa 

iluminura, enquadrando-se esta dissertação no contexto de um desses projetos. 

Entendido o livro hebraico medieval como um objeto cultural e religioso de 

inestimável valor para as comunidades judaicas dispersas pelo mundo, produzido por 

iniciativa pessoal e privada, ao serviço da disseminação da religião, dos valores e das 

tradições do povo judaico, e estabelecido o corpus dos manuscritos hebraicos produzidos 

em Portugal entre os séculos XIII e XV, foi nossa intenção definir as principais tipologias 

textuais e as características codicológicas dos volumes em causa. Em relação ao primeiro 

aspeto, concluímos que as Bíblias representam praticamente metade do total que chegou 

aos nossos dias (47% do total), sejam elas Bíblias completas, Bíblias litúrgicas ou 

pequenos Saltérios. Os livros de oração (siddurim), com textos para a liturgia diária, para 

os sábados e para as principais festividades, seguem em número (15% do total), 

acompanhados pelos livros científicos (15% do total), representados por traduções de 

autores como Ptolomeu, Avicena, Nicolau de Salerno, Guy de Chauliac ou Gerardus de 

Solo, ou por textos originais, como o Sefer lada‛at ḥaye ha-molad, escrito em Portugal 

por Moisés de Leiria. Excetuando a Mishneh Torah de Maimónides, um texto de caráter 

legal, todos os manuscritos hebraicos portugueses com iluminuras pertencem às primeiras 

duas tipologias referidas, ou seja, são Bíblias, Saltérios ou pequenos siddurim. 

 A caracterização codicológica destes manuscritos incidiu sobre os suportes de 

escrita, a constituição dos cadernos, o regramento, os tipos de escrita e a encadernação. 

Da análise empreendida concluimos que os manuscritos hebraicos portugueses refletem, 

na sua quase totalidade, o modo sefardita de construir o livro, em nada se distinguindo 

dos códices hebraicos peninsulares coevos. O aspeto no qual os escribas portugueses mais 

se afastam das práticas sefarditas diz respeito ao uso regular da escrita semicursiva para 

a cópia de Bíblias litúrgicas e Saltérios (e não da escrita quadrada, conforme a tradição), 

situação patente nos manuscritos copiados em Lisboa na segunda metade do século XV. 

Este aspeto, pouco comum no contexto sefardita, encontra-se abundantemente 

documentado para a área geocultural italiana, a cujos manuscritos os escribas portugueses 

tiveram acesso documentalmente comprovado (como resultado de importações de 

códices judaicos italianos) e que provavelmente procuram emular. 
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Verificámos, também, que dos sessenta manuscritos hebraicos remanescentes 

produzidos em Portugal entre os séculos XIII e XV, trinta e nove apresentam o cólofon 

do escriba (65% do total copiado) enquanto os restantes vinte e um manuscritos carecem 

desta nota final (35%), uma percentagem expressivamente menor face aos primeiros. O 

estudo destes elementos de identificação e da documentação compulsada nos arquivos 

portugueses permitiu-nos reconstruir alguns dados biográficos quer em relação aos 

escribas e copistas quer em relação aos encomendantes. No que diz respeito aos escribas 

e copistas optámos por estudar com maior profundidade nove indivíduos, nomeadamente, 

Natan, filho de Abraão al-Tsifi; Sar Shalom, filho de Moisés Shalom de León; José, filho 

de Guedelha Franco; Samuel de Medina; Samuel, filho de Abraão Altires; Samuel ibn 

Musa; Eleazar, filho de Moisés Gagos; Naçim, filho de José Vivas; e Isaac, filho de Ishai 

ben Sasson. No que se refere aos encomendantes dos manuscritos, a documentação foi 

mais generosa, oferecendo-nos um número maior de informação. Foram estudados 

também nove indivíduos, designadamente, Isaac, filho de Judas Tiboba; Isaac Gabay; 

José ibn Yaḥya (Negro); José, filho de Judas, apodado al-Ḥakim; Isaac Cohen, filho de 

Isaías Cohen; Judas Eli, filho de Moisés Eli; Judas, filho de Guedelha ibn Yaḥya (Negro); 

Abraão Ricomen (Rico-homem); e Abraão, filho de Elias Roman (Romão). O seu estudo 

revelou que estes indivíduos pertenceram na sua maioria à elite judaica do reino, com 

presença no mundo dos negócios e na corte do rei, detentores de uma enorme cultura e 

riqueza, que lhes permitia encomendar bens de luxo, como os códices iluminados. 

Os manuscritos não foram os únicos livros hebraicos produzidos pelas 

comunidades judaicas portuguesas. Enquanto a produção de manuscritos hebraicos 

iluminados atingia o seu zénite, nas últimas décadas do século XV, desenvolvia-se ao 

mesmo tempo a tipografia judaica nacional, com três oficinas em todo o país – a oficina 

de Faro, de Samuel Gacon (1487-96), a oficina de Lisboa, de Eliezer Toledano (1489-

92), e a oficina de Leiria, de Samuel d’Ortas e filhos (1494-97). O estudo dos incunábulos 

hebraicos permitiu-nos identificar como presumíveis edições portuguesas dois novos 

textos, um produzido em Faro (c. 1487) e outro produzido em Lisboa (c. 1490-92), os 

quais acrescentámos aos treze incunábulos hebraicos já conhecidos. A caracterização 

tipológica dos textos impressos nos prelos judaicos portugueses permitiu-nos ampliar o 

conhecimento relativo às preferências literárias da comunidade judaica portuguesa de 

finais do século XV, destacando-se a impressão de textos bíblicos acompanhados de 

comentários, incluindo textos originais e edições prínceps. Significativamente, o estudo 
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codicológico e artístico dos incunábulos remanescentes permitiu-nos ressaltar um 

conjunto de continuidades, mas também de diferenças, com os manuscritos hebraicos 

iluminados do mesmo período. Em termos codicológicos, foram estudados os suportes de 

escrita, a constituição dos cadernos, a escritura e a encadernação. No terreno artístico, a 

análise das cercaduras impressas permitiu-nos concluir pela existência de uma 

continuidade visual entre o manuscrito hebraico e as primeiras edições impressas, 

havendo contágios mútuos entre as cercaduras iluminadas e as cercaduras impressas. Este 

fenómeno permitiu-nos, inclusive, datar com maior precisão um manuscrito iluminado 

desprovido de cólofon.663 

O périplo realizado pelos manuscritos e os incunábulos judaicos portugueses após 

a expulsão ou conversão dos judeus portugueses, imposta em 1496/97, constitui outro 

ponto significativo que tivemos oportunidade de estudar. A análise de várias informações 

documentais e cronísticas permitiu atestar a presença de livros hebraicos portugueses em 

Marrocos, na Itália, no Império Otomano e mesmo na Índia logo no século XVI. Em todo 

o caso, a análise da informação patente nos próprios manuscritos e nos incunábulos, 

designadamente, marcas de posse, declarações de compra e venda, bem como assinaturas 

de censores (no caso italiano) e a sua presença em bibliotecas, possibilitou concluir que 

o principal destino dos manuscritos e dos incunábulos hebraicos portugueses foram as 

cidades italianas (sobretudo das regiões de Emilia-Romanha e da Toscana), onde muitas 

destas obras vieram a ser compradas nos séculos XVIII e XIX por intermediários de 

bibliotecas britânicas, devendo sublinhar-se a inexistência de referências aos Países 

Baixos e à Flandres nas notas mais antigas destes manuscritos.664 

Nos últimos dois capítulos desta tese procurámos estudar a decoração e a 

iluminura dos manuscritos hebraicos portugueses da segunda metade do século XV, as 

influências artísticas e o significado cultural da Escola de Lisboa de iluminura hebraica. 

Pudemos verificar que enquanto os manuscritos decorados pelos escribas se encontram 

melhor distribuídos por diferentes localidades do país, realizados entre c. 1469 e 1497, a 

produção de manuscritos iluminados concentra-se exclusivamente na cidade de Lisboa, 

nas décadas de 1480 e 1490, quando, com a expulsão dos judeus de Portugal, se vê 

                                                 
     663 Referimo-nos ao Pentateuco de Nova Iorque, de c. 1489. 

     664 Na realidade, os judeus portugueses apenas irão dirigir-se para estas localidades nos finais do século 

XVI e ao longo do século XVII enquanto cristãos-novos. Sobre este assunto, veja-se AZEVEDO, J. (1989): 

pp. 384-406. 
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brutalmente interrompida. A identificação das características formais mais importantes 

da iluminura hebraica portuguesa – especialmente a análise das cercaduras pintadas, com 

suas tipologias e subtipologias, e dos ornatos filigranados dos painéis que enquadram 

palavras iniciais de livros – permitiu-nos distinguir dois núcleos de manuscritos, com 

estilos muito próprios, diferença que sugere a sua produção em oficinas distintas de 

iluminura, ativas na capital portuguesa nos anos referidos, mas de algum modo 

relacionadas, o que supõem que ambos os grupos entraram em contacto um com o outro. 

Embora a Bíblia de Lisboa de 1482 constitua o ponto de partida para a identificação e 

caracterização dos manuscritos hebraicos portugueses iluminados realizados por ambas 

as oficinas, o estudo de um novo manuscrito com iluminura e nota do escriba – a Bíblia 

de Moscovo de 1496 –, entretanto identificada, permitiu-nos definir com maior rigor a 

cronologia de vários manuscritos iluminados não-datados, realizados na década de 1490, 

quando a iluminura da Escola de Lisboa se abriu a novos valores proto-renascentistas. 

O estudo da iluminura hebraica portuguesa tardo-medieval permitiu concluir 

ainda que a produção da Escola de Lisboa estabelece pontes significativas com a cultura 

latina local, sendo dotada de uma linguagem artística moderna, internacional e 

intercultural, marcada pelo tardo-gótico e pelo proto-renascimento, destacando-se 

influências da iluminura franco-flamenga e italiana. Existem ainda pontes de contacto 

com a iluminura portuguesa, nomeadamente nos ornatos filigranados, havendo traços 

comuns e circulação de modelos entre a iluminura produzida por cristãos e a iluminura 

realizada por judeus. Neste sentido, concluímos que a comunidade judaica lisboeta, ao 

menos no que se refere à sua elite sociocultural e económica, apresenta-se aberta à cultura 

latina da maioria, com a qual se relacionava e mantinha amizades, no mundo da corte, da 

cultura e dos negócios. 

Temos plena consciência que o estudo que realizámos nesta dissertação não esgota 

a riqueza contida nos manuscritos analisados, sendo necessários mais estudos sobre esta 

realidade cultural e artística que despertem novas questões e abordem os manuscritos com 

perspetivas, métodos e teorias diferentes daquelas que procurámos seguir na dissertação. 

Os manuscritos que as nossas mãos tocaram e os nossos olhos aprenderam a contemplar 

são realidades vivas, contendo um mundo sem fim. Esperamos sinceramente ter 

contribuído para um conhecimento mais profundo deste património imenso que encheu 

de alegria e gosto os anos em que realizámos esta investigação. 
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