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Uma das características dos actos litúrgicos na esnoga 2 de
Amesterdão é o emprego da língua portuguesa na oração para a
autoridade nacional e municipal. 3 Nesta esnoga todas as orações são
rezadas em hebraico ou aramaico, com a pronúncia sefardita típica
de Amesterdão. No entanto, antes da oração da véspera do sábado e
do Dia da Expiação e em cada acto religioso 4 que comporta leitura
de um trecho do rolo da Tora (ou seja, o Pentateuco caligrafado em
pergaminho), é recitada pelo oficiante uma prece em hebraico para
a prosperidade do governo da terra. 5 No meio dela são solenemente
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1 Agradeço ao Dr. Samuel Levy, de Lisboa, a ideia desta nota e ao Sr. Michael Terry a
ajuda bibliográfica.

2 Ver MAXIM. P. A. M. KERKHOF, “Sobre la voz esnoga en el portugués de la ‘Nação
Portuguesa’ de Ámsterdam”, Filología y Lingüística, Estudios ofrecidos a Antonio Quilos, 1,
Madrid, 2005, 765-776.

3 O locus classicus para explicar a presença de uma tal oração desde sempre em todos os
rituais judaicos é Jr 29, 7: “Procurai o bem do país para onde vos exilei e rogai por ele ao
Senhor […]” (cito pela Bíblia Sagrada, Lisboa/Fátima, 2003). Cf. Esd 6, 10. Cf. DAVID ABU-
DRAHAM, Perus HaBerakot VeHaTefilot (“Comentário às benções e às orações”), Lisboa,
1489 (redigido em Sevilha, 1340) [76a]. Ver S. SINGER, “The Earliest Jewish Prayers for the
Sovereign”, Jewish Historical Society of England, Transactions 4 (1899-1900), 102-109; PAUL B.
FENTON (Yenon), “From The Geniza: Prayers for the Authorities (em hebraico com
resumo em inglês)”, East and Maghreb (S. Schwarzfuchs, red.), 4, 1983, 7-21.

4 Menos o da manhã do 9 Ab, que comemora a destruição de dois templos e a expulsão
da Espanha, e o da tarde do Dia da Expiação. Ver I. OËB BRANDON, “Volledige handleiding
voor den voorlezer der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam”, manuscrito de
1892, publicado por J. MEIJER,Encyclopaedia Sefardica Neerlandica, Amesterdão, 1949, 2, 165-231.

5 Pode-se consultar a tradução portuguesa – no entanto sem qualquer inserção especí-
fica – nos rituais bilingues hebraico-portugueses publicados no Rio de Janeiro por David
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proclamados em língua portuguesa os títulos dos membros da famí-
lia real e da autoridade municipal de Amesterdão. 6 Em 2008 esta in-
serção – a seguir à frase hebraica que significa “queira abençoar, pre-
servar, guardar, assistir, exalçar e enaltecer grandemente” – reza
assim:

“A Sua Majestade a Rainha dos Países Baixos; ao Sereníssimo Príncipe de
Orange e aos demais Sereníssimos Príncipes seus filhos; a todos os descen-
dentes da Casa Real de Orange-Nassau; aos ilustres membros que concorrem
no Governo destas terras e aos nobres e veneráveis Senhores Burgomestre e
Magistrados desta cidade de Amsterdam.” 7

Note-se que os nomes próprios da Rainha (Beatriz) e do seu
filho primogénito o Príncipe de Orange (Guilherme Alexandre) não

256

José Pérez (1956-1966) e por Meir Masliah Melamed (ibid., 1966). Esta prece, inteiramente
em hebraico, que começa pela palavras hanoten tesu’a (“Aquele que outorga salvação”), diri-
gida “ao nosso senhor o rei”, sem especificação, surge no temunot tehinot tefillot sefarad, o
primeiro (?) ritual impresso das orações sefarditas (Veneza, 1519, 103 a-b: exemplar único
na Biblioteca Universitária de Leida); tradução espanhola “Bendición del rey”: Libro de Ora-
cyones, Ferrara, 1552, 87v. Em três rituais manuscritos hebraicos de Espanha: (1) BL Or.
11594 (s. XV); (2) Paris BN Hébr. 591 (s. XIII?: cf. COLETTE SIRAT, “Un mahzor espagnol
du XIIIe siècle […],” Revue des Études Juives, 120, 1961, 353-354); (3) BL Or. 5866 (s. XIV)
surge um texto inteiramente hebraico em parte diferente do de 1519. Em vez de hanoten
tesu’a, as primeiras palavras são mi seberak (“Aquele que abençoou”). (1) reza para “ o rei
Don Ferrando”; (2) para “o rei Don Fernando”;( 3) para “o rei Don Fulano [peloni])”.

6 No ofício da véspera do Dia da Expiação, no meio da bênção hebraica para os que
se acham em viagem, o oficiante proclama em português: “a todos os nossos irmãos que
andam por caminhos”. Também consta em muitas edições impressas deste ritual, para uso
das comunidades portuguesas e hispano-portuguesas, ainda no século XIX, no meio da
bênção hebraica para os que sofrem a condição de cativos e prisioneiros, a proclamação
em português, que ao presente já não se faz: “a todos os nossos irmãos presos pela Inqui-
sição”. Na comunidade de Amesterdão recordam-se anualmente na data aproximada de
seu padecimento dois mártires portugueses queimados vivos pela Inquisição espanhola,
inserindo o oficiante na oração hebraica em favor de sua alma, a seguir aos nomes deles, as
palavras portuguesas, que constam no ritual impresso: “e mais todas as pessoas que foram
queimadas vivas em autos-de-fé, santificando o nome de Deus de Israel”.

7 Ortografia actualizada pelo autor do presente artigo, a pedido da direcção da Comu-
nidade israelita-portuguesa de Amesterdão.
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são pronunciados nem, por maioria de razão, os dos membros da
autoridade municipal.

Na última versão impressa do ritual dos judeus portugueses de
Amesterdão (1993) 8, encontramos na p. 69, do lado direito, a oração
em hebraico (letras hebraicas) com a inserção em língua portuguesa
(em letras latinas itálicas) (fig. 1). Do lado esquerdo, temos a tradu-
ção neerlandesa (letras latinas romanas) tanto da oração hebraica
como da inserção portuguesa (em itálico). Isto quer dizer que os
fiéis devotos e os visitantes ocasionais dos actos religiosos da esnoga
amesterdamense (que agora tem também uma sucursal noutro
bairro da cidade) são até ao dia de hoje regularmente e várias vezes
por semana confrontados dentro do próprio ritual hebraico por
uma sobrevivência da língua portuguesa, que deixou de se falar na
comunidade portuguesa de Amesterdão desde o século XIX. 9

257

8 B. ISRAËL RICARDO, Gebeden der Portugees-Israëlieten met Nederlandse Vertaling (“Orações
dos Israelitas portugueses com tradução neerlandesa”), Amesterdão, 5753/1993 (segunda
edição), 69. Há também um rosto hebraico. No rosto neerlandês figura o “Sello do K[ahal]
K[ados] De T[almud].T[ora]. de Amsterdam”, com o emblema do pelicano. Kahal Kados =
Santa Comunidade; Talmud Tora = Aprendizagem da Lei (nome desta comunidade).

9 As actas das reuniões da direcção deixaram de escrever-se em português a partir do
dia 8 de Junho de 1815. Ver Gemeente Archief Amsterdam, PA, Resolutie-boek 34. No en-
tanto, os “termos” da lotaria anual da “Santa Companhia de Dotar Orphãs e Donzellas”
estão redigidos em português até ao presente. Ver [J.B. SONDERVAN,] Orde Trekking & Hupa,
Amesterdão, 2005, 9-11. O último rabino a pregar em português foi David Lopes Cardozo
(1808-1890). Depois de meados do século XIX passou a pregar-se em neerlandês. Porém,
o uso da língua portuguesa na comunicação do dia-a-dia não se perdeu completamente até
ao último quartel do século XIX. Em 1816 saíram do prelo em Amesterdão da autoria
de MOSES COHEN BELINFANTE “para uso da escola dos pobres dos Israelitas portuguezes em Amster-
dam”, Lições de leitura portugueza parte primeira e id., Elementos de soletrar da língua portugueza.
(São ao todo 187 publicações em português saídas em Amesterdão 1584-1825. Ver HARM

DEN BOER, Spanish and Portuguese Printing in the Northern Netherlands 1584-1825, Leida, IDC,
2003.) Quando em 17 de Julho de 1854 o rei D. Pedro V visitou a esnoga, o haham Aarão
Mendes Chumaceiro desejou-lhe as boas vindas e proferiu um discurso em português
fluente. Ainda hoje é comum entre os fiéis o emprego de saudações em português,
tais como “Boas Festas”, “Bom Proveito”, “Muitos Anos”, etc. Também as importâncias
das dádivas e dos votos dos fiéis, e muitos anúncios que dizem respeito ao calendário
judaico e ao horário das orações, continuam a ser proclamados da teba (estrado) em portu-
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Nesta nota quero comentar a origem, o desenvolvimento e a
conservação desta inserção em língua portuguesa no meio de uma
oração em língua hebraica recitada na esnoga portuguesa de Ames-
terdão.

O primeiro historiador da comunidade era o poeta Miguel de
Barrios (por outro nome Daniel Levi de Barrios), natural de Mon-
tilla (Espanha) (1635-1701), chegado a Amesterdão em 1662. Ele
conta no seu Triumpho del Govierno Popular (Amesterdão, 1683/1684)
que em 1596 os primeiros Portugueses de Amesterdão – liderados
por dois judeus alemães, Uri Halevi e o seu filho Aarão – tinham or-
ganizado aqui numa casa particular um serviço clandestino do Dia
da Expiação e que no acto de encerramento (ne’ila) foram surpreen-
didos pelo alguazil e os seus homens, que os trouxeram presos, sob
acusação de terem celebrado uma missa católica, legalmente pros-
crita. Quando se averiguou que o acto foi judaico, o alguazil – repre-
sentante do Conde de Holanda – os teria exonerado, dando licença
para a prática do culto judaico e “les pide que rueguen al Dios de Israel
por el Govierno Amstelodamo” o que lhe foi prometido “por boca de
Jacob Tirado”. 10
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guês. Ver H. P. SALOMON, Het Portugees in de Esnoga van Amsterdam (A língua Portuguesa na
Esnoga de Amesterdão), Amesterdão, 2002.

10 Triumpho del Govierno Popular, 70. Na realidade trata-se de um “embelezamento” len-
dário da realidade, confundindo-a com um acontecimento de oito anos posterior. De facto,
em 1596 os primeiros portugueses de Amesterdão tentaram organizar, numa casa parti-
cular, uma missa clandestina de Natal, a ser celebrada por um padre de Amersfoort. Foram
surpreendidos pelo aguazil e o padre preso, nada se sabendo do destino dos fiéis. Jacob
Tirado – por outro nome James Lopes da Costa – fundador e presidente da primeira
comunidade judaica portuguesa em Amesterdão – não chegou a Amesterdão antes de
1598. Uri Halevi e o seu filho só iniciaram no judaísmo um grupo de emigrantes portugue-
ses em Amesterdão por volta de 1603. Uri Halevi (não o seu filho) foi preso em 1603 sob
denúncia de vizinhos de ter circuncidado adultos cristãos e fazer com eles oração em sua
casa. Deve ter sido pouco depois da libertação de Uriel Halevi que Jacob Tirado conseguiu
da autoridade municipal a licença para praticar o culto judaico e que fez a promessa de
rogar para ela. Ver H. P. SALOMON, Portrait of a New Christian, Paris, 1982, 148; id., Os Pri-
meiros Portugueses de Amesterdão, Braga, 1983 (genealogia); id., Deux études portugaises / Two Por-
tuguese Studies, Braga, 1991, 124, 147-148, 155-159 e passim.
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Aqui temos a origem da originalidade da menção da autoridade
municipal numa oração antigamente limitada ao soberano.

Em 1639 realizou-se a fusão das três comunidades portuguesas de
Amesterdão (fundadas respectivamente em 1603, 1608 e 1618) numa
só, apelidada de Talmud Tora (“Aprendizagem da Lei”), como a comu-
nidade hispano-lusa modelo de Veneza, naquela altura a mais impor-
tante da Europa Ocidental. Saul Levi Mortera, natural da comunidade
alemã de Veneza mas tornado lusófono por casamento e longa convi-
vência com Portugueses veio a ser o primeiro haham; David Pardo,
natural de Salónica e crescido em Veneza, o segundo. O terceiro
haham, Manuel Dias Soeiro (por outro nome, Menasseh ben Israel),
nascido em Rochela (França) em 1604, quando da emigração autori-
zada dos cristãos novos de Portugal, foi levado outra vez pelos pais
para Lisboa em 1605 quando do Perdão Geral. Chegou com eles a
Amesterdão numa segunda emigração em 1614, tendo passado 9 anos
de sua meninice em Lisboa, que, numa conversa com a Padre Antó-
nio Vieira, chamava “a minha pátria”, onde o pai, Gaspar Rodrigues
Nunes, natural de Beja, tinha loja de pregos no Arco dos Pregos.
Preso pela Inquisição em 1593, o pai ficou três anos e quatro meses
nas masmorras da Inquisição, tendo sido três vezes submetido a tor-
mentos rigorosos. Saiu no auto-de-fé do dia 23 de Fevereiro de 1597,
em que oito cristãos-novos foram garrotados e queimados entre no-
venta penitenciados por culpa de “judaísmo”. O quarto haham, Isaac
Aboab da Fonseca, natural de Castro Daire (Beira Alta), no ano 1641,
com 37 anos, foi chamado ao Brasil holandês a ser haham da comuni-
dade Sur Israel (“Recife de Israel”: cf. Is 30, 29) do Recife de Pernam-
buco, donde só voltou a Amesterdão em 1654, com a reconquista por
Portugal da parte holandesa do Estado do Brasil. 11

259

11 Os pais do haham Aboab o levaram logo depois do nascimento para Saint-Jean-de-
-Luz em 1604, voltaram com ele a Lisboa em 1605 e emigraram para Amesterdão em 1612.
Ver H. P. SALOMON, Introdução a Saul Levi Mortera, Tratado da Verdade da Lei de Moisés,
Coimbra, 1988, LXIII-LXVI; id., “The Portuguese Background of Menasseh ben Israel’s
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Em 22 de Maio de 1642 Menasseh ben Israel foi designado
como orador quando da visita à esnoga do Príncipe de Orange Fre-
derico Henrique, desde 1639 stadhouder (governador) eleito de quase
todas as províncias, conquistador aos Espanhóis de onze cidades
neerlandesas. Frederico Henrique (1584-1647) era filho de Gui-
lherme o Taciturno, fundador da independência neerlandesa. O
Príncipe veio em companhia da rainha de Inglaterra Henriqueta
Maria, esposa francesa (filha de Henrique IV) do malogrado rei
Carlos I, que tinha vindo aos Países Baixos para solicitar ajuda finan-
ceira ao marido na sua luta armada contra o Parlamento. Vencido
em 1645, seria executado em 1649. Também faziam parte da com-
panhia Guilherme II, filho de Frederico Henrique, de 16 anos e a
filha primogénita do rei Carlos, a Princesa Real Maria, de 11 anos. Já
eram casados havia um ano e ela tinha também o título de Princesa
de Orange. Em 1647 Guilherme II sucederia ao pai e em 1650, oito
dias depois da morte de Guilherme II, nasceu-lhe o filho Guilherme
III, que viria a ser stadhouder (1672-1673) e rei de Inglaterra depois
de derrubar aí o seu sogro, o rei Jaime II.

Menasseh não dominava o neerlandês, nem o francês, nem o
inglês. Fez o seu discurso em português, que foi impresso e distri-
buído em português e em tradução francesa (fig. 2). 12

Passo a citar, actualizando a ortografia:

“Pois não já a Portugal e Espanha, mas à Holanda por pátria conhece-
mos. Não já os reis de Castela ou Lusitânia 13, mas aos Nobilíssimos Estados

260

Parents as Revealed Through the Inquisitorial Arquives at Lisbon”, Studia Rosenthaliana, 17,
2, 1983, 105-146.

12 Gratulação de Menasseh Bem Israel em nome de sua Nação, ao Celsíssimo Príncipe de Orange
Frederique Henrique, na sua vinda à nossa Synagoga de T.T. em companhia da Sereníssima Rainha Hen-
rica María, Digníssima Consorte do Augustíssimo Carlos, Rei da Grande Britannia, França e Hibernia.
Recitada em Amsterdama, aos 22 de Maio de 5402 (1642). O panfleto foi reimpresso em fac-
simile por Moses Bensabat Amzalak, Lisboa, 1933.

13 No ano anterior, na dedicatória à Companhia Holandesa das Índias Ocidentais da
sua compilação em espanhol Conciliador (segunda parte, Amesterdão, 1641), o haham Soeiro
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e à Vossa Sereníssima Alteza (de cujas felizes e vitoriosas armas somos pro-
tegidos e amparados) reconhecemos por Senhores. E assim nós em sinal de
gratidão, por os mui Altos e Poderosos Estados, por Vossa invictíssima
Alteza e pelo Nobilíssimo e prudentíssimo Magistrado desta ínclita cidade de
Amsterdama, quotidianamente ao Omnipotente Deus oramos.”

Eis aqui, certamente, uma paráfrase da inserção em língua por-
tuguesa, na prece recitada em hebraico na esnoga da Santa Comuni-
dade Talmud Tora por volta de 1640.

Uma busca não exaustiva na colecção dos rituais sefarditas im-
pressos em Amesterdão, pertencente à biblioteca Ets Haim (“Arvore
da Vida”) da comunidade portuguesa de Amesterdão, revela as seguin-
tes inserções em língua portuguesa, por ordem cronológica (actualizo
a ortografia e a pontuação, reproduzindo as páginas originais):

“Aos grandes e poderosos Senhores Estados de Holanda & West-Fries-
land, e aos altos e poderosos Senhores Estados Gerais das Províncias Unidas
(com todos seus aliados); e aos mui nobres e digníssimos Senhores Burga-
mestres e Magistrado desta Cidade de Amsterdam.” 14 (fig. 3)

Note-se a ausência de referência à família de Orange, pois Gui-
lherme IV – em 1726 já stadhouder de várias províncias – só em 1747
viria a ser stadhouder de Holanda, sendo então a sua função declarada
hereditária.

“Aos nobres, grandes & poderosos Senhores Estados de Holanda &
West-Friesland como legítimos soberanos destas terras. E aos nobres &
poderosos Senhores Estados das demais Províncias seus aliados, vizinhos &
confederados. E aos Senhores seus conjuntos, deputados nas Juntas dos altos
e poderosos Senhores Estados Gerais das Províncias Unidas & do Conselho
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especificou que era “lusitano con ánimo batavo” e que folgou com a restauração de Portu-
gal sob “el benigno rey D. João IV, buelto a su natural y hereditario regno, injustamente
hasta agora de outro poseído.” Desejou a paz perpétua entre portugueses e holandeses.

14 SEMUEL RODRIGUES MENDES, seder le-yamim nora’im (“Ordem para os dias temíveis”),
Amesterdão, 1726, 58b.
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de Estado. E ao muito alto & sereníssimo Príncipe GUILHERMO, Príncipe
de Orange & Nassau, Stadhouder hereditário, Capitão General & Admiral
destas Províncias e aos nobres & veneráveis Senhores Burgamestres &
Magistrado desta cidade de Amsterdam.” 15 (fig. 4).

O stadhouder 1751-1806 era Guilherme V, pai do primeiro rei dos
Países Baixos Guilherme I. No dia 3 de Junho de 1768, ele e a sua
esposa Frederica Sofia Guilhermina, o burgomestre de Amesterdão
e uma grande comitiva de pessoas da alta nobreza visitaram a esno-
ga, sendo o programa das festividades impresso em português e em
neerlandês (fig. 5). Quando os Franceses ocuparam Amesterdão em
1795, Guilherme V fugiu para a Inglaterra.

“A sua Majestade el-rei dos Países Baixos & sua real consorte; aos Sere-
níssimos Príncipes seus filhos e aos descendentes da Casa Real de Orange-
Nassau. Aos ilustres membros que concorrem no governo destas terras e aos
nobres e veneráveis Senhores Burgamestre e Magistrados desta cidade de
Amsterdam.” 16 (fig. 6)

262

15 SAMUEL RODRIGUES MENDES (falecido) e JACOB DA SILVA MENDES, seder há-tefillot
(“Ordem das Orações”), 92b ; seder le-ros hasana (“Ordem Do Ano Novo”), 57b; seder le-yom
kipur (“Ordem do Dia da Expiação”), 9a; seder mo’adim (“Ordem das Festas”), 46b-47a,
Amesterdão, 1771. Reproduzo a página do seder le-ros hasana (fig. 4). O texto português é
idêntico em todos 4, só varia a mancha tipográfica. Todos os exemplares têm como remate,
na última página, o seguinte dizer em português: “Notifico ao público, a todos os interes-
sados nesta impressão, como a todos os que desejarem comprar as ordens de Tephilot reim-
primidas de hazanMENDES, que Deus tem, que atendam à minha firma, porque os exem-
plares que a tiverem são válidos & correctos [assinado] Jacob da Silva Mendes.”

16 S. I. MULDER, Gebeden der Nederlandsch-Portugeesche Israëliten op nieuw in het Nederduitsch
vertaald (“Orações dos Israelitas Neerlando-Portugueses novamente traduzidas para o
Baixo Alemão”), Amsterdam, 1837, 98. O rosto ostenta primeiro o título hebraico desta
Ordem das Orações Sefarditas, a primeira que comporta o texto hebraico e a tradução
neerlandesa frente a frente. Todas as anteriores comportavam só o texto hebraico, ou só a
tradução espanhola (copiada do Libro de Oracyones, Ferrara, 1552) ou só a tradução neerlan-
desa (houve uma em 4 volumes: Haia, 1791). Juntamente com a decisão do dia 8 de Junho
de 1815 de escrever por diante as actas da comunidade em neerlandês, mudou-se a desig-
nação dela de “Israelita portuguesa” em “Israelita neerlando-portuguesa”. Numa data pos-
terior anulou-se esta mudança. (A língua neerlandesa designava-se “Baixo alemão” ao lado
de “Neerlandês” e “Holandês” ainda na segunda metade do século XIX.)
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O primeiro rei da família de Orange-Nassau foi Guilherme I
(1772-1843) – filho do stadhouder Guilherme V – que voltou do
exílio inglês em 1813, depois da derrota napoleónica. O seu reino
foi constituído 1815-1830 pelos actuais Países Baixos, Bélgica e Lu-
xemburgo, mas em 1830 perdeu a Bélgica, de que viria a reconhecer
a independência em 1839. Enviuvou da rainha Guilhermina de
Prússia no dia 12 de Outubro de 1837 e depois de ter abdicado casou
segunda vez com Henriqueta d’Oultremont-Négimont no dia 16 de
Fevereiro de 1841 em Berlim. Seria à rainha que se refere a inserção
portuguesa, designando-a surpreendentemente por “real consorte”?

“A sua Majestade el-rei dos Países Baixos e sua real consorte; a sua
Majestade a rainha viúva, Madama sua mãe; aos Sereníssimos Príncipes seus
filhos e aos descendentes da Casa Real de Orange-Nassau; aos ilustres mem-
bros que concorrem no governo desta terras e aos nobres e veneráveis Se-
nhores Burgamestre e Magistrados desta cidade de Amsterdam.” 17 (fig. 7)

Em 1857 estamos no reino de Guilherme III (1817-1890). A
“sua real consorte” deve ser a rainha Sofia Frederica Matilda (viria a
falecer em 1877), com quem casou em 1839. É curioso que não seja
referida como “sua Majestade a rainha”. “A rainha viúva” é Ana
Paulovna da Rússia, esposa do rei Guilherme II. Os filhos Gui-
lherme e Alexandre viriam a falecer em 1879 e 1884. Do segundo
casamento do rei em 1879 com a princesa alemã Ema, v iria a nascer
em 1880 a futura rainha Guilhermina.

Na versão impressa em 1950 reconhecemos a rainha Juliana, seu
marido o Príncipe Bernardo, suas quatro filhas Beatriz, Irene, Mar-
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17 S. I. MULDER, Gebeden der Nederlandsch-Portugeesche Israëliten op nieuw in het Nederduitsch
vertaald (segunda edição, revista e aumentada), Amesterdão, 1857. O mesmo texto consta
na nova edição deste ritual (seder tefillot, Amesterdão, 1865 sem tradução neerlandesa e sem
nome de redactor) e na nova edição bilingue de S. L. MULDER, Orde voor den Verzoendag
(revista e corrigida por D. R. MONTEZINOS), Amesterdão, 1876, menos a menção da
“rainha viúva”, entretanto falecida.
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garita e Maria, sua mãe Guilhermina (falecida em 1962) que tinha
abdicado (em 1948) e reassumido o título de princesa:

“A sua Majestade a rainha dos Países Baixos e seu real consorte; às sere-
níssimas princesas suas filhas; à sereníssima princesa, Madama sua mãe e seu
real consorte; aos descendentes da Casa Real de Orange-Nassau; aos ilustres
membros que concorrem no governo destas terras e aos nobres e veneráveis
Senhores Burgomestre e Magistrados desta cidade de Amesterdão.” 18

Na revisão desta prece em 1993 (fig. 1) reconhecemos a actual
Rainha Beatriz, seu marido o Príncipe Cláudio (falecido em 2002),
os seus filhos Guilherme Alexandre, João Friso e Constantino, a sua
mãe Juliana (falecida em 2004) que – imitando a sua mãe Guilher-
mina – tinha abdicado (em 1980) e reassumido o título de princesa,
e o seu pai o príncipe Bernardo (também falecido em 2004):

“A sua Majestade a rainha dos Países Baixos e seu real consorte; aos sere-
níssimos príncipes seus filhos; à sereníssima princesa, Madama sua mãe e seu
real consorte; e aos descendentes da Casa Real de Orange-Nassau; aos ilus-
tres membros que concorrem no governo destas terras e aos nobres e vene-
ráveis Senhores Burgamestre e Magistrados desta cidade de Amsterdam.”

Os judeus portugueses de Amesterdão – “lusitanos com ânimos
Batavos” – têm constituído ao longo de quatro séculos, mesmo
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18 B. ISRAËL RICARDO, Gebeden der Portugees Israëlieten met Nederlandse Vertaling, Amester-
dão, 1950.

19 Menos perdurou na comunidade hispano-portuguesa de Londres. Samuel Pepys,
visitando a esnoga londrina em 1663, notou no seu diário: “[…] a prayer for the King in
which they pronounced His name in Portugall but the prayer, like the rest, in Hebrew.” No
ritual hebraico-inglês de D. A. DE SOLA, Forms of Prayer According to the Custom of the Spanish
and Portuguese Jews, Londres, 1836, 92, surge a breve inserção portuguesa na prece hebraica:
“A suas Majestades el-rei Guilhermo e à Rainha Adelaide e toda a real família”. Já na se-
gunda edição de 1852 a inserção deixa de ser portuguesa: “Our most gracious sovereign
Queen Victoria, His Royal Highness Prince Alberrt, Albert Prince of Wales and all the
Royal Family”. Na esnoga hispano-portuguesa de Nova Iorque (fundada quando era ainda
Nova Amesterdão) a última inserção portuguesa antes da Revolução (1776) continuava a
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tradição amesterdamesa de mencionar a autoridade municipal: “A sua real Majestade nosso
senhor Rei George o Terceiro & à Senhora nossa Rainha Charlotte; a sua real Alteza a Prin-
cesa dowager de Veles [=Wales] e toda a real família; a sua Excelência o honrado senhor
Governador e todos os Senhores de seu Conselho; ao Magistrado desta cidade de New
York e todos os seus derredores.” O oficiante Gershom Mendes Seixas, adaptando a inser-
ção para o governo republicano, substituiu o português pelo inglês. Ver Publications of the
American Jewish Historical Society, 27, 1920, 392-393. Na esnoga portuguesa da ilha neerlan-
desa de Curaçau, a inserção portuguesa rezava em 1970: “A Sua Real Majestade Juliana,
rainha dos Países Baixos e a seu real consorte e ao nobre venerável Excelentíssimo Senhor
Governador desta ilha e a todos os Magistrados nela”. Ver I.S. & S. D. EMMANUEL, History
of the Jews of the Netherlands Antilles, Cincinnati, 1970, 1085. Na esnoga portuguesa de Para-
maribo, capital da antiga colónia neerlandesa de Suriname, manteve-se a inserção portu-
guesa pelo menos até 1961, substituindo-se em 1945 “Governador desta colónia” por
“Governador deste território”. Ver PH. A. SAMSON, “Gebed voor het Koninklijk Huis en
Overheid”, Habinjan, Dezembro de 1961, 4. Desconheço o teor actual, sendo Suriname
uma república independente desde 1975. Não consegui o texto da inserção portuguesa
desta prece na esnoga da secular comunidade portuguesa de Hamburgo, que foi liquidada
pelos nazis (1940-1944), e que nunca tivera ritual impresso próprio. Também liquidada
pelos alemães nazis foi a secular comunidade portuguesa da Haia (sobrevive a elegante
esnoga oitocentista), onde a inserção portuguesa rezava como em Amesterdão, com o
remate “desta Corte de Haia”. Ver Orden de las Oraciones Quotidianas […] En la Corte de Haia,
Haia, 1734. Houve durante dois séculos uma pequena comunidade portuguesa na cidadela
de Naarden, com esnoga própria, cujas actas redigidas em português foram publicadas por
HENDRIK HENRICHS, De Synagoge van Naarden 1730-1935, Amstelveen, 1982.

depois da perda da língua portuguesa como meio de comunicação
entre eles no decorrer do século XIX, uma comunidade “portu-
guesa israelita” fechada, cujos dois qualificativos nunca se acorda-
ram plenamente, nem o primeiro com a identidade neerlandesa so-
breposta. Por outro lado, não esqueçamos que eles falaram, leram e
escreveram durante muitas gerações a língua portuguesa e mantive-
ram uma certa afinidade para tudo o que era “português”. Não obs-
tante a triste história da supressão do judaísmo em 1496 e da perse-
guição secular aos cristãos-novos e dos autos-de-fé na madrasta
pátria, este apego perdurou e perdura ainda. 19
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3

Pag 255-272:Layout 1 16-06-2008 19:48 Página 268



269

Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7
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