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Ecos ibéricos na literatura sefardita 
de Hamburgo 1

Michael Studemund-Halévy
Institut für die Geschichte der deutschen Juden (Hamburgo) *

Introdução

“Quem pode contar todos os cartapácios que nos chegam da Holanda, entre
os quais uma quantidade de ensinamentos ateus, epicuristas e sacrílegos”.2 no
século XVII, a Holanda era “a livraria do mundo” e, assim, não admi -
ra que os judeus-portugueses de Hamburgo procurassem esta “livra-
ria” para se abastecerem com toda a espécie de literatura desejada.

* Este trabalho tem sido possível com um apoio da Wissenschaftsbehörde de 

Hamburgo.
1 O estudo sobre as bibliotecas sefarditas faz parte de uma extensa apresentação da

his tória da epigrafia e tipografia hebraicas e sefarditas em Hamburgo, que de momento es -
ta mos a preparar no Instituto da História dos Judeus na Alemanha (Hamburgo). Vejam-se
o meus estudos: L’imprimérie séfarade à Hambourg et la censure protestante et rabbini-
que. In: Revue des Études Juives, vol. 159, 3-4 (2000), pp. 535-550; Senhores versus criados da
Nação: Portugueses asquenasíes y tudescos en el Hamburgo del siglo XVII. In: Sefarad, vol. 60, 2
(2000), pp. 348-368; Jacob Cohen Belinfante e o seu Livro dos Minhagim. Estranha odisseia de um
livro. In: HEnry MécHOuLAn - GérArd nAHOn (ed.lit), Mémorial I. S. révah, Paris
(2001), pp. 445-469; Codices Gentium. Semuel de Isaac Abas, coleccionista de libros hamburgués, em:
JAIME cOntrErAS (ed. lit.). In: Familia, Religión y Negocio. El sefardismo en las relaciones entre el
mundo ibérico y los Países Bajos en la Edad Moderna, Madrid (2002), pp. 287-319; Tortured Memo-
ries. Jacob Rosales Alias Imanuel Bocarro Francês. A Life from the Files of  the Tortured Inquisition.
In: StEPHAn WEndEHOrSt (ed. lit.). the roman Inquisition. Leiden (2004), pp. 107-151;
Portugal in Hamburg, Hamburgo (2007); Theatrum Sefardicum. Repräsentative Bilder und elabo-
rierte Epitaphien. In: MIcHAEL BrOckE (ed. lit.), Verborgene Pracht, dresden (2009), 
pp. 143-152. 

2 JOHAnnES MüLLEr, Atheismus Devictus, Hamburgo (1672), p. 30; veja-se JOnAtHAn I.
ISrAEL, The publishing of  forbidden philosophical works in the Dutch republic (1666-1710) and their
European distribution. In: LOttE HELLInGA (ed. lit.), the Bookshop of  the World, Amester-
dão (2001), pp. 255-262.
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3 com a chegada e o estabelecimento dos judeus ibéricos a Amesterdão, surgiu uma
flo rescente indústria livreira, veja-se o estudo de HArM dEn BOEr, La literatura sefardí de
Amsterdam, Alcalá de Henares (1995).

4 cf. SuSAnnA AkErMAn, JOHAn AdLEr SALVIuS, “Questions to Baruch de castro
concerning ‘de tribus impostoribus’. In: SILVIA BErtI (ed. lit.), Heterodoxy, Spinozism, and
Free Thought Early-Eighteenth-Century Europe, dordrecht (1996), pp. 396-423; HEIkO

drOStE, Johan Adler Salvius. In:  Hamburgische Biografie, vol. 4, Hamburgo (2008), p.14-15.
5 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Familie de Castro. In: das Jüdische Hamburg, Ham-

burgo (2006), pp. 47-48; idem, Dicionário do Judaísmo Português, Lisboa (2009), p. 146.
6 é ainda pouco estudada, em muitos aspectos, a tipografia sefardita de Hamburgo.

Quem mandou imprimir os livros? Quem pagou o tipógrafo? Vejam-se, entre outros,
MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Sephardische Bücher und Bibliotheken in Hamburg. In: Menora,
vol. 8 (1997), pp. 150-180; Idem, Sephardischer Buchdruck in Hamburg. In: Lusorama, vol. 32
(1997), pp. 85-101; vol. 33 (1997), pp. 41-72.

naturalmente, com grande descontentamento dos luteranos que
con trolavam, desconfiados, estes livros que eram lidos pelos portu-
gueses, isto é, judeus reconvertidos há pouco ao judaísmo. devido
às suas relações estreitas de família, os portugueses de Hamburgo
não tinham, obviamente, dificuldade em obter estes “livros holande-
ses”, apesar dos documentos de que dispomos não nos darem infor-
mações significativas acerca das vias que eles seguiam.3 E, natural-
mente, também os livreiros de Hamburgo punham à venda “livros
da Holanda”, porém em quantidade menor, como se pode deduzir
dos poucos catálogos de leilões, de livreiros e de bibliotecas ainda
existentes.

no século XVII, Hamburgo começou a ser, tal como Amester-
dão, “a livraria do mundo”, um centro de comércio de livros e de casas
editoras (“I Hamburg äro fuller bookhandlare”) reconhecido até pelos
es  trangeiros, como o embaixador sueco na Alemanha, Salvius
Adler, escreve numa carta a Per Brahe.4 não admira pois que, nal-
guns casos, sefarditas de Amesterdão e de Hamburgo se ocupassem
com a distribuição de livros, como o médico dr. Benedictus de
castro,5 de Hamburgo, e o tipógrafo e rabino Menasse ben Israel,
de Amesterdão, que ajudaram a rainha cristina da Suécia nas suas
aquisições de livros mais importantes.6 Salvius Adler, por exemplo,
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7 HArM dEn BOEr, david cohen de Lara. In: Dicionário do Judaísmo Português, Lisboa
(2009), pp. 153-154; MIcHAEL StudEMund-HALéVy, david cohen de Lara. In: Das Jüdis-
che Hamburg, Hamburgo (2006), p. 48.

8 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Binjamin Mussaphia. In: Dicionário do Judaísmo Portu-
guês, Lisboa (2009), pp. 153-154; IdEM, Das Jüdische Hamburg, Hamburgo (2006), p. 195.

9 Veja-se, a propósito da questão do messianismo em Hamburgo, MIcHAEL StudE-
Mund-HALéVy, Die Hamburger Sefarden zur Zeit der Glikl Hameln. In: MOnIkA rIcHArz (ed.
lit), Die Hamburger Kauffrau Glikl. Jüdische Existenz in der Frühen Neuzeit, Hamburgo (2001),
pp. 195-222.

10 JOnAtHAn I. ISrAEL, Gregorio Leti (1631-1701) and the Dutch Sephardi Élite at the Close
of  the Seventeenth Century. In: A. rAPOPOrt-ALBErt - S. J. zIPPErStEIn (ed. lit.), Jewish His-
tory: Essays in Honour of  Chimen Abramsky, London (1988), pp. 267-284, 276, 284, n. 48;
MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Es residiren Minister fremder Mächte. Sefardische Hofjuden in
Hamburg. In: rOtrAut rIES - FrIEdrIcH BAttEnBErG (ed. lit.), Hofjuden: Ökonomie und In -
ter kulturalität. Die jüdische Wirtschaftselite im 18. Jahrhundert, Hamburgo (2002) pp. 154-176;
IdEM, Senior Teixeira. In: Das Jüdische Hamburg, Hamburgo (2006), p. 229.

usava os seus bons contactos com o rabino e filólogo david cohen
de Lara,7 de Hamburgo, e o médico Binjamin Mussaphia,8 de Got-
torp, não só para transmitir informações à corte sueca, mas também
para a fornecer de livros “judaicos e messiânicos”.9

Entre censura luterana e rabínica

é sabido que a cultura judaica está ligada ao livro, e o livro ju dai -
co se identifica com o próprio saber. Mesmo que em Hamburgo
não se conheçam academias literárias como as que existiam na Ho -
lan da, e não se conheçam tipografias judias, sabemos, pela informa-
ção contida no Livro da nação (livro dos actos), que os judeus ori -
gi nários da Península Ibérica e nela educados conservaram a sua
paixão pela literatura, a dança e o teatro, algo que provoca, mais
uma vez, o desagrado dos anciãos da comunidade e a desconfiança
dos rabinos. Gregorio Leti, um autor bem conhecido e muito lido
em Hamburgo e Amesterdão, descreve teixeira, ao tempo da sua
estada em Amsterdão, como sendo um homem instruído, poliglota
e nobre: “parla molte lingue con gran franchezza e tra le altre cose ama molto
la compagnia de’ letterati che accoglie in sua casa con grand’ affetto”.10 Mais
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tar de, o seu filho mais velho, diogo teixeira de Mattos, secunda o
pai no apoio dado aos escritores (“nel favorire e accarezzare i letterati”).
Que também havia venda de livros na sinagoga, ou seja “sorteio”,
mos  tra-nos uma nota no livro de protocolo de 9. 10. 1660, quando
Abraham Hizkiau Ferro requer permissão para organizar uma lota-
ria de livros, que lhe é recusada.11 As comédias e os autos sacramen-
tais de Lope de Vega, tirso de Molina ou calderon de la Barca são
bem ao gosto dos portugueses. Estas peças terão, no entanto, ver-
sado exclusivamente sobre episódios bíblicos. Ficamos, por exem-
plo, a saber, através do Livro da nação, da chegada do mestre de
dança de Amesterdão Salamão de Lima e de ocasionais representa-
ções teatrais (comedias da nação), que suscitam o protesto do membro
da comunidade Jacob namias de castro, protesto esse que é visto
com agrado pelo presidente.12 dois dos protagonistas presentes na
me morável estreia da obra cénica “diálogo dos Montes”, que se
realizou na sinagoga Bet Jacob de Amesterdão (a primeira peça a ser
representada numa sinagoga), fixam-se posteriormente em Ham-
burgo. trata-se do seu autor reuel Jessurun, também conhecido
pelo nome Paulo de Pina,13 e do seu futuro genro, o rabino, estu-
dioso e filólogo Mose de Gideon Abudiente.14

Censura rabínica

O poder quase absoluto do Ma’amad de Amesterdão permitiu-
lhe proibir – entre 1600 e 1810 – ao todo 31 livros, entre os quais se
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11 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000).

12 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000).

13 LúcIA LIBA MuznIk, Rehuel Jessurun. In: Dicionário do Judaísmo Português, Lisboa 2009,
pp. 295-296; MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden,
Hamburgo (2000).

14 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Moisés Abudiente. In: Dicionário do Judaísmo Português,
Lisboa 2009, pp. 27-28; IdEM, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Hamburgo
(2000).
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conta também o livro “Exame das tradições Phariseas” (Amester-
dão 1624) do celebérrimo herege portuense uriel da costa, resi-
dente em Hamburgo desde sua emigração de Portugal [fig. 1], cuja
tese foi combatida acerrimamente pelo médico portuense de Ham-
burgo Semuel da Silva,15 – que tomara conhecimento de extractos
dessa obra em Hamburgo –, no seu polémico “tratado da Immor-
talidade da alma”, publicado em 1623 em Amesterdão [fig. 2].16 Em
1656 e de novo em 1669, o Ma‘amad de Amesterdão proíbe, junta -
men te com o conselho municipal de Hamburgo, o livro “chanzas
del ingenio” de Jacob (Manuel) de Pina.17 Quem tivesse comprado
esse livro muito escandaloso e o tivesse na sua posse, tinha de o en -
tregar ao tesoureiro sob pena de excomunhão. Os membros da
con gregação excomungados eram submetidos à confiscação dos
seus livros. A censura de livros e, também, de manuscritos é a arma
mais poderosa de que o Ma‘amad e os rabinos dispõem. Em casos
extremos, estes castigam os autores e os tipógrafos com o herem
(excomunicação). Os livros interditos são logo confiscados. Até que
ponto a censura levou ao extermínio ou à não publicação livros, só
se pode supor. Mas só o facto de se poder provar a existência
apenas de dois exemplares do “tratado de Herem” nas bibliotecas
de Hamburgo e uppsala (hoje em dia desaparecidos),18 de um único
exemplar do “Exame das tradições Phariseas” e dois exemplares
do “Fin de los días” mostra claramente como a censura rabínica e
do Ma‘amad foi eficiente. Logicamente, o “catálogo Abas” não cita
estes dois livros.
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15 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000); HErMAn PrInS SALOMOn, Semuel da Silva. In: Dicionário do Judaísmo Português,
Lisboa (2009), pp. 510-511.

16 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000); IdEM, L’imprimérie séfarade à Hambourg et la censure protestante et rabbinique. In:
revue des études Juives, vol. 159, 3-4 (2000), pp. 535-550.

17 HArM dEn BOEr, Jacob (Manuel) de Pina. In: Dicionário do Judaísmo Português, Lisboa
(2009), p. 415.

18 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, David Nahmias (de Castro), Biographisches Lexikon
der Hamburger Sefarden, Hamburgo (2000).
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Em 1667 a comunidade de Amesterdão proibiu o livro “Fin de
los días” [Glückstadt/Hamburgo 1666], do rabino e filólogo Mose
Gideon Abudiente, livro esse que já tinha sido confiscado um ano
antes, em Hamburgo, pelo Ma’amad [fig. 3]. Esta obra – a única
colecção de sermões messiânicos dessa época ainda existente –
pode ser usada como um exemplo perfeito da censura judaica in ter -
na. dos 31 livros proibidos em Amesterdão, na biblioteca de Se -
muel Abas só se encontrava o livro “coro de las Musas”, que Mi -
guel de Barrios mandou imprimir sem a permissão do Ma’amad de
Amesterdão.19 O Ma‘amad e os rabinos vigiavam, desconfiados, a
im portação de livros e as actividades dos tipógrafos locais. Assim, o
hamburguês david Benveniste tem de indicar ao Ma‘amad quantos
livros recebe de Amesterdão e a quem são distribuídos.

Censura luterana

A ameaça a que os portugueses de Hamburgo estão sujeitos,
devido à propaganda antijudia dos luteranos de Hamburgo, não é
menos radical do que a censura dos rabinos e da igreja. Quando, 
em 1621, Isaac Attias traduz o livro de Isaac de Abraham troki
“Hizzuk Emunah” (“Fortificação da Fé”) para o espanhol, isso não
passa desapercebido ao clero luterano, que denigre o livro como de -
masiado polémico e anticristão.20 Quando, em 1635, o judeu zerah
ben nathan, da Lituânia, propõe a Menasse ben Israel imprimir o
ma nuscrito, o qual já circulava como cópia entre os sefarditas de
Amesterdão e de Hamburgo, este recusa com a justificação de que
o livro possa colocar a amizade com os cristãos em perigo. A popu-
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19 “En 9 de sivan se ordenó a daniel de Barrios que el libro Coro de las Musas que tenía
impreso en Bruselas que no lo venda en esta ciudad de Amsterdam y los que había distri-
buido los volviese a recojer por no convenir que corriese en nuestra nación y así se le noti-
ficó al dicho en presencia de dichos senhores del mahamad”, apud HArM dEn BOEr, Lite-
ratura sefardi de Amsterdam, Alcalá de Henares (1995), p. 122, n. 39.

20 rOSEMArIE SIEVErt, Isaak ben Abraham aus Troki im christlich-jüdischen Gespräch der
Reformationszeit, Münster (2005).
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laridade desse livro entre os portugueses e também entre os alemães
pode verificar-se pelo facto de que, em 1624, foi traduzido pelo
apóstata Aron de Gabriel Luria e, em 1631, pelo converso Michael
Gelling. Essa obra é tida como algo de tal modo perigoso que, em
1644, Johannes Müller tenta de todos os modos contradizê-lo no
seu infame livro “Judenthumb”, que infelizmente inspirou outros
tratados antijudaicos.21

A tipografia judaica dos portugueses de Hamburgo da primeira
parte do século XVII é tão parca que os membros da sinagoga
estão sempre dependentes da importação de Amesterdão. Os lute-
ranos de Hamburgo mostram grande preocupação com essas im -
por tações e a distribuição dos “livros holandeses”. Em 1669, o lute-
rano Johannes Müller, que é bem informado em assuntos judaicos e
acompanha as actividades dos portugueses com a maior descon-
fiança, anota que o “judeu rico” Manoel teixeira “traz consigo em
Ham burgo livros desencaminhantes”. nos livros “Atheismus de -
victus” (Hamburgo 1672) e “Besiegte Atheisterey” (Hamburgo
1673) dos pastores Johannes Müller und Johannes Lassenius é feita
uma advertência, em linguagem polémica, contra esses livros e as
ideias neles formuladas. na luta contra os livros lidos e escritos
principalmente pelos portugueses distinguiu-se Johannes Müller.
Assim, queixa-se que os portugueses não só mandam imprimir os
seus livros na cidade como também põem em circulação “manus-
critos e livros secretos”. Além disso, insurge-se contra os portugue-
ses, que falam, muito senhores de si, sobre temas religiosos com os
luteranos. Para saber mais acerca das suas cerimónias, obtém os
livros dos portugueses e tenta também encetar uma discussão com
o “rabino espanhol”, porque considera os sefarditas mais instruídos
do que os Ashkenazim. A pessoa preferida dele para essas discus-
sões é david cohen de Lara, que por causa disso entrou várias
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21 cf. JuttA BrAdEn, Hamburger Judenpolitik im Zeitalter lutherischer Orthodoxie 1590-
-1710, Hamburgo (2001). 
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vezes em conflito com a conferência geral. Após a publicação do
“Sententiae Sacro medicae”, de Binjamin Mussaphia, Johannes
Müller apresenta queixa desse livro no senado, de início sem grande
êxito. Binjamin Mussaphia abandona por uns tempos Hamburgo e
vai para Glückstadt. Mas, ao tipógrafo são pedidas contas: “Os e s -
critos [dos judeus] estão cheios de maledicência, isso mostram os
Sen tentiae Sacro medicae Benjamin todos aqui em Hamburgo im -
primidos, por isso o tipógrafo foi punido”.22 Quando a obra sai no -
vamente, em 1649 em Frankfurt, Binjamin Mussaphia tem de deixar
Hamburgo por causa de uma queixa de Johannes Müller, que em
1648 foi eleito decano do clero: “da mesma maneira o livro em
latim, o qual Binjamin Mussaphia espalha por aqui, mas que um
reverendíssimo senador descobriu que estava cheio de maledicência
pelo qual ele foi posto fora da cidade”.

Uma comunidade plurilingue e multicultural

Os judeus obrigados ao baptismo, que abandonam a Península
Ibérica nos séculos XVI e XVII, constituem no Velho Mundo,
especialmente em Hamburgo e Amesterdão, mas também no novo
Mundo uma sociedade à qual alguns investigadores dão o nome de
Diáspora Marrana ou Diáspora Luso-Espanhola. Os seus membros
relacionam-se, regra geral, em termos familiares e de negócios ex -
clu sivamente com portugueses. usando uma hipérbole, poder-se-ia
dizer que consideram ser mais importante fazer parte da nação do
que ser membro da comunidade judaica.23

Ao contrário das comunidades sefarditas no Império Otomano,
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22 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000).

23 MIcHAEL StudEMund-HALéVy - JOrun POEttErInG, Étrangers Universels. Les
réseaux séfarades à Hambourg. In: La diaspora des nouveaux-chrétiens. Archives du centre
culturel calouste Gulbenkian, vol. 48 (2004), Paris, pp. 135-168; IdEM, Hamburgo torna-se
judeu e português. In: Estudos Orientais VIII (2003), pp. 185-107.
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que são todas elas assimiladas, até o final do século XVI, pela cul-
tura judeo-espanhola dominante, embora alguns traços portugueses
sejam indício da separação inicial, na Europa ocidental ou do norte
nunca se deu uma total unificação linguística. Quer os portugueses
quer os espanhóis usavam, num período inicial após a sua chegada,
as respectivas línguas maternas.24 Em Amesterdão e Hamburgo, a
princípio a administração foi bilingue. contudo, não tardou que o
por tuguês se impusesse como língua oficial dos sefarditas, como se
pode constatar numa carta redigida em português por Menasse ben
Israel, a 2 de Setembro de 1655, e dirigida à “Santas Sinagogas de Itália
e da Holsácia”.

no âmbito linguístico, as comunidades de Hamburgo e de
Ames terdão eram dotadas de uma grande peculiaridade.25 Apesar
do estatuto da língua portuguesa como língua-mãe, a comunidade
não se limitava a uma situação unilingue, muito pelo contrário. é
certo que o português era a língua do povo no seio da comunidade e
no contacto com outras comunidades (livro da Nação; copiador), na si -
nagoga (sermões), na sala de aulas e em família. O português era a

231

EcOS IBérIcOS nA LItErAturA SEFArdItA dE HAMBurGO

24 PEdrO dA SILVA GErMAnO, A língua portuguesa usada pelos judeus sefarditas no exílio.
Lisboa (1968) (=dissertação de Licenciatura em Filologia românica).

25 todas as contribuições acerca deste tema, preciosas embora para divulgação e es -
tudo, são todavia trabalhos isolados e parcelares. A propósito da língua luso-judaica em
Ham burgo e Amesterdão, vejam-se BEnJAMIn n. tEEnSMA, La influencia de los judios sefardíes
sobre la lingüistica en Holanda. In: Sefardica, vol. 2 (1984), pp. 77-88; IdEM, Zur Sprache der
Hamburger Portugiesen. In: Michael StudEMund-HALéVy (ed.lit.), Die Sefarden in Hamburg,
vol. 2, Hamburgo (1997), pp. 503-549; MIcHAEL StudEMuMd-HALéVy, Portugal in Ham-
burg, Hamburgo (2007). A propósito da língua luso-judaica em Amesterdão, vejam-se
MAXIM P. A. M. kErkHOF, Over het Portugees en het Spaans van de Sefardische Joden in Amsterdam
in de 17e, 18e en 19e Eeuw, Maastricht (2003); J. A. VAn PrAAG, Restos de los idiomas Hispano-
lusitanos entre los Sefardíes de Amsterdam. In: Boletín de la real Academia Española, vol. 18
(1931), pp. 177-201; MAX LEOPOLd WAGnEr, Os Judeus Hispano-Portugueses e a sua língua no
Oriente, na Holanda e na Alemanha. In: Arquivos de história e bibliografía, vol. 1 (1924), pp.
3-18; BEnJAMIn tEEnSMA, A língua dos Sefardim de Amesterdão nos séculos XVII e XVIII (?).
In: rEnéE kIStEMAkEr – tIrtSAH LEVIE (ed.lit.), Amesterdão (1988); IdEM, The Suffoca-
tion of  Spanish and Portuguese among Amsterdam Sephardi Jews. In: dutch Jewish History, vol. 3,
pp. 137-177, Jerusalem (1993).
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língua nos negócios, nos livros da nação, nos livros de nascimento
e de patente, na maioria das inscrições e poemas tumulares.26 O es pa -
nhol, língua semi-sagrada e simbolizadora do regresso ao judaísmo
era, sobretudo, a língua de grande parte das obras literárias de cariz
poético e religioso.27

Estes “judeus novos”, depois de terem perdido o conhecimento
do hebraico, sentiram-se obrigados, por um lado, a conservar e
transmitir a cultura de origem e, por outro lado, a escrever, traduzir
e imprimir uma verdadeira biblioteca judaica nas suas línguas mater-
nas. Importa também salientar o papel da tipografia luso-judaica
como um veículo de produção e transmissão da cultura portuguesa,
uma vez que ela terá sido responsável pelo aparecimento de um
gran  de número de obras lusófonas, um pouco por toda a Europa.

não obstante esta situação, outras línguas surgiram na oralidade
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26 cf. MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden,
Hamburgo (2000). Acerca da influência da literatura ibérica sobre a poesia funerária sefar-
dita, vejam-se MIcHAEL StudEMund-HALéVy, La mort de Sara et la source de Miriam. In: Ma -
te ria Giudaica, vol. 11, 2 (2005), pp. 353-363; IdEM, Pedra e Livro. Arte sepulcral Sefardita em
Hamburgo – Contribuição para um estudo. In: O Património Judaico Português, Lisboa (1999),
pp. 251-273; IdEM, The Persistence of  Images: Reproductive Success in the History of  Sephardi Se pul -
chral Art. In: yOSEF kAPLAn (ed. lit.), The Dutch Intersection: The Jews in the Netherlands in Mo -
dern History, Leiden (2008), pp. 124-149; kEnnEtH BrOWn, Spanish, Portuguese, and Neo-
-Latin Poetry Written and/or Published by Seventeenth- and Eighteenth-Century Sephardim from Ham-
burg and Frankfurt (1–3). In: Sefarad, vol. 59 (1999), pp. 3–42; vol. 60, (2000), pp. 227–53;
vol. 61 (2001), pp. 3–56.

27 Mesmo no século XX, nas esnogas sefarditas de Hamburgo e Amesterdão, alguns
restos de espanhol e português permanecem incluídos no serviço para lembrar à congre-
gação a terra donde os fundadores da comunidade são originários e as vicissitudes por que
pas saram. O etnólogo e linguista Leite de Vasconcelos deslocou-se a Amesterdão e a
Ham burgo, em 1889, para verificar a extensão desta e doutras afirmações e concluiu que
“le portugais est aujourd’hui à Amesterdam une langue morte” e que o mesmo se passava
nas comunidades de Haia, Hamburgo e na Baviera. Vejam-se JOSé LEItE dE VAScOncEL-
LOS, Esquisse d’une Dialectologie Portugaise, Lisboa (1987), § 6; PEdrO dA SILVA GErMAnO, A
língua portuguesa usada pelos judeus sefarditas no exílio. Lisboa 1968 (=dissertação de Licencia-
tura em Filologia românica), pp. 20-27; J. A. VAn PrAAG, Restos de los idiomas Hispanolusita-
nos entre los Sefardíes de Amsterdam. In: Boletín de la real Academia Española, vol. 18 (1931),
pp. 177-201; ALFOnSO cASSutO, Contribuição. In: Biblos, vol. 9 (1933), pp. 657-670.
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e sobretudo na escrita dos sefarditas: Foi o caso do ladino, a língua
de tradução das Sagradas Escrituras, que alcança, a par da língua he -
braica, o estatuto de segunda língua sagrada. no que respeita ao he -
brai co, que nunca deixou de ser considerado pelos rabinos e defenso-
res da doutrina religiosa como a verdadeira língua sagrada, é pre  ciso
mencionar que a publicação literária era feita, em grande par te, em
Amesterdão, devido aos conhecimentos inexistentes ou pre cários
que os portugueses chegados a Hamburgo no final do século XVI
possuíam desta língua, bem como à reduzida quantidade de livros
im  pressos nesta cidade. Para além das duas línguas enumeradas, exis-
tem outras  duas que surgem em textos produzidos e impressos pela
“nação” sefardita: São elas o latim e o francês. A presença  da primeira,
apesar de ser dirigida a um número muito restrito de leitores, justi-
fica-se pela sua universalidade e importância ao longo da história. A
segunda seria uma influência evidente das diversas comunidades
sefarditas radicadas em França. Esta coabitação linguística, aliada ao
conhecimento de uma comunidade heterogénea do ponto de vista
intelectual, criou um contexto de grande riqueza cultural.

Catálogos de leilão

no final do século XVI, começou a ser hábito na Holanda, após
a morte dum coleccionador, leiloar a sua biblioteca. O primeiro
catálogo de leilão foi publicado em 1593. dos 1.760 catálogos
impressos antes de 1701, só se encontram, actualmente, na Holanda
cerca de 200 catálogos (11,4%) em bibliotecas holandesas. Se estiver
certa a suposição de david Paisey, o qual afirma que cerca de 80 por
cento da produção de livros do século XVII não estão registados
nos catálogos de feira (Messekataloge), então os registos de colec-
ções privadas regionais revestem-se de uma importância primordial
para a identificação de títulos ainda desconhecidos.28 catálogos de
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28 dAVId L. PAISEy, Literatur, die nicht in Messkatalogen steht. In: PAuL rAABE (ed. lit.),
Bücher und Bibliotheken im 17. Jahrhundert in deutschland, Hamburgo (1980), pp. 115-125; 
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colecções de livros e de heranças de sefarditas de Hamburgo e
Amesterdão foram nos últimos anos quase sempre consultados
para explicar a singular cultura patchwork luso-judaica.29 Outras
fontes ainda não utilizadas a fundo para compreender melhor o
grau de expansão e os conhecimentos da língua e da literatura por-
tuguesas são os catálogos de livros sefarditas de Hamburgo e
Amesterdão, publicados dos finais do século XVII até aos finais do
primeiro quartel do século XVIII. Leilões de livros, tal como os
conhecemos hoje dos alfarrabistas e das casas de leilões, com catá -
lo gos impressos, organizados por tamanhos, línguas e temas, tive-
ram, pela primeira vez na Europa, um grande período áureo em
finais do século XVII. 

A importância dos catálogos – de leilões, de livreiros e de biblio-
tecas – foi assinalada por Bert van Selm, num trabalho pioneiro em
que procedeu também ao levantamento de centenas de espécies. Aí
escreve, muito justamente: “Uma colecção de catálogos, quando completa, é
também o inventário do movimento intelectual de um povo, mostrando ao mesmo
tempo o seu progresso literário e científico”.30 Mais tarde, Harm den Boer
atribui aos catálogos e inventários “o maior interesse para a bibliografia,
pelo seu carácter de repertórios completos”, indispensáveis, como fontes,
para a bibliografia nacional em que pensara e, em sua opinião, eles
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B. P. M. dOnGELMAnn, Book sale catalogues in the Dutch Republic, 1599-1800. In: LOttE

HELLInGA Et AL. (ed. lit.), The Bookshop of  the World, Amesterdão (2001), p. 255-262.
29 dAnIEL M. SWEtScHInSk chama a atenção para o registo de herança dos portugue-

ses de Amesterdão: Reluctant Cosmopolitans. The Portuguese Jews of  Seventeenth-Century Amster-
dam, London (2000), pp. 278-314. São conhecidos os seguintes registos de bibliotecas pri-
vadas de portugueses de Amesterdão dos séculos XVII e XVIII: Abraham da Fonseca
(GAA, nA 4256, 24.1. 1712); Joseph Jenes (GAA, nA 4249, p. 925, 20.11.1703);  Jean Cardoso
(GAA, nA 2261, pp. 952-1007, 9. 5. 1661); Baruch Spinoza (SErVAAS VAn rOyEn, Inventaire
des livres formant la Bibliothèque de Benédict Spinoza. In: JAn ALEr (ed. lit.), Catalogus van de
bibliotheek de vereniging Het Spinozahuis, Amesterdão (1965), pp. 19-32.

30 BErt VAn SELM, Die frühesten holländischen Auktionskataloge. In: rEInHArd WIttMAnn

(ed.), Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit, Wiesbaden (1984), 
pp. 67-78 [p. 68].
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são “o único meio de reparar os erros e suprir as omissões dos
nossos trabalhos propriamente bibliográficos”.31

Quantos catálogos de leilões judaicos existiram na Holanda ou
em quantos catálogos eram oferecidos principalmente livros judai-
cos, eis uma questão à qual, de momento, não sabemos responder.
tam bém não é possível averiguar se os possuidores dos livros os
adquiriam para os ler, ou se eram, de facto, apenas coleccionadores;
tal como não é possível responder à questão de saber se o holandês
Johann Burckgard Menke tinha razão quando, no seu divertido livro
De Charletaneria Eruditorum, troçava dos «supostamente cultos» que
aplicavam o dinheiro em livros que nunca viriam a ler. uma análise
ri gorosa destas singulares bibliotecas permitir-nos-ia, pois, não só
tirar conclusões acerca da erudição do coleccionador e do seu ta -
lento como coleccionador, do significado da cultura livresca na so -
ciedade portuguesa de Hamburgo e de Amesterdão, mas também e
sobretudo, acerca do seu gosto literário, da divulgação e do apreço
dado à cultura ibérica depois da expulsão.

numa perspectiva mais próxima daquela que nos anima a pros-
seguir esta “crónica interrompida” dos catálogos, os historiadores
daniel Swetschinski e Harm de Boer estudaram o perfil cultural das
comunidades luso-judaicas através das suas bibliotecas. E, mais
ainda, na linha de uma abordagem globalizante da história cultural
destas comunidades, foram autores como yosef  kaplan 32 e Michael
Studemund-Halévy 33 que se pronunciaram sobre a importância ca -
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31 HArM dEn BOEr, La literatura sefardí de Amsterdam, Alcalá de Henares (1995).
32 yOSEF kAPLAn, El perfil cultural de tres rabinos sefardíes a través del análisis de sus bibliote-

cas, in: JAIME cOntrErAS et al. (eds.), Familia, Religión y Negocio. El sefardismo en las relaciones
entre el mundo ibérico y los Países Bajos en la Edad Moderna, Madrid (2003), pp. 269-286; IdEM,
Circulation of  Books and Ideas in the Western Sephardi Diaspora: The Collection of  David Nunes
Torres and Its Historical Significance (MS, Hamburgo [2005]).

33 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Codices Gentium. Semuel de Isaac Abas, coleccionista de
libros hamburgués, em: JAIME cOntrErAS (ed. lit.). In: Familia, Religión y Negocio. El sefardismo
en las relaciones entre el mundo ibérico y los Países Bajos en la Edad Moderna, Madrid (2003), pp.
287-319; IdEM, Semuel Abas. In: dicionário do Judaísmo Português, Lisboa 2009, p. 18;
IdEM, Das Jüdische Hamburg, Hamburgo (2006), p. 15.
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pi tal do estudo sistemático dos catálogos de livros para venda, edi-
tados pelos livreiros a partir dos meados de Setecentos. Efectiva-
mente, pensamos que só através do estudo destas publicações será
possível compreender cabalmente esta história cultural.

Que os sefarditas hamburgueses certamente dispunham de
livros raros em número mais ou menos considerável, pode deduzir-
-se das pequenas notas no Livro da nação:

* Em 1656, o rabino e filólogo david cohen de Lara, tão reconhecido pelo
mun do judaico como pelo cristão, apela na sua sinagoga para um subsídio porque,
senão, teria de empenhar a sua biblioteca. Se o teve de fazer, não sabemos. também
desconhecemos quem ficou com a sua biblioteca. O seu filho Isaac cohen de Lara,
um reputado livreiro e autor de teatro, em todo o caso, listou no seu Calendaryo Judayco
mais de cem livros em língua espanhola e portuguesa.34

* no dia 28 de julho de 1669, david Aboab Pais, de oitenta anos, protestou no
senado contra a fatalidade do herem e a confiscação dos seus livros.

Catálogos de leilões em Hamburgo

uma primeira avaliação de 33 catálogos de leilões, ocorridos em
Hamburgo, revela que os livreiros cristãos ofereciam regularmente
livros de autores sefarditas; tratava-se, de um modo geral, de im -
pres  sões feitas em Hamburgo e de obras de medicina e filologia,
para as quais também havia, certamente, compradores cristãos do
sé culo XVII hamburguês. daqueles catálogos se deduz, além disso,
que os livros em francês e italiano estavam na moda, os títulos espa-
nhóis eram raros e livros em língua portuguesa não eram, pratica-
mente, oferecidos no mercado. considerando todas as línguas, à
excepção da língua alemã, o número de livros portugueses que
encontramos nestes catálogos é muito reduzido. Isto talvez se expli-
que pelo facto dos livros vindos de Portugal serem mais difíceis de
obter do que os de Espanha. Isto deve-se sobretudo ao facto da
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34 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000).
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literatura científica ser mais publicada em espanhol do que em 
português. Se considerarmos, porém, apenas os livros de autores
sefarditas publicados em Amesterdão e Hamburgo em língua por-
tuguesa, embora fossem poucos, verificamos que foram coleccio -
nados quase na sua totalidade.

Entre os quatro catálogos de leilões sefarditas investigados,
merecem uma referência especial três bibliotecas rabínicas e uma
biblioteca de medicina. três destas bibliotecas foram leiloadas em
Amesterdão, uma em Hamburgo. duas bibliotecas pertenciam aos
rabinos de Amesterdão Isaac Aboab da Fonseca e david nunes
torres, as outras ao rabino, professor e erudito de Hamburgo
Semuel Abas e ao médico Emanuel Pereira [fig. 5a].35 A seguir,
passo a analisar exclusivamente a biblioteca de Semuel Abas.

Catálogos rabínicos

Ponto de partida para as reflexões que acabo de fazer são a lite-
ratura e a língua das comunidades Portuguesas de Hamburgo e
Amesterdão, tal como se apresentam num invulgar catálogo de um
leilão; assim, pretendemos investigar o que, nos século XVII, ainda
estava vivo da herança lusitana, nestas cidades e nestas comunida-
des de «judeus novos». uma comparação sistemática entre a colecção
de livros de Semuel Abas com a de Isaac Aboab da Fonseca 36 e a de
david nunes torres,37 bem como com as bibliotecas da comuni-
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35 MIcHAEL StudEMund-HALéVy, Portugal in Hamburg, Hamburgo (2007).
36 catalogus Variorum atque in [!] insignium in quavis  facultate & lingua, librorum

theologicorum & miscellaneorum [!], hebraica, graeca, latina & hispanica, Amesterdão
(1693). cf. yOSEF kAPLAn, Isaac Aboab da Fonseca. In: dicionário do Judaísmo Português,
Lisboa 2009, pp. 240-241; SHLOMO BErGEr, Codices Centium: Rabbi Isaac Aboab‘s Collection of
Classical Literature. In: Studia rosenthaliana, vol. 29, 1, pp. 5-13.

37 catalogus Librorum / Quibus (dum viveret) usus est / Vir admodum reverendus /
david nunes torres, / Olim rabbinus Synagogæ Judaïcæ Lusita- / norum Hagæ-comitis,
den Haag (1728). cf. HArM dEn BOEr - HErMAn PrInS SALOMOn, Haham David Nunes
Torrres (1660-1728), bezitter van het enig overgebleven exemplaar van Uriël da Costa’s Exame das tra-
dições fariseas. In: Studia rosenthaliana, vol. 28, 1 (1994), pp. 10-98.
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dade de Amesterdão, permitir-nos-ia, pois, tirar conclusões acerca
da cultura “ibérica” dos sefarditas de Hamburgo e Amesterdão e
responderia à questão de saber em que medida e durante quanto
tempo esta influenciou as comunidades da diáspora ocidental. E
dar-nos-ia indicações acerca de outra questão: se o estudo da língua
e da cultura portuguesas no norte da Europa nos séculos XVII e
XVIII não se ficou a dever a esta presença ibero-judaica. E talvez
ainda hoje a ela se deva.

Gostos literários

A história da literatura sefardita na diáspora Marrana no século
XVII é inseparável da história da teologia católica, da filosofia e da
literatura ibéricas. Influenciado pela cultura hispano-portuguesa do
Barroco, os judeus novos levavam na sua bagagem os conceitos inte-
lectuais, as ideias politícas e os valores sociais para consolidarem a
sua nova identidade. 38 Basta pensar no papel desempanhado por
Luís de camões, Fray Luís de Guevara ou Luis de Góngora. Até
hoje, todavia, dispomos apenas de informações rudimentares acerca
dos conhecimentos e dos gostos literários do público leitor sefar-
dita do século XVII, em Amesterdão e Hamburgo.39 As poucas
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38 Sobre estes conceitos, veja-se yosef  kAPLAn, Les Nouveaux-Juifs d’Amsterdam, Paris
(1999).

39 Pedro da SILVA GErMAnO, La poésie en langue portugaise des Juifs ‘Sefardim’ d’Amsterdam
(XVIIe / XVIIIe siècles) (= thèse, université Paris IV, Paris (2004); kenneth BrOWn,
“Spanish, Portuguese, and neo-Latin Poetry Written and/or Published by Seventeenth-
and Eighteenth-century Sephardim from Hamburg and Frankfurt (1-3)”, in Sefarad, 
vol. 59 (1999), p. 3-42; vol. 60 (2000), p. 227-53; vol. 61 (2001), p. 3-56; kenneth BrOWn-
-Stephanie kArAu, La poetisa es la luna que con las de Apolo viene: nuevos datos y textos de varias
poetisas sefardíes de los siglos XVII y XVIII, in Monika BOSSE (ed. lit.), La Creatividad Feminina
y las Tramas del poder, kassel (1999), vol. 2, p. 439-480; IdEM, Genio y figura de seis poetas sefar-
díes de Amsterdam, Hamburgo y Livorno  de los siglos XVII – XVIII, in Judit tArAGOnA

BOrráS, Judit -Angel SáEnz-BAdILLOS (eds. lit.), Jewish Studies in the Turn of  the 20th Century,
Leiden-köln (1999), vol. 2, p. 469-477; IdEM, “El Parnaso sefardí y sus cancioneros, siglos
17-18”, in Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Birmingham 
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bibliotecas sefarditas de que temos conhecimento e que foram reu-
nidas, a partir de meados do séculos XVII, sob o ponto de vista da
bi bliofilia ou como bibliotecas de trabalho, pertenciam, sem excep-
ção, a rabinos e eruditos. dão-nos uma imagem fascinante da erudi-
ção dos letrados no campo das disciplinas judaicas e não judaicas e,
assim, também uma ideia invulgar do clima cultural no seio das
comunidades portuguesas a que estes eruditos pertenciam, para os
quais a Antiguidade e a literatura católica tinham feito parte da sua
cultura de marranos em Espanha e Portugal. As suas bibliotecas
deixam-nos entrever um mundo judaico mais multifacetado e com-
plexo do que aquele que as – infelizmente poucas – listas de livros
das bibliotecas das comunidades e das escolas sefarditas nos pro-
porcionam. Estas bibliotecas, por um lado, mostram-nos o interesse
existente há gerações pelos textos clássicos da tradição judaica e
pelos clássicos judeus da Idade Média e do renascimento, e, por
outro, deixam bem claro que a vida cultural destes «judeus novos»
se desenrolava por diversas vias. não era apenas a vida judaica que
a caracterizava, ou na qual queriam integrar-se. Muitos deles tinham
es tudado em coimbra, Salamanca, Alcalá de Henares, Sigüenza,
Pádua ou Montpellier; tinham crescido no seio da cultura ibérica, à
qual continuaram a sentir-se ligados por muito tempo; cultivavam o
contacto com a République des Lettres do século XVII, demonstrando
assim a inequívoca curiosidade dos sefarditas por autores contem-
porâneos, judeus e não judeus. Os seus conhecimentos de latim e
de outras línguas europeias facilitavam-lhes o diálogo com os inte-
lectuais dos países anfitriões e com os representantes de outras
minorias étnicas e religiosas. O “judeu novo” ilustrava-se a partir de
fontes muito diversas. Além disso, há, evidentemente, que pergun-
tar se a presença destes portugueses em Hamburgo e Amesterdão
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(1999), vol. 2, p. 70-79; IdEM, The Distinctiveness of  Seventeenth- and Eighteenth-Century Sephar-
dic Creative Literature in Hamburg and Environs, in Michael StudEMund-HALéVy (ed. lit.),
Coming and Going, Hamburgo (no prelo).
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fomentou o interesse pela língua e pela cultura ibéricas, se também
é possível verificar a existência de livros espanhóis e portugueses
em listas de livros e catálogos de vendas não judaicos. 40

A cultura dos autores sefarditas e do seu público revela-se não
só através do conhecimento da literatura do judaísmo clássico e
moderno, mas também na recepção das belas-letras, nomeadamente
de obras de autores portugueses, espanhóis, franceses e italianos.
Os ex-conversos levaram assim o seu entusiasmo literário para as
nações onde se refugiaram. desta forma, na sua obra “Chanzas del
ingenio y dislates de la musa”, Juan (Manuel) de Pina reporta-se a Que-
vedo, sendo que a sua comédia “La mayor bazaña de Carlos VI” se
integra na tradição da comédia espanhola. na “Canção funebre” que
compôs por ocasião da morte do grão rabino de Amesterdão Saul
Levi Mortera, Pina imita o poema “Fermosa e gentil Dama, quando vejo”
de Luís de camões, que, por seu lado, remonta ao poema “Di pen-
sier, di monte in monte” de Petrarca. 41 Assim não é surpreendente que
as bibliotecas sefarditas sejam constituídas, a par de livros judaístas,
por obras históricas, geográficas, literárias e filosóficas de autores da
An tiguidade nas línguas hebraica, latina espanhola e francesa. Os
autores espanhóis da Idade Média (raimundus Lullus) e do Siglo de
Oro (Lazarillo de tormes, Quevedo, Fernando de rojas, Agustin de
rojas Villandrano, cristóbal Suárez de Figueroa, Juan de dueña,
Alonso de Ercilla, Lope de Vega, cervantes, Francisco de úbeda,
Luis de Gongora,) encontram-se igualmente representados em
número avultado. Muito menos numerosa é a literatura portuguesa:
Mendes Pinto, camões e Sá de Miranda. 
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40 cf. Michael StudEMund-HALéVy, Portugal in Hamburg, Hamburgo (2007).
41 Herman PrInS SALOMOn, Saul Levi Mortera, Tratado da verdade da Lei de Moisés,

Braga (1988), p. cIX. cf. Marc SAPErStEIn, Exile in Amsterdam, Saul Levi Morteira’s Sermons
to Congregation of  New Jews, cincinnati (2005), p. 300-305.
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Catálogo do rabino e rubi Semuel Abas

uma das mais extraordinárias, curiosas e interessantes figuras
do judaísmo sefardita de Hamburgo é, sem duvida nenhuma, a de
Semuel Abas, cuja biografia é cheia de obscuridades e de lacunas
[fig. 6]. Os 1.186 títulos abrangem, segundo o rol de livros, que não
é sempre correcto, seis línguas. no fundo são oito línguas pois, por
vezes, títulos alemães e holandeses vêm anotados como sendo lati-
nos. de acordo com os dados do catálogo de vendas, as línguas dis-
tribuem-se, no que se refere à sua frequência, do modo seguinte:
Latim: 421; Francês: 248; Hebraico: 236; Espanhol/Português: 168
e Italiano: 113. no que respeita ao número de títulos, só é ultrapas-
sada pela biblioteca do rabino e livreiro de Amesterdão david
nunes torres, no que respeita ao conteúdo, é única para uma bi -
blio  teca rabínica. Além disso, ela é, juntamente com a biblioteca do
médico Emanuel Pereira, que exerceu clínica em Hamburgo, a única
biblioteca sefardita de Hamburgo do século XVII de que há conhe-
cimento e da qual existe um catálogo impresso [fig. 4]. 42 A Biblio-
teca Herzog-August, em Wolfenbüttel, possui o único exemplar do
catálogo de leilão de que há conhecimento, com a extensa lista dos
livros desta biblioteca, que até há pouco não estava à disposição dos
investigadores e que, juntamente com os catálogos de colecções de
livros de Amesterdão já conhecidos e discutidos pelos investigado-
res, confirma que a “Biblioteca Abas” era, certamente, não só uma
das maiores, mas sobretudo uma das mais surpreendentes bibliote-
cas de um rabino e erudito sefardita do século XVII.

Quem foi Semuel Abas? Provavelmente nasceu em Hamburgo
em 1634 numa família cristã-nova que se chamava Jorge. Segundo
fontes pouco seguras, estudou na Holanda, e regressou a Ham-
burgo onde viveu o resto da vida. Se teve formação rabínica e exer-
ceu a actividade de rabino em Hamburgo não se pode deduzir cla-
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42 Emanuel PErEIrA, Catalogus Librorum, Hamburgo (1687) [fig. 6].
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ramente dos livros da Nação da comunidade Portuguesa de Ham-
burgo. O elevado número de livros hebraicos e de escritos de teolo-
gia judaica nas línguas latina, espanhola e portuguesa permitem
fazer esta suposição, mas também mostram que Semuel Abas foi,
sobretudo, professor na sua comunidade. O elevado número de
obras de medicina e de filosofia em latim, francês, italiano, espanhol
e português permite deduzir a enorme importância atribuída à
medicina na sociedade judaica, não sendo necessariamente compro-
vativo de que Abas tivesse estudado medicina. não sabemos se
Abas também foi comerciante. Seja como for, deve ter disposto de
meios económicos abundantes para poder comprar os livros para a
sua biblioteca. A par das suas múltiplas actividades na comunidade
de Hamburgo, Semuel Abas foi, acima de tudo, um tradutor muito
versado de holandês, espanhol e italiano para espanhol e português,
que designa como a sua língua mãe e como a língua dos ex-marra-
nos de Amesterdão e Hamburgo, como se deduz do frontispício da
sua tradução da obra Obrigações do coração”: “E agora novamente tirada
da Hebraica, á Lingua Portugueza, para util dos da nossa Naçam” [fig. 5].
Entre 1660 e 1670, Semuel Abas traduz um livro e dois manuscri-
tos, dos quais, porém, apenas o popular livro “Hobat Alebabot”
(Obri gações do coração) de Bahya ben yosef  Ibn Paquda foi publicado,
a fim de consolidar a devoção entre os judeus portugueses. neste
livro, que teve uma enorme divulgação, encontram-se as “Approva-
çoens dos eminentes e doctissimos Ss. Hahamim de Hamburgo”, dos rabinos
de Hamburgo Jehuda karmi, Jacob Sasportas e Mose Israel. 43 Se -
muel Abas traduziu para espanhol um tratado polémico da autoria
de rabino Jehuda Leon karmi, de Hamburgo, escrito em italiano,
que se conservou numa cópia do século XVIII. Esta cópia perten-
cia ao bibliófilo Henriquez de castro e encontra-se hoje na Biblio-
teca Ets-Haim em Amesterdão. Que esta tradução é resultado de
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43 Michael StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000).
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uma consideração recíproca podemos deduzir, por um lado, pelo
facto de Semuel Abas possuir um exemplar deste livro (hoje muito
raro) “De Charitate et Benevolentia a Christianis erga Judaeos Habenda ab
Evangelice Lege Extractus”, publicado por karmi, em 1643, na cidade
Amesterdão, e, por outro, pelo facto de karmi, dois anos antes de
morrer, ter aprovado, juntamente com Jacob Sasportas e Mose
Israel, a sua tradução do livro Obrigações do coração. 44 Em 1665,
Semuel Abas traduz o tratado anticristão “Keset Ieonatan”, escrito por
volta de 1600 pelo converso holandês Jonathan Guer, aliás Jan
richen, do holandês para o português, por lhe ter parecido “digno”
levar este livro ao conhecimento do leitor interessado. Esta tradu-
ção, bem como o facto de se encontrarem livros acerca deste tema
na sua biblioteca, revela que Semuel Abas estava interessado num
diá logo religioso entre cristãos e judeus, e também na controvérsia
acerca dos conversos, que se gerou no seio das comunidades de ex-
marranos e era seguida com desconfiança não só pelos luteranos de
Hamburgo, mas também pelos rabinos sefarditas. 45 Assim, possui
algumas obras do visionário apocalíptico calvinista e antijudaís-
ta Johan Hoornbeek (1617-1666), como, por exemplo, os livros
“Tesûva Yehûda” e “De convertione judaeorum”, bem como a obra “Anti-
Dorcheus, sive conversionis Ad Fidem Catholicam Causae” de Johannes
kircher. E tem também as obras clássicas antijudaístas do jesuíta
alemão Jacob Gretzer e do italiano Simone Maioli. O seu interesse
pela filologia e pelas línguas modernas, que não era apenas profis-
sional, é revelado pela existência, na sua biblioteca, de elevado nú -
mero de dicionários, glossários, gramáticas e colectâneas de provér-
bios e frases feitas. Embora não tenha trabalhado cientificamente
como hebraísta, encontra-se na sua biblioteca um número conside-
rável de gramáticas e dicionários de hebraico, também de hebraís-
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44 Michael StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Ham-
burgo (2000).

45 cf. Hans-Joachim ScHOEPS, Barocke Juden, Christen, Judenchristen, Bern-München
(1965).
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tas cristãos, como por exemplo Wagenseil e Buxdorf. Impressio -
nan te é, além disso, a sua colecção de dicionários e glossários de lín-
guas modernas. 

O catálogo da “Biblioteca Abas”, descoberto há poucos anos e
que durante muito tempo se julgara desaparecido, apresenta-nos
manifestamente a vasta cultura dum rabino, professor e erudito,
mas também revela, por um lado, como os sefarditas de Hamburgo
se consideravam ainda pertencentes à cultura ibérica e, por outro,
como estavam submetidos à influência de França e de Itália. Mos -
tra vam abertura em relação às influências cristãs, mas tinham sem -
pre em vista reconduzir os marranos ao judaísmo normativo e pro-
porcionar uma educação e uma cultura judaicas aos filhos destes
“judeus novos”.

O volumoso catálogo é constituído por 31 folhas, incluindo o
frontispício. uma análise preliminar desta colecção adquirida por
Semuel Abas revela-o como uma personalidade surpreendente-
mente multifacetada. Grande representação têm os autores da Anti-
guidade clássica Greco-romana, bem como textos sobre história e
geografia da Antiguidade. um lugar importante ocupam os livros
sobre História e Literatura europeia, 46 Geografia e livros de descri-
ção de viagens por países longínquos. 47

O plurilinguismo praticado pelos sefarditas de Hamburgo e
Amesterdão sugere que estes poderiam ter, com é de esperar, níveis
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46 Poderá surpreender que, a par de revistas como o “Journal de Savants” ou o “Mercure
de Hollande”, venha arrolado um grande número de livros franceses (Pascal, Scarron, char-
ron, Henriette-Sylvie de Moliere, Guez de Balzac, ronsard, Marot, rené LePays, rabelais,
urfée, des Escateaus, Frossard), tal como também foram coleccionados grandes clássicos
da literatura italiana (Petrarca, Aretino, Ariosto, Bocaccio, Bembo, tasso, Parini, Leon
Hebreo). 

47 Vejam-se a este propósito os livros seguintes: Voyage de la Reyne de Pologne; Sieur de la
Boullaye-le-Gouz, Les voyages et observations; Voyage de Levant; Fernando Mendes Pinto, Les
voyages; Barros, L’Asia de Gion; Barros, Le Voyage de France; Barros, Voyage en Engleterre;
Barros, Jtinerario in Tartaria; Girard [Gerrit] le Veer, Vraye description de trois voyages de mer tres
admirables; Girard [Gerrit] le Veer, Voyages de Tavernier; Girard [Gerrit] le Veer, Voyage de
Constantinople.
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de proficência distintos nas várias linguas em questão, nomeada-
mente, português, espanhol, francês, italiano, hebraico e latim. O
catálogo Abas contém, pois, um elevado número de dicionários,
glossários e manuais:

Espanhol:

covarrubias, “Thezoro de la Lengua Costellana” (cat. Abas 14/16)
nebrixa, “Dictionario” (cat. Abas 14/26)
Audin, “Thezoro de las dos Lenguas, Francesa y Española” (cat. Abas

18/12)
“Stilo y methodo de escrivir” (cat. Abas 24/24)
“Refranes Españoles y Franceses” (cat. Abas 24/41)
“Gramatica Española” (cat. Abas 24/49)
“Dictionario Flamenco y Español” (cat. Abas 8/21)

Português:

“Thezoro de la Lengua Portugueza” (cat. Abas 14/10)

Italiano:

rinaldo corso, “Fondamenti del parlar” (cat. Abas 29/30)
“Dictionario Toscano” (cat. Abas 29/10)
“Vocabulario Toscano & Castellano” (cat. Abas 30/45)
“Gramatica Espagnola & Toscana” (cat. Abas 30/50)
“Proverbi Italiani” (cat. Abas 30/63)

Francês:

Audin, “Thezoro de las dos Lenguas, Francesa y Española” (cat. Abas
18/12)

“Le Gran Dictionaire Françoise” (cat. Abas 19/4)
“Le Dictionaire Françoise & Flaman” (cat. Abas 19/10)
“La clavicule de la Langue Françoise” (cat. Abas 28/198)
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“Grammaire Françoise Allemand” (cat. Abas 25/9)
“Tableau de l’Eloquence Françoise” (cat. Abas 25/33)
“Nomenclature Français Allemand” (cat. Abas 26/47).

Holandês:

“Dictionario Flamenco y Español” (cat. Abas 18/21)
“Le Dictionaire Françoise & Flaman” (cat. Abas 19/10).

Alemão:

“Grammaire Françoise Allemand” (cat. Abas 25/9)
“Nomenclature Français Allemand” (cat. Abas 26/47).

Para o rabino e rubi (professor) Semuel Abas, além do ensino e
da aprendizagem da língua portuguesa e de outras línguas, a peda-
gogia ocupava um lugar importante na formação de um “bom
judeu”:

theophilius Golius, Educatio puerilis linguae Graeca” (cat. Abas
22/156)

Benedetto Pucci, L’idea di varie lettere usate nella segretaria d’ogni
principe, e signore” von (cat. Abas 30/69)

“La Courtesie Françoise” (cat. Abas 26/59)
“Dell’ Origine Conservationi” (cat. Abas 29/23)
Lodovico domenichi, La Bella Donna (cat. Abas 29/36)
Jean-Puget de la Serre, La nobilità delle donne” (cat. Abas 29/15)
Jean-Puget de la Serre, Le secretaire à la mode (cat. Abas ••/••) 
Giovanni Battista Possevino, Les Maximes politiques de Tacite: ou la

conduite des gens de Cour” (cat. Abas 27/125)
Giovanni Battista Possevino, Dialogo dell’honore (cat. Abas 29/18) 
Giovanni Battista Possevino, Il Duello (cat. Abas 30/59)
Battissta cecia, Compendio di ben parlare (cat. Abas 29/16)
Sergio Francesco deruschi, Vago e dilettevole giardino di vari coloriti

fiori politici e morali” (cat. Abas 30/71)

MIcHAEL StudEMund-HALéVy
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Juan Huarte, “Essamina degli ingegni degli huomini (cat. Abas 29/17) 
Juan Huarte, Examen de Engenhos (cat. Abas 25/65)
Juan Huarte, Examen des Esprits, pour les Scienses (cat. Abas

29/208)
Giovanni Pontano, Trattato dell’obedienza (cat. Abas 29/26) 
Giovanni Pontano, De l’éducation de un Prince” (cat. Abas 28/288)
didier Erasme, La lengua de Erasmo (cat. Abas 24/33)

Cânon literário

As novidades literárias eram imediatamente discutidas por
grande número de grupos literários (tertúlias) ou em academias lite-
rárias. Mas que livros chegavam às bibliotecas? Havia no século
XVII ou XVIII algo como um cânon literário geral válido? num
“decreto ético” de 10 de Junho 1677, o ourives Isaac de Matatia
Aboab, de Amesterdão, aconselha os filhos “de tempos a tempos e
por umas poucas horas a lerem uns livros para distrair / literatura
ame na e livros históricos”. Para eles compilou uma lista de livros
espanhóis e portugueses, que nos séculos XVII e XVIII gozavam
de grande popularidade não só nas sinagogas sefarditas de Ames-
terdão e Hamburgo. A lista de livros não só tem livros judaicos, que
foram imprimidos em Amesterdão e Hamburgo, mas também
obras de autores cristãos como Alfonso de la torre (Visão deleita-
ble), Juan de Palafox y Mendoza (Historia de la conquista de la
china; Historia real Sagrada) ou Frei Heitor Pinto (Imagem da vida
christam).

numa primeira vista de olhos pelo catálogo dos seus livros le -
vanta-se logo a questão de saber se havia uma espécie de cânon “li -
terário” que os sefarditas do século XVII consideravam como vá -
lido. Assim, no testamento que deixou aos filhos, Isaac de Matatia
Aboab compila uma curta lista de leituras de livros espanhóis e por-
tugueses. é supreendente como esses desterrados “portugueses” da
Es panha e de Portugal mantiveram não só um imenso afecto pelo
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seu idioma, como também pela literatura de Espanha e de Portugal.
Po demos agradecer os conhecimentos que temos dessa literatura ao
facto de a diáspora sefardita ter funcionado como um network ou
global village: O comércio com as colónias portuguesas na América
do sul e na ásia, interesses económicos orientados para a endoga-
mia e mobilidade social a alto nível fortaleceram a solidariedade
entre os portugueses. E como eles se definiam mais através de crité-
rios éticos e sociais do que religiosos, viam os “Conversos” da penín-
sula ibérica e de outras partes do império espanhol deixados para
trás como carne da sua carne, apesar de criticarem os seus familia-
res por viverem ainda “nas terras da idolatria”. Em que medida
Aboab considerava estes livros importantes, revela-nos o seu “testa-
mento ético” deixado aos filhos, em que lhes aconselha “passar, de
vez em quando, algumas horas a ler livros instrutivos e históricos”.
nesta lista muito breve, apenas com dezanove livros, onze são em
espanhol, quatro em português e quatro em latim:

Alonso de la torre, Vision delectable
Imanuel Aboab, Nomologia
Fernando texeda, Carrascon
Lugares comunes dichos y çentençias
Juan de Palafox y Mendoza, Historia de la conquista de la China por

el tartaro
Abraham cohen Pimentel, Questões e discursos academicos
Isaac Jessurun, Livro da providencia divina [fig. 6] 48

F. Heitor Pinto, Imagem da vida christam
yehuda Halevi, Cuzary, na traducção de Jacob Abendana
Menasse ben Israel, Conciliador
Jacob Jehuda Leon templo, Retratos
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48 Michael StudEMund-HALéVy, “Isaac Jessurun”, in Dicionário do Judaísmo Português,
Lisboa 2009, p. 294-295.

Pag 223-256:Pagina 1-28.qxd  19-09-2010  13:40  Page 248



Ecos camonianos na literatura sefardita

Entre as obras que não podiam faltar nas bibliotecas sefarditas,
que se recitavam e se imitavam em todas as ocasiões ou que eram
utilizadas como poemas de sepultura ou em sermões e canções fú -
nebres, e que também eram traduzidos para o hebraico, contavam-
-se, sobretudo, os sonetos e os Lusíadas de Luís de camões. Os
poemas mais citados são os sonetos “Sete anos de pastor Jacob” e
“Alma minha gentil”, e ainda a redondilha “Os bons vi sempre
passar / no mundo graves tormentas”. Os protestantes de Ham -
bur go de finais do século XVIII travaram conhecimento com ca -
mões através de uma gramática portuguesa de Abraham Meldola
(Ham burgo 1784) [fig. 7], e também através da tradução dos “Lu -
sía das” de carl christian Heise (Hamburgo 1806). tem de agrade-
cer-se a um grande número de membros da família comerciante
Gabe, que também eram residentes no Porto, por terem sido eles os
agentes de mediação da língua e literatura portuguesa em Ham-
burgo. 49 Aqui é de se referir, acima de tudo, Pedro Gabe de Massa -
rellos, cônsul de Portugal em Hamburgo, cujo diplomata e literata
foi imperdoávelmente desprezado pela lusitanística alemã. 50 Pedro
Gabe, que além dos idiomas maternos: português, alemão e inglês
também dominava o francês, o espanhol e o italiano na palavra e na
es crita, familiarizou os hanseáticos com a cultura do seu país: “Pe -
que na chrestomathia portugueza; petit recueil d’extraits en prose et
en vers de quelques auteurs modernes portugais, placés dans l’ordre
d’une difficulté progressive, publié par P. G. de Massarellos, Ham-
bourg chez F. H. nestler, imprimeur-libraire”. Partes dessa cres to -
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49 Michael StudEMund-HALéVy, Hamburgische Biografie, Bd. 4; IdEM, Portugal in Ham-
burg, Hamburg (2007), p. 139-141.

50 [....] “vortreffliche portugiesische chrestomathie des Herrn Pedro Gabe de Mas-
sarellos, eines Schriftstellers, dessen vielfachen Bemühungen, deutschland mit den interes-
santesten Partieen der portugiesischen Literatur bekannt zu machen, nicht genug gerühmt
werden können, E. ScHLIcHtHOrSt, Rio de Janeiro wie es ist, Hannover (1929), p. 212. 
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ma tia foram mais tarde no Brasil na “Biblioteca juvenil, ou frag -
men tos morais, históricos, políticos, literários e dogmáticos, ex-
traídos de diversos autores, e oferecidos à mocidade brasileira”
reimprimidas. 51 três anos antes tinha ele com o futuro ministro re -
sidente nas cidades hanseáticas (Hansestädten), José Anselmo
corrêa Henriques (1777-1831), publicado: “A padeira de Aljubar-
rota: poema eroico-comico: imitação de la Pucelle, Hamburg 1806”,
também pela editora F. H. nestler. Mais tarde Gabe traduziu o
primeiro cântico dos Lusíadas assim como uma gramática alemã
para um público alemão. 52

Entre as já citadas “relações, / cantigas, adivinhações” de Ishak
de Matatiah Aboab, encontramos o conhecido poema “Menina que
colheis flores / e sois das flores a flor/ por dita sentis amor, / como
dais sentir amores” que é da comédia ylysippo da autoria do poeta
português Jorge Ferreira de Vasconcellos, como também três can-
ções de estudantes, entre as quais se contam as canções “Adeus Fa -
mo sa coimbra” e “Sois estrada coimbra”, sempre citadas pela in -
vestigação lusitana. 53

1  Bento Teixeira 

O poeta oriundo do Brasil relata, a 19 de dezembro de 1597, ao
tribunal da inquisição de Lisboa, que um Salvador Fernandes de
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51 da seleta de Antonio Maria Barker (1792-1853), professor português radicado no
Brasil, só se tem notícia da 4.ª edição, publicada em 1859, com o título de Biblioteca juvenil,
ou fragmentos morais, históricos, políticos, literários e dogmáticos, extraídos de diversos autores, e oferecidos
à mocidade brasileira.  “Esta seleta em prosa”, segundo Inocêncio da Silva, era composta por
excertos da Pequena Crestomatia Portuguesa (1809) de Pedro Gabe de Massarellos, Marcia de
Paula Gregorio razzini, O Espelho da Nação: a antologia nacional e o ensino de português e de liter-
atura, (1838-1971), unIcAMP, Instituto de Estudos da Linguagem (2000), p. 45.

52 Silva (1864): 241-242); Silva (1862: 410).
53 Pedro da SILVA GErMAnO, La poésie en langue portugaise des Juifs ‘Sefardim’ d’Amsterdam

(XVIIe / XVIIIe siècles), (= thèse, université Paris IV, Paris (2004). 
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Espírito Santo (Brasil) tinha recitado o soneto “Sete anos de pastor
Jacob”. 54 Bastante forte é a influência de camões em...

2  Uriel da Costa

Filósofo da religião oriundo do Porto, escreve em Hamburgo e
Amesterdão o seu livro “Exame das tradições Phariseas”, que o
Ma’amad cobrira com uma interdição. nesta obra, costa cita a
redondilha “Os bons vi sempre passar / no mundo graves tormen-
tas” [fig. 8], publicada, pela primeira vez, na segunda edição das
rimas (Lisboa 1598). 55

3  Miguel de Silveyra

no prólogo para o seu grande “poema heróico” El Macabeo
(nápoles 1638), Miguel de Silveyra celebra camões como um dos
maiores autores épicos: “tuuiron los Griegos a Homero, honor de
su patria, por cuya naturalea litigarô tâtas ciudades. Los Latinos
después a Vergilio, que solo cô su imitaciô ha conseguido inmortal
renombre; faurecio a la modernos nuestra edad, con el tasso, gloria
de Italia, y emulación de los antiguos; y con camoins lustre de Lusi-
tania, que excedio a muchos el el espiritu”.

4  António Enrique Gómez

“Homero fue diuino, Virgilio eminente, camoês admirable,
taso profundo [...] camoês en el espiritu excedio a todos los anti-
gos quanto mas a los modernos”. Assim celebra António Enrique
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54 rogério cHOcIAy, Bento Teixeira & Camões: o verso no verso, revista de Letras (São
Paulo), vol. 31 (1991), p. 17-31.

55 Veja-se, também, Pedro da SILVA GErMAnO, La poésie en langue portugaise des Juifs
‘Sefardim’ d’Amsterdam (XVIIe / XVIIIe siècles), (= thèse, université Paris IV, Paris 2004, p.
502-504).
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Gómez o poeta, no prólogo para a sua História des Sansón (rouen
1656).

6  Ishak de Matatiahu Aboab

nas inéditas relações, cantigas, adivinhações encontra-se um
soneto. 56

7  Manuel de Pina

numa “canção funebre”, que Jacob (Manuel) de Pina compôs
acerca da morte do supremo rabino Saul Levi Mortera de Amester-
dão, o autor imita o poema “Fermosa e gentil dama, quando vejo”,
que por sua vez se inspira na poesia de Petrarca “di pensier, di
monte in monte”. 57 O poeta italiano, que se introduziu na literatura
portuguesa através da espanhola, foi também popular na literatura
sefardita. Assim, o poeta sefardita Salomon usque publicou em
1567, em Veneza, a sua traducção espanhola dos sonetos e cantos
de Petrarca, cujos obras se encontram nas bibliotecas sefardita. 58

8  Miguel Levi de Barrios

O cronista e poeta de Amesterdão Miguel (Levi) de Barrios pu -
blica, em 1675 em Bruxelas, o seu “Hymno Portugues sacado de los
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56 relações, cantigas, adevinhações, e outros corizidades, trasladadas de papeis Velhos
e juntadas neste caderno Em Amsterdam (1683) (MS Add. 18, 155, British Library). 

57 “canção funebre na Lamentavel falta / do Insigne, e doctissimo / Snr. Haham
Saul, / Levi Morteyra / de felis memoria”, Amesterdão 1660. cf. Pedro da SILVA GEr-
MAnO, La poésie en langue portugaise des Juifs ‘Sefardim’ d’Amsterdam (XVIIe / XVIIIe siècles)
(= thèse, université Paris IV, Paris 2004, p. 459-464); Herman PrInS SALOMOn, Saul Levi
Mortera, Tratado da verdade da Lei de Moisés, Braga (1988), p. cIX. Harm den BOEr, La lite-
ratura sefardita de Amsterdam, Alcalá de Henares (1995), 116). Javier HuErtA cALVO (1994),
Manuel de Pina y la literatura burlesca de los sefardíes, in Fernando díAz EStEBAn (ed. lit), Los
Judaizantes en Europa y la literatura castellana del Siglo de Oro, Madrid (1994), p. 215-228.

58 Jordi cAnALS, De los sonetos, canciones, mandriales y sextinas del gran poeta y orador Francisco
Petrarca, trento (2009).
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versos de Luis de camões”.: “deoses ó sacro verso está cha man do
/ os Anjos do saber alto, e profundo”. 59 no seu livro “Bello Mon -
te” (Bruxelas 1686) cita as primeiras quatro linhas do soneto “Alma
minha gentil que te partiste” 60 e também um decassílabo dos Lu sía -
das: “Mas depois que as estrellas o chamarem” (X, 56). no pre fácio
do seu livro “coro de las Musas”, cita o Padre António Vieira e Luís
de camões, que celebra como “Principe de los Poetas Lusitanos”. 61

9  David Mendes Franco

O cronista, tradutor e poeta de Amesterdão colocou na sua
colecção inédita de poesias “kinôr david” (1732-1775) a 36.ª es tro -
fe do canto IX dos Lusíadas e, em tradução hebraica, “Mil árvores ao
céu subindo”. 62 na sua colecção de poesias “Sukat david” (1751-
1789) encontra-se também um soneto português 63 e na sua colec-
ção de poesias e enigmas “Emek haShirim” (c. 1780), a par de uns
ver sos octossilábicos, também os cantos 16, 40 e 88 dos Lusíadas,
na tradução hebraica de Moses Hayyim Luzzatto. 64

10  Ishaq Coen Faro

O editor de Amesterdão publica, em 1677 e 1688 no livro “Ro -
mances / varios / de Differentes Athores, a poesia popular “Sete anos de
pastor Jacob servia”.
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59 Imperio de dios / En la  Harmonia del Mundo. / Prov. 9.  / La  sabiduria labrò su
casa, cortò sus siete pilares, Amesterdão (1675). cf. Pedro da SILVA GErMAnO, La poésie en
langue portugaise des Juifs ‘Sefardim’ d’Amsterdam (XVIIe / XVIIIe siècles) (= thèse, université
Paris IV, Paris 2004, p. 496).

60 Bello Monte / de Helicona / dirigelo / al illustrissimo Señor / don Manuel de Bel-
monte, Bruxelas (1686), p. 264.

61 coro de las Musas, Amesterdão (1672), p. 221, Eloge XLV.
62 Biblioteca Ets Haim (Amesterdão), EH 47 E3: raphael ArnOLd, Luís de Camões

translated for the first time into Hebrew, in zutot, vol. 6, 1, 2009, pp. 101-109.
63 Biblioteca Ets Haim (Amesterdão), EH 47 A 26.
64 Biblioteca Ets Haim (Amesterdão), EH 47 B 26.
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11  Álvaro Dinis 

O comerciante e líder da congregação de Hamburgo álvaro
dinis, que em verdade se chama Semuel Jachia, cita na sua colecção
de sermões “trinta discursos” (Hamburgo 1629) com “o frutto q
da Bela Persia ueo milhor tornado no terreno alheo” (pág. 25) [fig.
9] um verso dos Lusíadas: “O pomo que da pátria Pérsia veio, Me -
lhor tornado no terreno alheo” (Lusíadas IX, 58). 65

12  Abraham Meldola

Para um sermão fúnebre para uma jovem, o cantor, notário e
tradutor Abraham Meldola, filho do rabino david rephael Meldola
de Amesterdão, traduz a poesia “Alma minha gentil” para o he brai -
co (“um canção de Oiro”) [fig. 10]. 66 na sua “nova Grammatica
Portugueza” [Hamburgo 1784], cuja segunda edição é publica da em
1826 em Hamburgo, imprime todo o primeiro canto (p. 638-658)
como também “Outavas sobre o desconcerto do Mundo” (p. 658-
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65 Michael StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Portugiesen, Ham-
burgo (2000); IdEM, “álvaro dinis”, in Das Jüdische Hamburg, Hamburgo (2006), p. 61;
IdEM, Dicionário do Judaísmo Português, Lisboa (2009), p. 207-208; Fritz trEIcHEL, “Albert
dionis”, in Schleswig-Holsteinisches Biiographisches Lexikon, (1976), p. 57-59; Julia LIEBErMAn,
“Sermons and the construct of  a Jewish Identity: the Hamburg Sephardi community in
the 1620”, in Jewish Studies Quartely 10 (2003), p. 81-90.

66 “Dignissimo Snr, Como naõ topey a Vm. ontem a noite, tenho a honra de por a seu Conhecemto

a segte composiçaõ poetica em Lingoa Hebrea, afim de naõ epilogar meu Sermaõ fu neral, (q[ue] recitarey
Domingo a noite em 8 dias) com hu[m] verso Luzotano de Camoens. Me será de naõ pouca Lisonja se
merecer seu agrado, cuyo votto virey a ouvir Sahinte Sabbado a noite. Seu venerador e servo, A. Meldola,
22 8bre 1822”. tenho a agradecer esta referência ao meu amigo Herman Prins Salomon.
cf. Michael StudEMund-HALéVy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden, Hamburgo
(2000); IdEM, “Abraham Meldola”, in Hamburgische Biografie, vol. 2, Hamburgo (2001), 
p. 279-280; Jutta BrAdEn, “Abraham Meldola”, in Das Jüdische Hamburg, Hamburgo (2006),
p. 188; Hans-Hermann körnEr, Sobre Abraham Meldola e a sua Nova Grammatica Portuguesa,
in Michael StudEMund-HALéVy (ed. lit.), Die Sefarden in Hamburg, vol. 1, Hamburgo 1994,
p. 374-381; Benjamin n. tEEnSMA, Zur Sprache der Hamburger Portugiesen, in Michael StudE-
Mund-HALéVy (ed. lit.), Die Sefarden in Hamburg, vol. 2, Hamburgo (1997), p. 503-549.
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-662), a redondilha “Os bons vi sempre passar” (p. 662) e o soneto
“Alma minha gentil” (p. 662).

A cultura portuguesa no século XVIII em Hamburgo *

de grande popularidade entre os sefarditas gozavam, sem
dúvida, também as colecções de canções. Ainda hoje as bibliotecas
de Amesterdão e de Hamburgo conservam muitas colecções de
can ções imprimidas e não imprimidas em português e em espanhol.
Entre elas, a obra “colleção curioza de poesias & em prosa” (por
volta de 1780) [fig. 11] do comerciante hamburguês Ben(i)to G.
rahmeyer, cuja importante colecção de livros portugueses (catalo-
gus bibliothecae lectissimae et nitidissimae defuncti Benedicti Gui-
lielmi rahmeyeri [...]: celeberrimi variarum scientarum et linguarum
praecipue libros rarissimos ex lingua lusitana et hispanica complec-
tens, Hamburgo 1791) já foi citada por Lessing. 67 O manuscrito
contém textos em prosa, diversos poemas burlescos e poemas com
de dicátória com fundamento em colecções antigas como, por
exem plo, a antologia em cinco volumes “A Fénix renascida ou
obras poéticas dos melhores portuguzes [sic]” (Lisboa 1716; 2a. ed.
1746). 68 O seu irmão Pedro, que viveu mais de trinta anos em Lis -
boa, traduziu a Bíblia do alemão para o português. O manuscrito
en contra-se hoje na biblioteca do senado em Hamburgo. A colec-
ção de canções foi publicada em 1764 em Hamburgo.
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* Harm den BOEr, Sefardic Printing in Hamburg, in Michael StudEMund-HALéVy (ed.),
Coming and Going, Hamburgo (2010), no prelo.

67 Jacobo SAnz HErMIdA, “La compilación sefardita de Isaac Mathatias Aboab: apun-
tes para su edición”, in Estudios Portugueses, vol. 3 (2003), p. 159-169. 

68 codici Hispanici 44, Staats- und universitätsbibliothek Hamburg. Vejam-se ken-
neth BrOWn, The Distinctiveness of  Seventeenth- and Eighteenth-Century Sephardic Creative Litera-
ture in Hamburg and Environs, in Michael StudEMund-HALéVy (ed. lit.), Coming and Going,
Hamburgo (no prelo); Michael StudEMund-HALéVy, Portugal in Hamburg, Hamburgo
(2007).
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cOLEccIOn nuEVA| dE | cAncIOnES | LyrIcAS |
unAS cOLEGIdAS | dE LOS | MAS cELEBrES 
InGEnIOS | y OtrAS cOMPuEStAS | POr | 

JEOSuAH HABILLO. | 
A costa del Author. | En HAMBurGO, | 

En casa del cOnrAd JAcOB SPIErInGk | 1764 [fig. 12].

Essa “colección nueva” de um português de Hamburgo (?) é,
jun tamente com os muitos poemas de sepultura, um dos últimos
tes temunhos literários dos “portugueses” de Hamburgo. 69
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69 Sobre Jeosua Habilho, veja-se, entre outros, kenneth BrOWn, The Spanish and Portu-
guese Golden Age Parnassus in Hamburg Jeosuah Habilho’s Colección Nueva (1764), in: Michael Stu-
dEMund-HALéVy (ed. lit.), Die Sefarden in Hamburg, Hamburgo (1997), vol. 2, pp. 781-871.
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