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    Tefillat Yesharim – um manuscrito oitocentista                        
…………………………………......             da comunidade hebraica em Angra  
 

O Museu de Angra do Heroísmo expõe, na sua Sala de Destaques, a partir de 6 de 
Outubro, um Tefillat Yesharim, espécie documental recentemente adquirida em Londres. 
Trata-se de um livro de orações manuscrito da autoria de Mimon Abohbot (1800-1875), 
um judeu de origem marroquina que se instalou em Angra, no início do século XIX, tendo 
arrematado, em 1835, o antigo mosteiro da Esperança, na rua da Sé, que foi por ele 
reconstruído, e onde instituiu uma sinagoga denominada «Árvore da Vida». 
Tefillat Yesahrim significa “A Oração dos 
Justos”, mais exactamente “A Oração dos 
que seguem o caminho direito”. A preo-
cupação de manter a fé dos seus an-
tepassados terá levado Mimom Abohbot a 
tomar como modelo a obra do rabi David 
Bem Rephael Meldola, que, em 1740, 
publicou, em Amesterdão, a primeira das 
obras com este nome e propósito, se-
gundo o rito sefardita da Comunidade 
Judaico-Portuguesa daquela cidade ho-
landesa. 
 
Este livro manuscrito de Mimom Abohbot, 
com bela encadernação com dourados, 
tem 444 páginas escritas integralmente à 
mão em letra dita quadrada e no cha-
mado cursivo sefardita. Inclui uma recolha 
de orações para a semana, o Sabbath e 
outras festividades, além de pormenores 
biográficos sobre a comunidade judaica 
angrense. Duas orações, uma para os 
que viajam sobre o mar e outra pelo rei de 
Portugal, são especialmente interessante 
pelo contexto insular e português em que 
se inserem. Inclui também três menorás 
(oração em forma de candelabro de sete 
braços) compostas por palavras retiradas 
de salmos. Estes salmos, assim escritos 
em forma de candelabro, eram entendidos como amuletos de protecção e boa sorte.  
 
A exposição «Tefillat Yesharim – um manuscrito oitocentista da comunidade hebraica em 
Angra» poderá ser visitada na Sala de Destaques do Museu de Angra do Heroísmo até ao dia 
24 de Janeiro de 2010. 


