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Sumário: No começo da segunda metade do século XIX, os hebreus residentes no Faial 
construíram um cemitério privativo, ainda hoje existente. Foi ele que esteve na génese deste 
trabalho. A partir dos nomes dos seus três instituidores – Salomão Bensabat, Salomão Sabat e 
Abraão Abisdid – procurámos obter alguns elementos que nos elucidassem acerca das famílias 
judaicas que viveram na Horta, a que actividades se dedicavam e qual o seu relacionamento 
com a sociedade local. Recorrendo ao espólio do último judeu faialense, Moisés Benarús, e 
procedendo à consulta de livros dos tabeliães, aos registos e actas das vereações da Câmara 
Municipal da Horta e também dos jornais daquele período, aqui deixamos um conjunto de 
informação sobre a comunidade hebraica que viveu no Faial. São alguns desses elementos 
que agora se registam, como contributo para que a memória daquela presença se não extinga 
definitivamente.
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Summary: Early in the second half of the nineteenth century, the Jews living in Faial built a 
private cemetery, which still exists. It was the cemetery which was in the origin of this work. 
Based in the names of its three founders – Salomão Bensabat, Salomão Sabat and Abraham 
Abisdid – we tried to get some information about the Jewish families who lived in Horta, the 
activities they were involved and what would be the nature of the relationship with the local 
community. Based in the estate of the last Jew of Faial, Moisés Benarus, and researching on 
the notaries note books, registration and proceedings of the City Council of Horta and also the 
newspapers from that period, we provide some information about the Jewish community who 
lived in Faial. this article is a contribution to preserve the memory of that community.
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Em Novembro de 1887 a imprensa 
faialense inseria uma extensa e como-
vente despedida de Mayer Pinto, “sa-
cerdote da religião hebraica” e de sua 
cunhada Ester Sabat que se “retiravam 
desta ilha, talvez para sempre”. Após 
agradecerem os valiosos e constantes 
favores recebidos da população e de 
várias personalidades locais, finali-
zavam essa interessante mensagem, 
“despedindo-se dos restos mortais de 
alguns dos seus parentes, que deixam 
aqui no cemitério hebraico, legam-
-lhes uma eterna saudade, desejando-
-lhe o eterno descanso dos justos, ao 
passo que rogam a todas as excelen-
tíssimas autoridades presentes e futu-
ras se dignem manter a inviolabilida-

de daqueles jazigos, que são para eles 
penhores sagrados” 1.
Decorridos 123 anos o pedido de 
Mayer Pinto e de Ester Sabat não foi 
esquecido. Na antiga cerca do Carmo, 
mesmo junto ao cemitério geral da ci-
dade da Horta, lá estão, conservados 
e intactos, os jazigos de 17 pessoas 
de religião hebraica que constituem o 
que ainda hoje se chama, com toda a 
propriedade, “Cemitério dos Judeus”.
Que também tem uma história. As pri-
meiras referências que dele se conhe-
cem são as constantes de uma Portaria 

1. cEmitério dos judEus

gravura 1:  Vista geral do cemitério judaico.

1 O Fayalense e O Açoriano, de 27 de 
Novembro de 1887, p. 4 e p. 3, respectiva-
mente.
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de 13 de Maio de 1851 de D. Maria II 
autorizando o estabelecimento no 
Faial do cemitério dos hebreus.
Diz esse documento que “Sua Majes- 
tade a Rainha, atendendo ao que lhe 
representaram Salomão Bensabat 
(naturalizado português), Abraão 
Abisdid e outros hebreus, residentes 
na cidade da Horta, ilha do Faial, pe-
dindo que lhe seja permitido estabe-
lecer um cemitério privativo para 
os da sua religião e conformando-se 
com as informações do governador 
civil do distrito, em vista da dispo-
sição do decreto de 21 de Setembro 
de 1835, há por bem conceder licença 
para que os suplicantes estabeleçam 
fora da cidade um cemitério priva- 
tivo no lugar e com as condições que 
forem designadas pelos facultativos 
convocados perante a competente au-
toridade administrativa […], ficando 
os suplicantes obrigados a observar as 
precauções que lhes forem prescritas 
pela respectiva autoridade de polícia 
sanitária a cuja fiscalização estiverem 
sujeitos” 2[…].
obtida a indispensável mercê régia, 
havia que adquirir o terreno neces-
sário para a implantação desse cemi-
tério. Quase de imediato foi isso que 
se fez.
Atesta-o uma escritura, lavrada a 19 
de Abril de 1852 no tabelião José 

Baptista da Silveira, pela qual Ansel-
mo Pereira e sua mulher Ana Jeró- 
nima venderam, pelo preço de du-
zentos mil reis, a Salomão Bensabat, 
Salomão Sabat e Abraão Abisdid, 
membros da comunidade judaica faia- 
lense “sessenta braças de terra lavra-
dia sita no lugar da cerca do extinto 
Convento do Carmo”, ficando cada 
um dos compradores com “a terça 
parte das mesmas sessenta braças de 
terreno por terem entrado para esta 
compra com parte iguais”.
Donos do prédio onde se iria fixar 
o cemitério israelita – o “Campo da 
Igualdade” onde jazem os seus mor-
tos – estabeleceram na dita escritura 
que “até ao tempo do falecimento do 
primeiro dos compradores só será 
permitido o enterramento de qual-
quer hebreu que haja de falecer nesta 
ilha ou na do Pico com permissão de 
qualquer deles compradores a qual 
não poderá ser negada”. Mais con-
signavam que quando falecesse qual-
quer um dos três compradores a sua 
parte ficava desde então pertencente à 
comunidade hebraica e assim seguiria 
até que falecesse o último deles, “sem 
que seus herdeiros ao mesmo terreno 
mais direito tenham que qualquer ou-
tro da sua religião”. Falecidos os três 
instituidores do cemitério hebraico 
ficaria ele pertencendo à comunidade 
israelita que porventura existisse na 
ilha do Faial ou, na falta desta, aos 
fiéis daquela religião que habitassem 
em território português.

2 Livro n.º 34 do tabelião José Baptista da Sil-
veira, fls. 195 e 195v.
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outra ocorrência, também da década 
de cinquenta do século XIX, que en-
volveu os hebreus residentes no Faial 
revela que não era totalmente pacífica 
a sua convivência com alguns secto-
res da comunidade local. tratou-se 
então de uma deliberação camará-
ria que apoiava os marchantes que 
exigiam aos judeus um pagamento 
suplementar para limparem o mata- 
douro sempre que estes abatiam “re-

ses segundo sua Religião”, o que daria 
origem a mais trabalho e, consequen-
temente, “à precisa despesa”. Não se 
conformando com a exigência dos 
marchantes nem com a cobertura que 
lhe dava a Câmara Municipal presidi-
da pelo Dr. Manuel Severino Avelar, 
os judeus recorreram para o Conselho 
de Distrito que acabou por lhes possi-
bilitar uma solução satisfatória.
Vale a pena registar o que se passou 
nesse distante Verão de 1856. Na ve-
reação de 9 de Julho foi apreciado 
“um requerimento de Salomão Ben-

obtida a permissão para instalar o 
cemitério – aquela portaria régia sig-
nificava também o reconhecimento 
implícito da comunidade judaica do 
Faial - e adquirido o terreno, era ne-
cessário prepará-lo para que pudesse 
ser utilizado com a dignidade reque-
rida. Houve, portanto, que contratar 
com o vendedor Anselmo Pereira para 
“construir uma muralha de quinze 
palmos de altura desde o alicerce em 
toda a roda da dita terra que lhe com-
praram, e isto pelo preço de trezen-
tos e trinta mil reis” 3. Não tendo ele 
cumprido integralmente o que havia 
acordado com aqueles compradores, 
tentando ludibriá-los, não só reduzin-
do a dimensão do terreno que lhes ha-
via vendido como também edificando 
uma casa em cima de uma parte do 

muro do futuro cemitério, foi impe-
rioso o recurso à justiça. Uma outra 
escritura, datada de 9 de Agosto de 
1853, forçava Anselmo Pereira e sua 
mulher “a, no prazo de três meses, ti-
rar o desaguamento que cai da casa 
para o lado do cemitério” e proibia-os 
de qualquer outra utilização do dito 
muro, “sob pena de serem obrigados 
a desmancharem o que fizerem e de 
pagarem vinte e quatro mil reis por 
cada vez para o sustento dos presos 
da cadeia desta cidade”. Esta acção, 
se, por um lado, denuncia o oportu-
nismo daquele casal, mostra também 
que os hebraicos residentes na Horta 
não se deixavam enganar, tinham po-
der financeiro e sabiam fazer uso das 
armas da legalidade e do direito.

3 Livro n.º 36, do tabelião José Baptista da 
Silveira, fls. 110 e 111.

2. prática rEligiosa E siNagoga



 Fernando Faria Ribeiro 257

sabat, Salomão Sabat, Arão Sayague 
e Fortunato Cohen, hebreus, morado-
res nesta cidade, por si, e em nome 
dos mais hebreus aqui também resi-
dentes, representando contra a exi-
gência que se lhes faz da quantia de 
240 reis por cada uma rês vacaril que 
matam para seu consumo, em obser-
vância dos preceitos da Religião que 
professam”. Diziam eles que paga-
vam essa contribuição há já “seis ou 
sete meses, na certeza de que era le-
galmente exigida”, mas tendo agora 
“conhecimento de que tal exigência 
não tem fundamento em postura al-
guma municipal, muito menos na lei 
geral”, requeriam à Câmara “as ne-
cessárias providências em ordem a 
cessar semelhante abuso”. Apesar de 
admitir que a quantia declarada pelos 
suplicantes, “estabelecida no tempo 
da Câmara transacta, não como finta, 
nem como pena ou multa, mas como 
indemnização de despesa feita com a 
limpeza do açougue” era “maior do 
que a do costume entre marchantes 
portugueses, resultado da diferença 
com que matam as rezes, segundo a 
sua religião”, a edilidade faialense 
deliberou que “subsistisse o paga-
mento da mesma quantia, enquanto 
os suplicantes se recusassem à lim-
peza precisa e a que dão causa” 4.
Eles, porém, não aceitando a decisão 

camarária, interpuseram recurso para 
o Conselho do Distrito e, por pressão 
deste, a Câmara Municipal, em ses-
são extraordinária de 14 de Setembro 
de 1856, acabou por encontrar uma 
saída airosa para todas as partes. Essa 
solução comunicada nesse mesmo dia 
ao Governador Civil – que presidia 
ao Conselho do Distrito – foi concer-
tada após reunião da Câmara com os 
recorrentes e com os marchantes, “os 
quais depois de algumas reflexões 
que lhes foram dirigidas, cedendo da 
sua parte, convieram em tomar sobre 
si a predita responsabilidade, [isto é, a 
limpeza suplementar do matadouro!] 
e entenderem-se quanto à sua indem-
nização com os recorrentes” 5.
Este episódio certifica que os judeus 
radicados na ilha do Faial sabiam 
cuidar dos seus interesses materiais 
e tinham sérias preocupações no 
cumprimento dos preceitos da reli-
gião que professavam. tanto assim 
era que, em ano que se desconhece, 
mas provavelmente depois de 1850, 
fundaram uma sinagoga na cidade 
da Horta, que Marcelino Lima loca-
liza na “rua do Livramento, esquina 
da travessa de São Francisco, num 
prédio que confinava com o quintal 
de Salomão Sabat”, onde, pela mão 
de seu pai, revela ter ido, por duas 
vezes, assistir a cerimónias religio-

4 Livro n.º 29 Vereações da Câmara Muni-
cipal da Horta (CMH), fl. 43.

5 Livro n.º 30 de Registos da CMH, fl. 9.
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sas oficiadas pelo rabi Mayer Pinto. 
Recorda-se deste desdobrar o Sefer – 
um rolo de pergaminho que continha 
manuscrita a palavra de Deus – e de 
ler um trecho que depois explicava 
pausadamente, além de registar que 
no fundo da sala se “desdobrava uma 
cortina de veludo carmesim, bordada 

a ouro, ocultando a Arca Santa, e pró-
ximo, suspensa do tecto uma lâmpa-
da de prata, na qual ardia a chama da 
fé – Ner Tamid – perpetuamente” 6. 

6 lima, Marcelino, “os Judeus na ilha do 
Faial” separata do Boletim do NCH, n.º 1, 
p. 12.

gravura 2:  Rolo da torá.
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gravura 3:  Ner tamid da sinagoga (Luz perpétua).
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os historiadores têm por adquirido e 
provado que entre 1818 e 1820 come-
çou a segunda fase da presença de co-
munidades judaicas nos Açores, com 
a chegada de hebreus provenientes 
do reino de Marrocos, fixando-se pri-
meiramente em São Miguel. os que 
vieram nos anos subsequentes privi-
legiaram também outras ilhas do ar-
quipélago, sobretudo terceira e Faial. 
Praticavam um agressivo comércio 
ambulante, viajando pelas ilhas, ven-
dendo os mais variados produtos que, 
se por vezes não primavam por uma 
grande qualidade, tiveram a vanta-
gem de alargarem o mercado insular 
e de liberalizarem os preços. traba-
lhadores, organizados e dotados, qua-
se sempre, de um apreciável sentido 
de risco, os hebreus puseram em prá-
tica “uma política de vendas eficien-
te, integrando os campos e as ilhas 
pequenas e fixando baixas margens 
de lucro” o que “motivou uma rápida 

circulação de existências e permitiu o 
abaixamento dos preços praticados, 
estimulando o aumento das vendas” 7 
e, logicamente, dos lucros. os negó-
cios de alguns membros da comuni-
dade israelita desenvolveram-se de 
tal forma que, em poucos anos, eles 
dominavam o comércio em todo o ar-
quipélago, importando massivamente 
da Inglaterra fazendas e outros bens 
de consumo que distribuíam pelas 
várias ilhas.
No Faial, tal como em São Miguel e, 
afinal nas demais ilhas e fora delas, 
os hebreus que mais se destacaram 
pertenciam à prestigiada família Ben-
saúde.
Antes deles se estabelecerem na 
Horta, encontramos em 1832, o co-
merciante Salvador Abecassis Corte 
Real, “solteiro, de 21 anos, mercador 
de loja, judeu” 8, residente na fregue-
sia Matriz.
três anos depois, precisamente a 15 

Quando, em 1887 Mayer Pinto saiu 
definitivamente do Faial, a sinagoga 
foi extinta, levando as alfaias, as relí-
quias e os livros que eram proprieda-
de sua ou da família. o que cá ficou 
pertencia a Moisés Benarús, o último 

judeu faialense, e ainda hoje existe 
porque foi religiosamente preservado 
por seu filho, Dr. José Benarús, e sua 
neta, Dr.ª Maria Luna Benarús. São 
esses objectos litúrgicos que reprodu-
zimos neste trabalho.

7 dias, Fátima Sequeira, “Hebreus Marroqui-
nos”, in Enciclopédia Açoriana.

8 tomás, Licínio Vicente e costa, Ricardo 
M. Madruga da, “Elementos para um retrato

 social da vila da Horta – Anexo», in Actas 
do IV Colóquio “O Faial e a Periferia Aço-
riana nos séculos XV a XX”, p. 719 e ss.

3. alguNs mEmbros da comuNidadE HEbraica
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de Julho de 1835, o tabelião José 
Félix Rodrigues Júnior, no seu “escri-
tório desta cidade da Horta” lança no 
Livro de Notas duas escrituras que 
dissolvem sociedades “tendentes ao 
negócio mercantil”, constituídas em 
Ponta Delgada no ano anterior, en-
tre membros da comunidade israelita 
açoriana.
Numa delas, Salomão Bensabat e 
Abraão Sabat, “ambos de nação he-
braica, ora moradores nesta cidade”, 
declaravam dissolvida a sua socieda-
de comercial que haviam formado na 
capital micaelense no dia 23 de Julho 
de 1834.
A outra escritura, celebrada no mes-
mo cartório de Rodrigues Júnior, tra-
tava também do “dissolvimento de 
uma sociedade sobre comércio, que 
fazem David Bensabat, residente na 
cidade de Ponta Delgada, ilha de São 
Miguel, representado por seu procu-
rador seu irmão Moisés Bensabat, 
este mesmo por si, e outro seu irmão 
Salomão Bensabat, ora residentes es-
tes dois nesta cidade da Horta” 9.
Estas duas escrituras, em que o tabe- 
lião e as testemunhas garantem co-
nhecer os outorgantes, estão assinadas 
por todos, o que mostra que Abraão 
Sabat e os três irmãos Bensabat já 
residiam nos Açores há algum tem-
po, pois escreviam em português e 

tinham caligrafia bastante aceitável.
terá sido a partir da cessação destas 
sociedades que Salomão Bensabat, 
agora definitivamente residente no 
Faial, alargou os seus negócios de que 
obteve apreciáveis lucros. tanto as-
sim foi que, logo em Março de 1838, 
o encontramos a emprestar a quantia 
de setenta e cinco mil reis (75$000) 
numa “escritura de obrigação de dívi-
da, que fizeram Mariana Henriqueta 
e sua irmã Francisca Isabel, solteiras, 
moradoras nesta cidade da Horta”.
o empréstimo era feito “sem venci-
mento de juros, ou prémio, com a 
condição delas devedoras” o paga-
rem no prazo de nove meses, dando-
-lhe “por especial hipoteca para sua 
segurança uma casa telhada térrea, 
com seu reduto, sita nesta cidade, 
em a Rua Velha” e, se a dita hipoteca 
não desse para o devido pagamento 
ou não o fizessem “no tempo compe- 
tente, obrigavam em geral todos os 
seus bens havidos e por haver, sem 
reserva alguma” 10.
No dia 21 de Maio de 1851 – apenas 
oito dias após a portaria régia que au-
torizava a fundação do cemitério ju-
daico da Horta – Salomão Bensabat, 
vendeu, pelo preço de 48 mil reis, a 
quarta parte de uma casa baixa loca-
lizada na rua do Livramento a Josefa 
da Ressurreição, que curiosamente, 

9 Livro n.º 43 do tabelião José Félix Rodri-
gues Júnior, fls. 45 a 50.

10 Idem, ibidem, fls. 215 e 216.
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era “residente nesta cidade em casa 
do mesmo negociante hebreu” 11. 
Nesta época ele já se naturalizara por-
tuguês e, como se viu, não só liderava 
os da “sua religião” na obtenção da 
mencionada portaria e na compra do 
terreno para o cemitério, como tam-
bém se revelava um homem próspero 
e conceituado na sociedade faialense.
tanto assim era, que a 6 de Janeiro 
de 1856, numa sessão extraordinária 
da Câmara da Horta, em que partici-
param o presidente, os vereadores, o 
administrador do Concelho, o dele- 
gado do tesouro, o escrivão da Fazen-
da e o recebedor do Concelho, “para 
o fim de se proceder ao apuramento 
dos quarenta maiores contribuintes 
que têm de eleger a Comissão que 
há-de fazer o recenseamento”, Salo-
mão Bensabat já integrava esse escol 
dos mais ricos do concelho da Horta, 
ao lado de outros poderosos como 
José Curry da Câmara Cabral, Barão 
da Areia Larga, António José Ferreira 
Rocha, Manuel Maria da terra Brum, 
Dr. Manuel Francisco de Medeiros 
ou Sebastião de Arriaga Brum da 
Silveira.
Decorrido um ano, quando se proce-
deu a novo apuramento dos quarenta 
maiores contribuintes, a acta da ve- 
reação extraordinária de 4 de Janeiro 

de 1857, volta a registar o nome de 
Salomão Bensabat, o mesmo acon-
tecendo na sessão de 1 de Janeiro de 
1860 12.
o apuramento dos “quarenta maio-
res”, feito em conformidade com o 
que estabelecia a lei eleitoral de 30 de 
Setembro de 1852, nem sempre de-
corria pacificamente, já que estariam 
em jogo interesses políticos, isto é, só 
eram eleitores os que fossem recen-
seados pela Comissão escolhida por 
aqueles. Aliás, terá sido precisamente 
isso que sucedeu na sessão extraor-
dinária de 6 de Janeiro de 1861 da 
Câmara Municipal da Horta, em que 
o presidente Francisco Pacheco de 
Melo Mariz Sarmento e os vereado-
res se opuseram à relação apresentada 
pelo Escrivão da Fazenda – baseada, 
como determinava a lei, nos “cader-
nos de lançamento da Décima e mais 
impostos anexos” – substituindo arbi-
trariamente treze cidadãos por outros 
que, disse o presidente, eram “assaz 
conhecidos por todos”. Contra esta 
prepotência se opuseram o propo-
nente, o administrador do Concelho, 
o delegado do tesouro e o recebedor 
do Concelho, exigindo “que a Câma-
ra comprovasse, com documentos, 
que os cidadãos que ela pretendia 
inscrever estavam em primeiro lugar 

11 Livro n.º 60 do tabelião José Cristiano Sil-
veira Baptista, fls. 66 a 68.

12 Vd. Livros números 29 e 31 de Vereações 
da CMH, respectivamente a fls. 154-155 
e 77.
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que os outros que queria eliminar”. 
Como isso não aconteceu, os recor-
rentes abandonaram a sessão, tendo 
antes o administrador do Concelho 
anunciado que “em cumprimento de 
ordens superiores tinha de dar parte” 
ao Governador Civil do que ali ocor-
rera. Assim fez, e, dois dias volvidos, 
o Chefe do Distrito oficiava à Câma-
ra, inquirindo sobre as alegadas irre-
gularidades por ela praticadas – o 
que a ter-se verificado, seria “aten-
tatório dos direitos que a lei confere 
aos maiores contribuintes” – e soli-
citando que lhe fosse remetida com 
urgência a “lista dos treze cidadãos 
que foram apresentados pelo Escri-
vão de Fazenda para formar a relação 
dos quarenta maiores contribuintes 
e que foram substituídos por outros 
treze que apresentou o Presidente da 
Câmara” 13. Entre os substituídos en-
contram-se nomes conhecidos como o 
Dr. Miguel Street de Arriaga (secretá-
rio-geral do Governo Civil e director 
de O Fayalense), João Bettencourt de 
Vasconcelos Correia e Ávila e, para 
o que aqui nos interessa, Salomão 
Bensabat. Não se conseguiu apurar 
como foi resolvido este assunto que, 
por coincidência ou não, foi praticado 
pela mesma Câmara Municipal que 
no ano de 1860, e numa atitude aber-
tamente persecutória, atestara que 
João José da Graça – o introdutor do 

jornalismo no Faial com a fundação 
do semanário O Incentivo – não tive-
ra uma conduta regular e conforme a 
um bom cidadão. Constata-se, por-
tanto, que em matéria de equidade e 
justiça, o presidente e os vereadores 
daquela Câmara não seriam grande 
exemplo!
Se conseguiram eliminar Salomão 
Bensabat da relação dos quarenta 
maiores contribuintes, não lhe reti-
raram os réditos que manteve e au-
mentou. Assim o prova a reclamação 
apresentada, em 19 de Novembro 
de 1864, pelo negociante Roberto 
Augusto de Mesquita Henriques que, 
por se achar lesado na contribuição in-
dustrial de 45$000 reis anuais fixada 
pelo Grémio dos Negociantes, argu- 
mentava não poder ser equiparado a 
negociantes de grande giro como os 
“Srs. Manuel Alves Guerra, Manuel 
José de Sequeira e Salomão Bensa-
bat”, os quais “são tidos e havidos 
como os principais negociantes desta 
cidade”. Resultou, da apreciação des-
se recurso, “que a colecta do nego-
ciante Roberto Augusto de Mesquita 
Henriques ficasse reduzida a quinze 
mil reis, elevando a de Salomão 
Sabat, que era de dezassete mil e 
quinhentos reis a vinte mil reis, e a de 
Salomão Bensabat de vinte e dois mil 
reis e quinhentos reis a vinte e cinco 
mil reis” 14.

13 Livro n.º 31 de Vereações da CMH, fls. 107 
a 111.

14 Livro n.º 33 de Vereações da CMH, fls. 125 
a 130.
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Decorridos cinco anos, surgiram ou-
tros insatisfeitos com os impostos 
que lhes eram atribuídos. Um deles, 
Joaquim Inácio de Lima, revelou, em 
1869, no semanário A Palavra, “para 
que o público conheça a desigualda-
de com que foi distribuída no Gré-
mio dos Mercadores a contribuição 
industrial” a lista dos 40 negociantes 
e os montantes atribuídos a cada um. 
Nota-se que a contribuição mais ele-
vada é a de Elias Bensaúde Herdeiros 
na importância de 32$000 reis. Mais 
seis hebreus surgem naquela relação: 
Abraham Benchimol, 16$000; Jalfon 
Nahemias, 16$000; José Anzacot, 
1$600; Salomão Sabat, 14$000; Sa-
lomão Bensabat, 16$000 e Samuel 
Leredo 6$200 reis. Assinale-se que, 
se avaliássemos a dimensão dos ne-
gócios pelos montantes da contribui-
ção industrial, teríamos logo depois 
de Elias Bensaúde Herdeiros, a socie-
dade de José Maria Bettencourt tribu-
tada em 18$000 reis, seguida de oito 
que pagariam 16$000 reis, sendo três 
delas propriedades de judeus. Num 
total de 320$000 reis de contribuição, 
111$800 provinham de negociantes 
de origem hebraica15. Não será exa-
gerado concluir-se que ou possuíam 
elevado poder económico-financeiro 
ou eram perseguidos pelo Grémio dos 
Mercadores.

Salomão Sabat era outro próspero 
negociante hebraico, oriundo de Mar-
rocos, que facilmente se relacionou 
com as principais famílias faialenses. 
Encontramo-lo na década de cin-
quenta do século XIX, como já an- 
teriormente assinalámos, a subscre-
ver vários documentos desde o pedi-
do de mercê régia e o da compra do 
terreno para o estabelecimento do 
cemitério dos judeus até aos recursos 
do contencioso que opôs os hebreus e 
os marchantes locais, o qual só foi re-
solvido pela Câmara Municipal, após 
intervenção do Governador Civil e do 
Conselho de Distrito. É também nes-
sa década, precisamente a 30 de Maio 
de 1853 que, pelo preço de 550$000 
reis, comprou a José Curry da Câma-
ra Cabral uma “propriedade de casas 
de alto e baixo, com seu quintal e me-
tade de um poço, sita na travessa de 
São Francisco”. Era “casado, nego-
ciante, de nação hebraica e morador 
nesta cidade”, tendo feito o pagamen-
to “em moeda de prata corrente nesta 
Província” 16. Marcelino Lima regista 
que Salomão Sabat residia “na casa, 
por ele construída, hoje n.º 42 na rua 
Conselheiro Medeiros” – ostentando, 
os ralos das varandas, as iniciais SS 
do seu nome – “tinha por consorte 
Ana Sabat” 17, e foram pais de Ester 

15 Vd. A Palavra, de 10 de Abril de 1869, p. 2.

16 Livro n.º 62 do tabelião José Baptista da 
Silveira, fls. 80 a 82.

17 lima, Marcelino, ob. cit., p. 8.
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gravura 4:  Residência de Salomão Sabat e local da Sinagoga da Horta.
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Sabat, casada com Abraão Abisdid; 
de Maria Sabat, casada com Mayer 
Pinto e de Salomão Sabat casado com 
Raquel Sabat.
Não obstante a sua crescente integra-
ção na sociedade insular, “a comu-
nidade judaica açoriana nunca dei-
xou de preservar a solidariedade e a 
endogamia do grupo” 18. Mais ainda: 
os seus antropónimos, porque são 
bastante repetitivos, levam-nos a fre-
quentes dúvidas e confusões. Neste 
caso específico, encontramos a resi-
dir, na Horta, três gerações com o 

nome de Salomão Sabat, sendo o pri-
meiro deles o que vimos referencian-
do. É este que, em 20 de Julho 1860, 
publica o seguinte anúncio no sema-
nário O Fayalense: “Salomão Sabat e 
sua filha oferecem às pessoas da sua 
amizade os seus limitados préstimos 
na ilha de São Miguel para onde vão 
por causa da sua saúde, motivo por-
que pessoalmente se não despediram; 
muito agradecem às pessoas que du-
rante a sua enfermidade nesta tiveram 
a bondade de o procurarem ou sabe-
rem do seu estado”. Não consegui-
mos apurar se recuperou da doença e 
quando regressou ao Faial. o que en-
contramos relativo ao cidadão Salo-

18 dias, Fátima Sequeira, “Hebreus Marroqui-
nos”, in Enciclopédia Açoriana.

gravura 5:  Varanda da Residência de Salomão Sabat onde são visíveis as suas iniciais.
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mão Sabat – aquele ou o seu filho do 
mesmo nome – é já da década setenta 
do século XIX. Uma pequena notícia 
daquele mesmo semanário informa 
que a 4 de Março de 1874 faleceu 
“um filhinho da exma. sr.ª D. Raquel 
Sabat, viúva do sr. Salomão Sabat” e 
que está sepultado no cemitério dos 
judeus. todavia, um tanto estranha-
mente, encontrámos, em 29 de Julho 
de 1875, uma escritura “de quitação 
e distrate da quantia de quinhentos 
mil reis, que dá Salomão Sabat, como 
tutor do menor Fortunato Abisdid 
[filho de Abraão Abisdid] a tomás 
de Ataíde Pestana […]”. Por razões 
que não conseguimos esclarecer, foi 
“Samuel Leredo, casado, negociante” 
que, como procurador, representou 
Salomão Sabat, também “casado e 
negociante” 19. Fazendo o cruzamen-
to dos nomes e das datas, fica-se com 
a ideia de que, afinal, este Salomão 
Sabat era o “patriarca” da família, 
uma vez que no ano anterior falecera 
o seu neto homónimo, cuja mãe era 
viúva de outro Salomão Sabat.
Certo é que aquele Fortunato 
Abisdid herdara de seu pai Abraão 
Abisdid, falecido em 16 de Janeiro de 
1864, – quando ele contaria somente 
dois anos de idade – apreciáveis 

meios económico-financeiros. Prova  
disto são duas escrituras notariais 
lavradas em 1883.
Da leitura da primeira, que é de “ces-
são e quitação”e está datada de 7 de 
Junho, constata-se que Fortunato 
Abisdid – que vivia “dos seus ren-
dimentos” e era “solteiro, maior de 
vinte e menor de vinte e um anos, 
mas devidamente emancipado” – em-
prestara a “quantia de três contos e 
seiscentos mil reis com juros de cinco 
por cento ao ano” a “Manuel Inácio 
Brum, viúvo, proprietário e morador 
na freguesia da Conceição” 20.
A segunda, de 1 de Julho, é também 
uma “escritura de cessão e quitação”, 
agora da “quantia de 250$000 reis 
com juros e mais obrigações de que 
são devedores Manuel Silveira de 
Faria e sua mulher da freguesia de 
Castelo Branco” 21 e correspondentes 
a três “domínios” de terra lavradia que 
possuía naquela localidade. tinha 
uma assinatura legível e elegante, 
própria de quem possuía boas habi-
litações literárias. E, de facto, pela 
consulta da relação dos alunos do 
Liceu da Horta 22, apura-se que, dos 
21 indivíduos matriculados em 1880, 
lá está Fortunato Abraham Abisdid, 
ao lado de outros que depois foram 

19 Livro n.º 107, do tabelião José Baptista da 
Silveira, fls. 23 e 24.

20 Livro n.º 140, do tabelião Pompeu Marques 
da Silva, fls. 15 e 16.

21 Idem, ibidem, fls. 24 e 25.
22 lobão, Carlos, Liceu da Horta – Memória 

Institucional (opúsculo anexo, p. 6).
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figuras marcantes na vida faialense, 
como sejam José osório Goulart 
(poeta, jornalista e professor) e Si-
mão Roches da Cunha Brum (Barão 
de Roches, professor, reitor do Liceu 
e presidente da Câmara Municipal da 
Horta).
tio de Fortunato Abisdid, e genro de 
Salomão Sabat, Mayer Pinto era, na 
opinião de Marcelino Lima, que ain-
da o conheceu, “um indivíduo culto, 
muito lido nos livros santos e da his-
tória do seu povo”, que “fundou à sua 
custa a sinagoga da Horta, nela exer-
cendo as funções de rabi” 23. Casado 
com Maria Sabat Pinto, foi pai de 
Yossya Sabat Pinto, de Jayme Sabat 
Pinto – este fez a primeira matrícula 
no Liceu da Horta em 1875 – e de 
Alegria Sabat Pinto.
o último quartel do século XIX é, de 
um modo geral, um período de crise 
financeira, que, aliada à dimensão 
atingida pelos negócios dos judeus 
açorianos, vai obrigar a que muitos 
deles se vejam forçados a emigrarem, 
sobretudo para Lisboa, Brasil e Esta-
dos Unidos 24.
Um dos que acabou por deixar os 
Açores terá sido Samuel Benchimol 
que, na segunda metade da década de 
setenta, esteve associado ao comenda-
dor Manuel José de Sequeira, ambos 

negociantes e residentes na cidade da 
Horta. Celebraram, em 6 de Novem-
bro de 1876, uma “escritura de con-
signação em conta de participação” 
pela qual o consignante (comendador 
Sequeira) se “obrigava a fornecer ao 
consignatário (Samuel Benchimol), 
em Lisboa, Londres e Manchester 
o capital de mil e setecentas libras 
esterlinas, em cartas de crédito, para 
o mesmo comprar mercadorias que 
mais convenientes julgar a fim de 
serem vendidas nesta ilha”, opera-
ção de que se encarregaria também 
o consignatário que “semanalmente 
entregaria ao consignante o dinheiro 
que fosse liquidando” 25. Depois de 
deduzidas todas as despesas e juros, 
os lucros seriam divididos por ambos 
em partes iguais. teve, porém, curta 
duração este acordo que acabou por 
desagradar aos signatários, pelas por-
menorizadas razões constantes da 
escritura, datada de 11 de Maio de 
1878, “de ajuste de contas e distrate 
de contrato comercial de consignação 
em conta de participação que fazem 
o Exmo. Comendador Manuel José 
Sequeira, viúvo, e Samuel Benchimol, 
solteiro, maior, comerciantes, ambos 
moradores desta cidade da Horta” 26.
Nascido na ilha terceira, Moisés 
Benarús, após concluir em 1879 os 

23 lima, Marcelino, ob. cit., p. 9.
24 Vd. martiNs, Jorge, Portugal e os Judeus, 

vol. II, p. 179

25 Livro n.º 108 do tabelião João de Deus Pau-
lino de Oliveira, fls. 45 e 46.

26 Livro n.º 115, ibidem, fls. 11 e 12.
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Presentemente, o maior testemunho 
da existência da comunidade hebrai-
ca que viveu no Faial é o seu cemité-
rio privativo. Nele estão 17 jazigos, 
quase todos com inscrições, umas em 
português, outras em hebraico.
o Dr. José Benarus, (15.11.1915- 
-28.1.1997) professor liceal e comen-

dador da ordem da Instrução Pública, 
apesar de ser católico, “porque liga-
do ao Judaísmo por laços de sangue 
e por motivos afectivos” assumiu o 
encargo, desde 1943 – ano da morte 

estudos no Edmonton House Acad-Edmonton House Acad-
emy de Londres, fixou-se na Horta 
em 1880, explorando uma loja de 
fazendas a retalho, em sociedade com 
seu irmão Salomão Benarus. Este, vi-
timado por uma febre tifóide, faleceu 
em 8 de Julho de 1884, o que explica 
que, decorrido apenas um mês, se te-
nha efectuado no cartório do tabelião 
Pompeu Marques da Silva a “escritu-
ra de sociedade comercial que entre 
si fazem a Exma. D. Estrela Benarus, 
viúva de José Benarus e seus filhos os 
Ilmos. Samuel José Benarus e Moi-
sés Benarus”, respeitante “ao estabe-
lecimento de fazendas que tem fun-
cionado no pavimento inferior” da 
“casa número seis do largo Marquês 
de Ávila e de Bolama, pertencente 
à outorgante”. A sociedade tinha um 
“capital de seis contos e quatrocentos 
mil reis”, denominava-se “José Be-
narus & Filhos”, teria a duração de 
dois anos e o sócio maioritário Moi-
sés Benarus, seria “o gerente e admi-
nistrador da sociedade”, pelo que re-
ceberia, anualmente, noventa e seis 

mil reis. Ficaria ainda com direito “à 
metade dos interesses líquidos da sua 
aludida remuneração, porque entrou 
com metade do capital”, cabendo 
“a cada um dos outros dois sócios 
Dona Estrela Benarus e Samuel José 
Benarus” o “direito à quarta parte dos 
mesmos interesses, que tanto corres-
ponde ao capital com que igualmente 
entraram” 27.
Em 1894 pôs termo à sociedade 
comercial e passou a integrar os cor-
pos directivos de várias empresas e 
instituições como “Silveira, Edwards 
& C.ª”, “Caixa Económica Comer-
cial Faialense”, “Caixa Económica 
Faialense”, “Empresa de Iluminação 
Eléctrica da Horta”, vice-cônsul e 
agente consular dos Estados Unidos, 
membro da Junta Geral, correspon-
dente da agência noticiosa “Asso-
ciated Press”, agente da “Dominion 
Line” e encarregado de montar na 
Horta a “Western Union telegraph 
Company”. Moisés Benarús viveu e 
morreu em rito judaico e foi o último 
hebreu faialense.

27 Livro n.º 143 do tabelião Pompeu Marques 
da Silva, fls. 34 e 35.

4. um patrimóNio quE obriga a comuNidadE israElita dE lisboa
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de seu pai Moisés Benarús – de cui-
dar daquele recinto sagrado, e, até, 
de evitar o seu desaparecimento. Nos 
anos oitenta do século passado man-
teve correspondência com o Presiden-
te da Comunidade Israelita de Lisboa 
para que esta registasse em seu nome 
a propriedade do cemitério hebraico 
do Faial. É numa dessas cartas que 
refere “a complicação com o Plano 
de Urbanização da Cidade que previa 
o desaparecimento do cemitério do 
lugar onde está, com a trasladação das 
ossadas para outro sítio”, pelo que se 
dirigiu ao presidente da Câmara, Fer-
nando Rocha, e ao arquitecto Jorge 
Albuquerque, pedindo-lhes, “como-
vidamente que não mexessem nas 

ossadas dos mortos” sendo atendido, 
pelo que “o cemitério lá continua com 
suas paredes altas e inviolável” 28.
Das várias missivas trocadas entre o 
Dr. José Benarús – e posteriormente 
pelo seu advogado Dr. Mário Gregó-
rio – e a Comunidade Israelita nota-
-se o empenho de ambas as partes no 
sentido de que seria esta a substituir 
aquele nos cuidados necessários a 
emprestar ao cemitério, mantendo-
-lhe a apresentação e a dignidade 
que lhe era devida. Esse empenho foi 
reiterado em ofício de 23 de Maio de 

28 Carta do Dr. José Benarus ao Presidente da 
Comunidade Israelita de Lisboa, de 16 de 
Julho de 1981.

gravura 6:  Vista parcial dos túmulos do cemitério judaico.
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Reproduz-se a planta do Cemitério 
Israelita da Horta, que nos mostra a 
colocação dos jazigos e a identifi-
cação de quem neles foi sepultado. 
Apenas se ignoram os corresponden-
tes aos números 1 e 10, que não apre-
sentam qualquer inscrição 30.

os outros jazigos correspondem às 
seguintes pessoas:
– 2 a Abraão Abisdid, falecido a 16 
de Janeiro 1864, e um dos que esteve 
na génese do estabelecimento do ce-
mitério;

1983, no qual aquela Comunidade 
afirma que nunca foi “sua intenção 
desinteressar-se do assunto da legali-
zação do património israelita, marco 
notório da passagem e estabeleci-
mento de Judeus na cidade da Hor-
ta”, comprometendo-se a “proceder a 
todas as diligências necessárias para 
a posse do Cemitério Israelita” 29. 
Elas foram, efectivamente, realizadas 
logo no mês seguinte, pois o Dr. José 
Benarús numa nota manuscrita de 30 
de Julho de 1983 deixou este registo: 
“A 16 de Junho de 1983 esteve no 
Faial o senhor Engenheiro Manaças 
que procurou o Dr. Mário Gregório 
a quem pediu as chaves do cemitério 
para mudar a fechadura. Foi um mes-
tre-de-obras do Continente que traba-
lha ocasionalmente no Faial quem fez 
a modificação. Portanto, o cemitério 

ficou à guarda da Comunidade Israe-
lita de Lisboa”.
É certo que isso se fez; só que, quem 
tem as chaves e cuida daquele recinto 
é a filha do Dr. José Benarús, Dr.ª 
Maria Luna de Ávila Benarús e seu 
marido Manuel Joaquim da Silva 
Brum. Foram eles que permitiram que 
o visitássemos e que se fizessem as 
fotografias que ilustram este trabalho.
Provavelmente por escassez de recur-
sos materiais ou humanos, a Comu-
nidade Israelita de Lisboa não tem 
cuidado do seu património do Faial. 
É tempo de modificar comportamen-
tos e continuar a manter, como era de-
sejo de Mayer Pinto e de sua cunhada 
Ester Sabat, “a inviolabilidade daque-
les jazigos que são para eles penhores 
sagrados”.

29 ofício da Comunidade Israelita de Lisboa 
ao advogado da Horta, Dr. Mário Gregório, 
de 23 de Maio de 1983.

30 A planta do cemitério mandada fazer em 
1945 pelo Dr. José Benarús, está, actual-
mente, na posse de sua filha e genro. Agra-

 deço-lhes, penhoradamente, a ajuda presta-
da e a permissão de utilização e divulgação 
dos documentos, livros e alfaias que estão 
na origem deste trabalho. Agradeço ainda à 
Dr.ª Esther Mucznik e ao Rabi de Lisboa a 
amabilidade da ajuda na identificação das 
imagens aqui reproduzidas.

5. os quE rEpousam No campo da igualdadE
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– 3 a Jacob Pinto, irmão de Mayer 
Pinto, f. 14 Maio 1869;
– 4 a Salomão Bensabat (1800- 
-27.2.1874), outro dos fundadores 
daquele espaço e, como salientámos, 
um dos mais poderosos judeus faia-
lenses;
– 5 a David Bensabat, neto do ante-
rior, teve poucos meses de vida, pois 
nasceu a 27 de Novembro 1873 e fa-
leceu em 3 de Maio de 1874;
– 6 a Salomão Benarus, irmão de 
Moisés Benarus, nascido na terceira 
a 20 de Novembro de 1857 e falecido, 
aos 27 anos, na Horta em 8 de Junho 
de 1884;
– 7 a Salomão Sabat, casado com 
Raquel Sabat; faleceu a 30 de outu-
bro de 1884;

– 8 a José Abisdid, falecido em 
1886;
– 9 a Abraão Benchimol, falecido 
em 1887;
– 11 a José Azencot, falecido em 
1889;
– 12 a Ranma (?), casada com Sa-
muel Levy [?]
– 13 a Alegria Sabat Pinto, nascida a 
25 de Junho de 1861; faleceu a 14 de 
outubro de 1875;
– 14 a Simes Benchimol, casada com 
o negociante hebraico Abraão Ben-
chimol, faleceu a 16 de Setembro de 
1877;
– 15 a Maria Sabat Pinto, casada 
com Mayer Pinto, faleceu em 17 de 
Setembro de 1882;

gravura 7:  Planta de localização dos túmulos.
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gravura 8:  Pedra tumular de Abraão Abisdid.
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gravura 9:  Pedra tumular de Jacob Pinto.
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– 16 a Samuel Benarús, filho de 
Moisés Benarús e de Maria Amélia 
Garcia, faleceu a 18 de Julho de 1920, 
tinha dois meses incompletos, pois 
nascera a 26 de Maio de 1920;
– 17 a Moisés Benarús, nascido na 
terceira em 17 de outubro de 1859, 
faleceu na Horta a 20 de Junho de 
1943.
os nomes dos que repousam no ce-
mitério israelita pertencem a poucas 
famílias – Abisdid, Benarus, Ben-
sabat, Pinto, Sabat – algumas delas 
ligadas por consórcios entre os seus 
membros.
Vários daqueles óbitos mereceram 
publicação na imprensa faialense. 
Anotei os de Jacob Pinto (1869) 31, 
Salomão Bensabat (1874) 32, Salomão 
Sabat (1874) 33, David Sabat (1874) 34, 
Alegria Sabat Pinto (1875) 35, Simes 
Benchimol (1877) 36, Maria Sabat 
Pinto (1882) 37, Salomão Benarus 
(1884) 38, e Moisés Benarus (1943) 39.

De todos esses registos o mais desen-
volvido e comovente é o de Alegria 
Sabat Pinto, uma jovem de 14 anos, 
que, apesar dos cuidados médicos, 
sucumbiu a uma doença fulminante. 
Foi, segundo noticia O Fayalense, 
“um acontecimento que causou pesar, 

pois a finada entrava agora no come-
ço de uma risonha primavera”.
Emotivo, terno, reconhecido e re-
signado é o agradecimento dos seus 
familiares, inserto na mesma edição 
daquele periódico, que prova bem 
o elevado conceito que tinham na 
sociedade faialense, e, que por isso 
mesmo, se transcreve:
“Salomão Sabat, Ana Sabat, Maria 
Sabat Pinto, Ester Sabat, Yossya 
Sabat Pinto e Jaime Sabat Pinto, pos-
suídos do mais vivo sentimento pela 
perda irreparável que acabam de 
sofrer com a prematura morte de sua 
muito prezada neta, filha, sobrinha e 
irmã Alegria Sabat Pinto, agradecem 
reconhecidos a todos os cavalheiros 
que se dignaram aceder ao convite 
especial que lhes foi dirigido em tão 
aflitiva ocasião, a fim de tornarem 
mais solene e pomposo o cortejo 
fúnebre que conduziu à derradeira 
morada os restos mortais daquela que 
na flor da existência era o enlevo, o 
gozo, a felicidade de sua extremosa 
família.
Agradecem também do íntimo da 
alma a todas as exmas. sras. e cava-
lheiros que procuraram com ternas 
palavras de consolação e conforto 
minorar-nos a pungente angústia que 

31 O Fayalense, de 9 de Maio de 1869, p. 4.
32 Idem, de 1 de Março de 1874, p. 4.
33 Idem, de 10 de Maio de 1874, p. 4.
34 Idem, 10 de Maio de 1874, p. 4.
35 Idem, 17 de outubro de 1875, p. 4.

36 Idem, 23 de Setembro de 1877, p. 4.
37 O Recreio, de 24 de Setembro de 1882, p. 3.
38 O Açoriano, de 15 de Junho de 1884, p. 3.
39 Correio da Horta, 5 de Julho de 1943, p. 2.
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lhes oprimia o coração em tão inespe-
rado e terrível transe, e que no meio 
da sua desolação lhes ministraram 
relevantes serviços e obséquios, o que 
tudo jamais olvidarão. Aos illmos. 
srs. mestre e sócios da filarmónica 
Nova Lira testemunham a sua indelé-
vel gratidão pela espontaneidade com 
que se prestaram a acompanhar o 
féretro ao seu último jazigo tradu- 
zindo nas maviosas harmonias de 
uma marcha fúnebre a dor intensa 
que os fulminou.
Faltariam também a um sagrado dever 
se não consignassem aqui o seu pro-
fundo reconhecimento para com o 
exmo. sr. dr. António Maria de oli-
veira, que com tanto desvelo e cari-
nho tratou da finada no curto espaço 
da doença de que foi vítima, lançando 
mão de todos os recursos que a ciên-
cia lhe sugeriu para combater a mor-
te, a qual pelos supremos decretos do 
omnipotente era inevitável.
A todos enviam um solene voto de 
eterno reconhecimento, a todos teste-
munham a sua profunda gratidão” 40.
o pai de Alegria estava no estrangei-
ro, em viagem de negócios, quando 
ela faleceu. Regressou à Horta, no 
vapor “Atlântico”, a 24 de outubro, 
portanto dez dias após o funeral, e só 
então é que soube do triste aconteci-
mento. E, à semelhança dos outros 
familiares, também ele publicou em 
O Fayalense um sentido agradeci-

mento, asseverando “que jamais olvi-
dará a estima e consideração que tem 
recebido dos bondosos faialenses” 
e de um modo especial de todos os 
“que o procuraram e a sua família e se 
dignaram em tão aflitiva ocasião sua-
vizar-lhes a mágoa que lhes oprimia 
o coração com palavras de ternura e 
carinho”.
o túmulo daquela jovem é, de todos 
os que estão no cemitério hebraico, o 
que tem uma extensa inscrição, plena 
de ternura e de saudade. Devido à cor-
rosão causada pelas intempéries, a lei-
tura já oferece alguma dificuldade que, 
com o decorrer dos anos, ainda mais 
se acentuará. Fica, portanto, aqui, a 
transcrição (possível) daquela lápide:
“Aqui jaz Alegria Sabat Pinto / nas-
ceu 25 Junho 1861 / e faleceu em 14 
outubro 1875 / tributo de saudade 
prestado por seus extremosos pais 
Mayer Pinto e D. Maria Sabat Pinto:

Um anjo que tão depressa
A fronte curvaste à dor

Qual florinha desfolhada
Da tempestade ao Criador [?]

Deixaste pais extremosos
E pura voaste aos céus

Fugiste ao mundo dos enganos
Quiseste a pátria de Deus

Alegria, ó filha querida
Ficamos tristes e sós

Assim na mansão dos justos
ora sempre a Deus por nós”40 O Fayalense, 17 de outubro 1875, p. 4.
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A afirmação da presença judaica no 
Faial está, como se deixa assinalado, 
na documentação local. São as escri-
turas notariais celebradas por nego-
ciantes judeus, são os jornais, são 
as actas das vereações e os livros de 
registos da Câmara Municipal, são os 
milhares de documentos do acervo da 
Casa Bensaúde & C.ª que se encon-
tram devidamente preservados.
Mas, o testemunho mais imediato e 
evidente que existe na Horta é o ce-

mitério hebraico que, contrariamente 
ao que se verifica em outras locali-
dades, se encontra em bom estado 
de conservação. o pedido do rabi 
Mayer Pinto às autoridades presen-
tes e futuras para que mantivessem a 
inviolabilidade daqueles jazigos tem 
sido cumprido por uma só família. 
À Comunidade Israelita de Lisboa, a 
que certamente pertencem descenden-
tes de alguns hebreus que repousam 
naquele recinto sagrado, compete dar 

gravura 10:  Pedras tumulares de Moisés e Samuel Benarús.

6. uma mEmória a prEsErvar
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efectiva execução ao compromisso 
que assumiu em 1983.
Era esse também o pensamento de 
Salomão Bensabat, Salomão Sabat e 
Abraão Abisdid que, na escritura de 
compra do terreno, feita em 1852, 
para o estabelecimento do cemité-
rio hebraico deixaram expresso que, 
quando morressem, aquele espaço 
ficava pertencendo a qualquer mem-

bro da sua religião. Uma vez que não 
há no Faial quem professe o Judaís-
mo, esta vontade dos três fundadores 
é mais uma razão a juntar às outras 
para que os membros da Comunidade 
Israelita encontrem forma de respei-
tar a importância histórica daquele 
recinto sagrado que é presença e me-
mória dos hebreus faialenses.
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