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Introdução
A iluminura judaica portuguesa tardo-medieval teve uma existência breve, mas luminosa,
exprimindo-se em cerca de vinte e oito manuscritos copiados no último quartel do século XV1.
Esta produção coincide, naturalmente, com o momento alto da produção de manuscritos
hebraicos portugueses. Das cerca de seis dezenas de manuscritos hebraicos conhecidos que estão
associados a Portugal de maneira segura, mais de dois terços foram copiados durante a segunda
metade do século XV. Foi também neste período, nomeadamente nas últimas duas décadas de
Quatrocentos, que se introduziu a tipografia judaica em Portugal, antecedendo a sua utilização
pelos cristãos (Amzalak, 1922; Anselmo, 1981).
A iluminura judaica lusa apresenta uma grande idiossincrasia, diferenciando-se da iluminura
cristã portuguesa da mesma época e dos restantes núcleos sefarditas e italianos de iluminura
judaica, com os quais, no entanto, estabelece relevantes pontos de contacto. Centrada, sobretudo,
na cidade de Lisboa, onde os principais manuscritos deste grupo foram copiados e iluminados,
esta “escola” de iluminura permanece desconhecida da maior parte dos estudiosos portugueses
de arte medieval e, por maioria de razão, do público em geral. O objetivo do presente estudo
consiste, por isso, em apresentar as caraterísticas essenciais desta produção artística, procurando
torná-la mais conhecida e destacar a sua importância cultural e artística para um entendimento
mais rico da história portuguesa.

Estado da questão
Os estudos sobre a Escola Portuguesa, ou Escola de Lisboa, de iluminura judaica tardo-medieval
iniciaram-se no final da década de 1960, quando Bezalel Narkiss diferenciou esta escola dos
restantes núcleos de produção de iluminura judaica da Idade Média (Narkiss, 1969). No ano
seguinte Gabriélle Sed-Rajna publicou uma monografia exclusivamente dedicada aos
1

Conhecem-se dois manuscritos do século XIII, quatro do século XIV, cinco da primeira metade do século XV sendo
os restantes da segunda metade desse século (Matos, 2011).
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manuscritos portugueses do século XV (Sed-Rajna, 1970). Pela primeira vez a Escola de Lisboa
era enquadrada no panorama europeu tardo-medieval de arte judaica, valorizando-se a
homogeneidade dos manuscritos lisboetas em termos de codicologia e de ornamentação. Em
1977 surge uma segunda monografia sobre esta escola, redigida por Thérèse Metzger,
apresentando conclusões muito distintas e contrárias às veiculadas por Sed-Rajna, menorizando a
relevância cultural e artística desta escola (Metzger, 1977). Em 1982 Bezalel Narkiss, Aliza
Cohen-Mushlin e Anat Tcherikover apresentaram um importante estudo sobre os manuscritos
sefarditas iluminados existentes nas bibliotecas do Reino Unido e da República da Irlanda
(Narkiss, Cohen-Mushlin, Tcherikover, 1982), onde apontam a Escola Portuguesa como o
principal foco de produção sefardita tardo-medieval, levantando a hipótese de esta escola ter
exercido uma grande influência sobre outros núcleos sefarditas. Em 1988 Gabriélle Sed-Rajna
voltou a publicar um estudo de fundo sobre a Escola de Lisboa, na introdução à edição facsimilada do primeiro volume da Bíblia de Lisboa de 1482, conservado na British Library (MS Or.
2626-2628) (CAT. 03), provavelmente o manuscrito mais importante, e central, de toda a
produção lisboeta de iluminura judaica (Sed-Rajna, 1988). Existem, naturalmente, bastantes
mais estudos e referências à Escola de Lisboa de iluminura judaica, mas os trabalhos essenciais são
estes cinco estudos que referimos aqui.
A historiografia da arte portuguesa tem ignorado este património artístico, havendo a
assinalar apenas referências pontuais a esta iluminura baseadas, sobretudo, nas conclusões menos
abonatórias de Thérèse Metzger (Peixeiro, 1999). Em data mais recente, porém, começaram a
surgir diversos estudos originais sobre a iluminura judaica portuguesa (Afonso, 2012, 2014;
Moita, 2012, 2013, 2014a, 2014b; Seixas, 2014; Afonso e Moita, 2014; Afonso, Moita e Matos,
2015), estando em curso duas teses de doutoramento sobre o assunto, conduzidas por Débora
Matos (King's College da Universidade de Londres) e Tiago Moita (Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa). É no âmbito desta vaga que se enquadra o presente catálogo e
exposição, rematando um projeto de investigação iniciado em 2012 dedicado à iluminura judaica
portuguesa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
O facto de existirem poucos historiadores de arte com valências na língua judaica e na
codicologia medieval tem sido um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento destes estudos.
Esta situação soma-se ao facto de nenhum dos manuscritos da Escola de Lisboa se encontrar em
bibliotecas portuguesas, dificultando sobremaneira o acesso e o estudo deste património artístico
por parte de investigadores lusos. A estas dificuldades acresce o desinteresse endémico pelo papel
das culturas minoritárias na história de Portugal, em particular os judeus, que durante muito
tempo receberam apenas a atenção de Maria José Ferro Tavares (Ferro, 1970; Tavares, 1982;
1987; 1992; 1995).
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Enquadramento teórico
O estudo da arte judaica, em termos globais, tem sido feito seguindo uma de duas teorias. Uma
dessas teorias privilegia os fenómenos de aculturação e acomodação cultural. Neste modelo uma
cultura hospedeira, dominante, exerce uma grande influência sobre uma cultura minoritária,
hóspede, que tem de se adaptar e acomodar à cultura maioritária. A outra teoria, que por facilidade
designamos por “essencialista”, encontra-se muito ligada ao sionismo. Segundo esta teoria existe
uma matriz de base para a arte judaica capaz de resistir aos contextos em que esta se desenvolveu
ao longo da história, seja em contexto pagão, cristão ou islâmico. Essa matriz identitária tem
capacidade para perdurar no tempo, tendo influenciado a criação da própria arte das
comunidades hospedeiras. No limite, quando aplicada ao caso da iluminura, esta teoria defende a
existência de manuscritos-modelo desaparecidos como fonte dos manuscritos medievais
hebraicos, fornecendo-lhe modelos artísticos e codicológicos, além de estarem na origem da
própria iconografia veterotestamentária dos manuscritos cristãos medievais, sofrendo apenas
adaptações pontuais ao longo do tempo
Como veremos de seguida, os dados que as iluminuras judaicas portuguesas nos oferecem
vão no sentido da teoria da aculturação e da acomodação. As iluminuras judaicas portuguesas
demonstram uma fortíssima relação com a arte secular e religiosa da cultura dominante, na
técnica, na tratadística, na gramática decorativa, na iconografia, e mesmo na relação com a
tipografia. Em todo o caso, apesar destas óbvias ligações ao ambiente artístico em que se
desenvolveram, as iluminuras judaicas portuguesas apresentam uma enorme idiossincrasia e a sua
qualidade artística, em muitos aspetos, é claramente superior à iluminura cristã, ou secular,
produzida em Portugal na mesma altura.

Caraterísticas formais
Os manuscritos judaicos portugueses apresentam uma série de semelhanças com a restante
produção judaica ibérica, o que é lógico, e natural, atendendo aos fluxos migratórios, à sincronia
da produção e à partilha de uma cultura sefardita em muitos aspetos coincidente. Não obstante,
estes manuscritos apresentam caraterísticas específicas que permitem proceder ao seu
agrupamento num conjunto coerente e estudar tal conjunto como testemunho cultural e
artístico, relevante e inovador. Desde logo há a destacar o facto de se concentrar em Lisboa quase
toda a produção de manuscritos iluminados hebraicos portugueses, ao contrário dos manuscritos
sem iluminura ou decoração, melhor distribuídos por outras cidades e vilas do país. Pela simples
concentração geográfica, no perímetro das judiarias lisboetas, há razões válidas para procurar os
sinais dessa identidade artística.
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FIG. 1. Mishneh Torah, Lisboa?, 1472.
Londres, British Library,
MS Or 5699, f. 189v.

FIG. 2. Bíblia, Lisboa, finais séc. XV. Londres,
British Library, MS Add. 27167, f. 407v

FIG. 3. Bíblia, Lisboa, finais séc. XV. Londres,
British Library, MS Add. 27167, f. 148v
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Entre estes manuscritos nota-se uma grande consistência ao nível do sistema de composição
dos fólios iluminados e ao nível dos seus programas ornamentais. Ainda assim, o aspeto que mais
cativa o observador é a forma luxuosa como os fólios dos exemplares mais relevantes são
estruturados, na combinação entre as duas colunas de texto e a panóplia de soluções decorativas
sempre em estreita articulação com a funcionalidade da leitura. De facto, estas soluções
decorativas servem, por exemplo, para marcar a separação entre livros num mesmo manuscrito ou
para indicar as leituras semanais. Estes manuscritos, dotados de uma caligrafia uniforme e
elegante, profusamente decorados e belamente encadernados, destinavam-se também a sublinhar
o prestígio e o estatuto do seu possuidor, dentro e fora da comunidade judaica, funcionando como
um símbolo de distinção social, de erudição e de respeito pelas tradições religiosas.
Um aspeto importante que carateriza estes manuscritos é o seu forte aniconismo, sendo
certo que entre os exemplares remanescentes, quase sempre Bíblias completas e Bíblias
litúrgicas, não subsiste uma única Haggadah de Pesaḥ, manuscrito preferencial para a inclusão de
figuras e ciclos narrativos na arte da Idade Média judaica. De facto, nestes manuscritos
portugueses nunca se encontram figuras humanas completas, à exceção de raríssimas aparições
de uma ou outra criatura híbrida, semi-humana, desenhada à maneira dos grotescos italianos,
que se mistura com representações de animais verdadeiros, ou a rara representação de pequenos
rostos desenhados em filigrana, quase sempre impercetíveis entre os demais motivos
filigranados (FIG. 1). Por norma, a decoração destes manuscritos circunscreve-se à pintura de
motivos vegetalistas e a ornatos não-figurativos, podendo acrescentar-se alguns animais no meio
das folhagens, sendo os mais caraterísticos os mochos, os pavões e os papagaios, além dos
dragões, muito presentes também na iluminura cristã portuguesa coetânea.
Do ponto de vista artístico, um dos aspetos mais deslumbrantes destes manuscritos
portugueses consiste na combinação de ornatos filigranados de cor púrpura (ou lilás) de tons
pálidos com títulos e emolduramentos feitos a folha de ouro ou em crisografia, ou seja, uma
escrita feita diretamente a “tinta” de ouro (FIG. 2). A combinação que daqui resulta produz um
efeito visual extraordinário, sendo de sublinhar que esta solução não se encontra com a mesma
recorrência e jogo tonal noutros centros de iluminura judaica tardo-medieval. Não obstante, a
filigrana da Escola Portuguesa pode ser traçada em outras cores, nomeadamente, em verde-claro
ou em preto, e, mais raramente, em azul, vermelho e laranja. Outro aspeto que merece ser
destacado é o modo como as molduras textuais se organizam nos fólios, apresentando decoração
filigranada ou floral, também ela muito semelhante nos diversos manuscritos.
Em termos gerais, existem quatro caraterísticas essenciais na definição da Escola de Lisboa.
Em primeiro lugar, estes manuscritos recorrem a um tipo de cercadura formada por hastes
ondeantes de linhas finas, desenhadas a negro contra o pergaminho liso (FIG. 3). Ao longo dessas
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FIG. 4. Siddur, Lisboa, 1484. Paris,
Bibliothèque nationale de France,
MS Hébreu 592, f. 1v.

FIG. 5. Siddur, Lisboa, 1484. Paris, Bibliothèque nationale de France,
MS Hébreu 592, f. 413v.
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hastes, ou rinceaux, surgem diversas flores abertas, desenhadas com grande simplicidade, em azul,
verde e carmesim, e pistilo dourado. Em alguns casos, mais raros, o fundo da cercadura é colorido,
normalmente a carmesim, pelo que os enrolamentos vegetalistas são desenhados a ouro para se
distinguirem contra essa cor (FIG. 4). Em segundo lugar, como já referimos, estes manuscritos
apresentam filigranas desenhadas em púrpura, sendo combinadas com filetes e/ou letras pintadas
a ouro e com apontamentos decorativos em verde-claro. Estas filigranas tanto podem surgir
confinadas a enquadramentos retangulares destinados a delimitar os títulos ou as primeiras
palavras dos livros como podem desenvolver-se de forma mais solta nas margens dos folios.
Em terceiro lugar destaca-se a presença de um tipo de cercadura fito-zoomórfica, realizada
numa linguagem tardo-gótica. Esta cercadura é pontilhada por círculos de ouro e repetida sem
variações significativas em vários manuscritos deste grupo. Esta cercadura apresenta diversos
tipos de aves, pavões, papagaios, corujas, galos, além de apresentar dragões e leões, dois animais
que por vezes regurgitam as ramagens que estruturam a cercadura (FIG. 5). Estas ramagens, com
amplas folhagens, consistem em longos caules donde nascem enrolamentos acânticos carnudos,
ricamente coloridos, variando a pigmentação das folhas consoante surgem de frente ou de
reverso. Estes elementos são pintados contra um fundo neutro, dado pela cor natural do
pergaminho. Normalmente, a margem de pé de página apresenta um pavão de cauda aberta,
criando assim um círculo no centro desse espaço, tendo nos ângulos a presença de um leão e de
um dragão. Em outros momentos o pavão é substituído por representações heráldicas, com
intuitos mais decorativos que identificativos de famílias judaicas, mas ainda assim, numa tentativa
de emulação das classes altas da maioria.
Finalmente, outra caraterística desta iluminura é o recurso a formas geométricas muito
simples no desenho da micrografia da masorah, nomeadamente triângulos, círculos, semicírculos
e retas oblíquas, ou mesmo a sua distribuição em meras linhas paralelas (duas na margem superior
e três na margem de pé), algo que se mantém como uma constante desde os manuscritos mais
antigos, contrastando, por exemplo, com a micrografia andaluza, bastante mais elaborada. No
entanto, em alguns manuscritos portugueses destaca-se a presença de páginas-tapete com rosetas
de seis pétalas em micrografia, no interior de círculos concêntricos, também micrográficos,
enriquecidas por vezes com decoração filigranada e cercaduras florais.
A combinação destas quatro caraterísticas encontra-se presente, de forma mais consistente,
nos nove manuscritos que se seguem:
1. Mishneh Torah, Lisboa (?), 1472 (Londres, British Library, MS Harley 5698-99).
2. Bíblia, Lisboa, 1482 (Londres, British Library, MS Or. 2626-2628) (CAT. 03).
3. Siddur, Lisboa, 1484 (Paris, Bibliothèque nationale de France, MS Hébreu 592) (CAT. 04).
4. Pentateuco, Lisboa, 1491 (Moscovo, Russian State Library, MS Guenzberg 662)2.
2

Desde 1996 em parte incerta, ano em que desapareceu desta biblioteca moscovita.
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FIG. 6. Bíblia, Lisboa, 1482. Londres, British Library,
MS Or 2628, f. 185v.

FIG. 7. Bíblia, Lisboa, 1482. Londres, British Library,
MS Or 2627, f. 261v.
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5. Pentateuco (Londres, British Library, MS Add. 27167).
6. Pentateuco (Londres, British Library, MS Add. 15283).
7. Pentateuco (Nova Iorque, Jewish Theological Seminary Library, MS L 80).
8. Bíblia (Nova Iorque, Hispanic Society of America, MS B 241) (CAT. 06).
9. Bíblia (Paris, Bibliothèque nationale de France, MS Hébreu 15) (CAT. 05).

A Bíblia de Lisboa de 1482
O mais imponente dos manuscritos hebraicos portugueses é, sem dúvida, a designada Bíblia de
Lisboa, um manuscrito em três volumes, de grandes dimensões, que foi copiada em 1482 por
Samuel ibn Musa para José, filho de Judá chamado al-Ḥakim (FIG. 6). Atualmente na British
Library (Or. 2626-2628), este manuscrito apresenta dezenas de fólios com as cercaduras e o
intercolúnio inteiramente iluminados, oferecendo-nos uma obra extraordinária do ponto de vista
artístico, podendo ser justamente considerado um dos manuscritos sefarditas mais luxuosos do
final do século XV e um dos mais belos manuscritos iluminados produzidos em território
português.
O modo como os iluminadores trabalharam o fólio, com a marcação do campo pictórico
delimitado por cercaduras e filigranas circunscrevendo o texto, teve a arte de transmutar o
elemento semântico num elemento visual, fazendo de cada fólio uma composição artística que se
sobrepõe ao texto (FIG. 7). Neste caso concreto, portanto, a especificidade do medium engloba
todo o trabalho relacionado com a inscrição de elementos visuais sobre a superfície plana e
amarelecida do pergaminho. Assim, o conjunto tem vida e valor próprios, ficando o texto num
estatuto de igualdade, ou mesmo submissão, face à composição artística dos fólios mais
elaborados. O texto, ainda que sagrado, é tratado nesses casos como arte, envolvido por múltiplas
cercaduras de folhagens e flores coloridas, como se de um jardim se tratasse. De certo modo, as
Escrituras hebraicas podem ser comparadas àquele jardim primordial, onde Deus se passeava e
conversava com o homem, antes da expulsão do paraíso.
A centralidade da Bíblia de Lisboa para os estudos da iluminura hebraica portuguesa assenta
no facto de nela se verificar a presença, pela primeira vez e de forma completa, do programa
decorativo que virá a caraterizar a Escola Portuguesa de iluminura hebraica, sumariamente
descrito no ponto anterior. Por outras palavras, a identificação da esmagadora maioria dos
manuscritos hebraicos iluminados portugueses sem colofão tem sido possível em confronto
formal e estilístico com a Bíblia de Lisboa, especialmente com as suas várias tipologias de
cercaduras acânticas e florais, que constantemente se repetem nos demais manuscritos.
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FIG. 8. Bíblia, Lisboa, 1482. Londres,
British Library, MS Or 2628, f. 185r.

FIG. 9. Bíblia. Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra,
MS Cofre 1, f. 3r
Fotografia de Tiago Moita.

FIG. 10. Bíblia. Lisboa, finais séc. XV.
Nova Iorque, Hispanic Society of America,
MS B 241, f. 470r

62

O LIVRO E A ILUMINURA JUDAICA EM PORTUGAL NO FINAL DA IDADE MÉDIA

Como refere Gabriélle Sed-Rajna, o programa decorativo da Bíblia de Lisboa está baseado
essencialmente na combinação criativa de quatro componentes: 1) cercaduras preenchidas com
motivos de folhagens e flores, ricamente coloridas, e animais, especialmente pássaros; 2) painéis
filigranados que enquadram as palavras iniciais dos livros ou os sinais de perícope; 3) escrita
ornamental a ouro brunido; 4) decoração micrográfica nas margens dos fólios, no final dos livros
bíblicos, ou formando uma página-tapete, com uma roseta central (Sed-Rajna, 1988). Conforme
identificou Ilana Tahan, esta roseta contém o final de um poema secular redigido na forma de uma
competição bem-humorada em que a Bíblia e o Talmud alegam a superioridade de um sobre o
outro (FIG. 8). O poema foi composto por José ben Judá Zark, um poeta catalão do século XV
(Tahan, 2007: 63).
Os três volumes da Bíblia de Lisboa, com o seu extenso programa decorativo e dezenas de
páginas iluminadas, apresentam-se como obra coletiva, de oficina, neles reconhecendo-se o
engenho de vários artistas altamente qualificados e criativos. Não obstante, como sucede com a
maior parte das obras de arte produzidas na Idade Média desconhecemos o nome dos seus
protagonistas.

A iluminura judaica portuguesa no contexto da iluminura sefardita
O estudo contextual dos manuscritos hebraicos portugueses esbarra com uma dificuldade
metodológica que se prende com os parcos estudos em torno da produção sefardita iluminada do
século XV, contrastando, significativamente, com o que sucede para os séculos anteriores. Não
obstante, nos últimos anos tem sido possível identificar alguns núcleos de produção sefardita,
ativos na segunda metade do século XV, com os quais é possível entrar em diálogo para melhor
descobrir a especificidade da Escola Portuguesa de iluminura hebraica.
Em primeiro lugar é evidente a total dissociação entre os manuscritos hebraicos produzidos
em Lisboa e aqueles copiados na Baixa Andaluzia (Afonso, Moita e Matos, 2015). O programa
decorativo dos códices andaluzes está profundamente embebido na tradição islâmica ou
mudéjar, privilegiando a arte da micrografia, que usa para formar motivos geométricos,
vegetalistas ou intrincados entrelaçados, que ornamentam as margens dos fólios ou se espraiam
por toda a superfície do campo pictórico, formando verdadeiras páginas-tapete. O uso da
policromia e do ouro brunido é muito contido, comparecendo apenas excecionalmente em
algumas páginas-tapete, em relação com as formas micrográficas. Os manuscritos deste conjunto
foram copiados em Sevilha e em Córdova, entre os finais da década de 1460 e o ano de 1482,
quando os judeus são expulsos das dioceses de Sevilha e Córdova. Entre os manuscritos
produzidos no âmbito desta escola encontra-se a Bíblia conservada na Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra (Cofre 1), sendo um dos seus maiores expoentes (FIG. 9).
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Os manuscritos produzidos em Castela, particularmente na cidade de Toledo, ou sob a sua
influência, apresentam um outro programa decorativo e linguagem formal, mais próximos da
iluminura hebraica portuguesa. Conforme identificou Andreina Contessa, a produção sefardita
toledana da segunda metade do século XV carateriza-se pela conjugação de duas linguagens
formais distintas: a tradição sefardita mais antiga, enraizada na arte islâmico-mudéjar, e a abertura
crescente a uma linguagem tardo-gótica italianizante, inspirada na iluminura cristã coeva, que se
reflete numa ornamentação marginal composta por intrincadas folhagens acânticas e flores
coloridas, habitadas por animais, pássaros e drolleries (Contessa, 2009, 2012). Esta relação
profunda com a iluminura cristã é justificada no grupo de quatro manuscritos toledanos
identificados pela autora em razão da sua produção em oficinas de renomados artistas cristãos,
laborando sob encomenda de patronos judeus.
Em outros manuscritos hebraicos deste período encontramos idêntica abertura à arte tardogótica italianizante. Entre estes manuscritos devemos salientar uma Bíblia, em dois volumes,
copiada em 1477, sem localização (primeiro volume: Zurique, Jeselsohn Collection, MS 5;
segundo volume: Sassoon Collection, MS 1209); uma Bíblia, em dezasseis volumes, copiada em
Toledo, em 1487 (Madrid, Biblioteca do Palácio Real, MS II/4030 (15)); e uma Bíblia, sem data,
que se encontra na Biblioteca Nacional de França (MS Hébreu 29). É possível que os manuscritos
citados sem colofão tenham sido também produzidos na cidade de Toledo, sobretudo entre as
décadas de 1470 e 1480. De certa forma, a abertura italianizante da iluminura sefardita toledana
nos finais do século XV, testemunhada nos manuscritos referidos, acompanha o que se verifica na
iluminura cristã castelhana deste período, marcada paulatinamente por modelos italianos, que
chegam diretamente através da aquisição ou da circulação de manuscritos e artistas provindos
daquela área geográfica (Sebastián, 2009).
A presença da iluminura tardo-gótica comparece ainda em outros manuscritos sefarditas da
segunda metade do século XV, com produção geograficamente dispersa, e ainda pouco estudada.
Entre estes manuscritos sublinhamos uma Bíblia copiada em A Corunha (Galiza), em 1476
(Oxford, Bodleian Library, Kennicott 1) (CAT. 02); outra Bíblia copiada em Tarazona (Aragão),
em 1482 (Madrid, Biblioteca Histórica da Universidade Complutense, MS 2), uma Bíblia escrita
em Alba de Tormes, próximo a Salamanca, em 1487 (Hamburgo, Staats-und
Universitätsbibliothek, cod. heb. 45); e outra Bíblia, sem colofão, que se encontra na Klau
Library, em Cincinnati (MS 13). Não obstante, enquanto nestes manuscritos e naqueles de
Toledo os painéis com as letras ou as palavras iniciais dos livros bíblicos são totalmente
preenchidos com cor, nos painéis dos manuscritos de Lisboa domina a ornamentação filigranada,
uma opção decorativa bastante apreciada em contexto português, tanto cristão como judaico.
A linguagem tardo-gótica parece constituir uma caraterística das Bíblias sefarditas copiadas
no norte e centro da Península Ibérica, com particular abertura a modelos italianos nos
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manuscritos produzidos ao redor de Toledo. As semelhanças entre os manuscritos hebraicos de
Lisboa e os códices de Toledo ocorrem, sobretudo, pelo recurso a uma linguagem artística
comum, o tardo-gótico italianizante, sem que possamos estabelecer correspondências diretas ou
conexões específicas entre os dois núcleos sefarditas. Na verdade, em ambos os grupos assistimos
a uma combinação de elementos nórdicos com aspetos meridionais, que se unem a localismos de
personalidades e de oficinas, gerando manuscritos ao mesmo tempo distintos e muito próximos.
Não obstante, os manuscritos produzidos em Lisboa na década de 1490, em contraste com o
que se verifica na restante produção sefardita da península, caraterizam-se por uma maior
modernidade que se traduz na produção de uma iluminura de cariz proto-renascentista. Esta
atualização da escola é sentida em vários manuscritos como na Bíblia de Moscovo, copiada em
Lisboa, em 1491 (Russian State Library, Guenzberg 662), na Bíblia de Paris (Bibliothèque
nationale de France, Hébreu 15), na Bíblia de Nova Iorque (Hispanic Society of America, B241)
(CAT. 06) e no Pentateuco de Londres (British Library, Add. 15283).
Nestes volumes as cercaduras apresentam-se interiormente compartimentadas, formando
polígonos irregulares, pintados com cores alternadas (rosa, amarelo, lilás, laranja) (FIG. 10). Esta
solução ornamental, que cria a noção renascentista de perspetiva e profundidade, sobretudo nas
margens inferiores, verifica-se especialmente nos manuscritos pintados em Florença, como se
observa na célebre Bíblia dos Jerónimos (Lisboa, Arquivo Nacional Torre do Tombo), produzida
pela oficina de Attavante degli Attavanti. Paradoxalmente, a escola portuguesa de iluminura
hebraica, não obstante a aparente repetição do seu reportório ornamental, permanece atenta, até
ao fim da sua atividade, interrompida com a expulsão dos judeus em 1496/97, às principais
correntes de iluminura italiana, que procura integrar nos seus próprios esquemas compositivos.

Conclusão
A iluminura hebraica portuguesa do século XV é um capítulo pouco conhecido e mal-amado em
Portugal. Percorrendo as diversas histórias de arte publicadas em Portugal, raras são aquelas em
que a iluminura tem um especial destaque e nenhuma aborda aquela produzida pelos judeus
nacionais. Não obstante, os manuscritos hebraicos portugueses encontram-se entre o que de
melhor se produziu em território português no campo da iluminura, no período em apreço,
revelando, significativamente, uma fortíssima e harmoniosa interação artística e cultural com a
cultura cristã da maioria.
A iluminura destes manuscritos aproxima-se dos modelos artísticos das culturas dominantes,
tanto por via interna, tendo como comparação a iluminura cristã que circulava em Portugal, como
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por via externa, tendo como comparação a iluminura cristã e judaica que circulava em Itália. Em
suma, esta produção iluminada integra-se, na sua especificidade, num movimento geral de
abertura aos modelos tardo-góticos italianos de finais do século XV, que se fazia sentir na restante
produção sefardita de territórios peninsulares menos dependentes da cultura islâmica.
Por outras palavras, a iluminura da Escola de Lisboa é a arte de uma comunidade
perfeitamente integrada nos valores estéticos e culturais dominantes na época. Uma cultura que
valoriza de forma claríssima a arte do livro, em emulação com os melhores livros iluminados e
decorados da aristocracia cristã, servindo de indicadores de estatuto social elevado, dentro e fora
da comunidade judaica. Uma linguagem artística pontuada por uma modernização estilística, seja
por via do gótico tardio, seja por via do proto-renascimento. É uma arte que testemunha uma
elevada intensidade nas relações interconfessionais, podendo ter sido realizada por artistas
cristãos, como sucedeu no caso do grupo de Toledo, ou em forte articulação com a iluminura
cristã/secular.
No entanto, mesmo nestes casos, subsistem algumas especificidades da cultura judaica,
como o aniconismo e a micrografia, muitas vezes desenvolvidas em articulação com as soluções
referidas. Este aniconismo é mais acentuado nos manuscritos de Lisboa do que nos códices
hebraicos de Toledo, onde drolleries, putti ou mesmo episódios narrativos se encontram
inseridos. A modernidade da escola portuguesa contrasta também com o grupo de manuscritos
produzidos na Andaluzia, onde a construção da especificidade judaica se faz pela ligação e
adaptação da arte islâmica ou mudéjar, e por uma oposição claríssima aos novos valores da cultura
dominante, menos tolerante. Estes dois grupos de manuscritos – português e andaluz –
testemunham dois fenómenos distintos, e mesmo opostos, de interação cultural entre a minoria
judaica e a maioria cristã, caraterizados por uma forte resistência cultural, no caso andaluz, e pela
convivência e emulação, no caso português.
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