
8 de Kislev de 5695

8 de Kislev de 5775

Homenagem



HOMENAGEM

Faz hoje 80 anos que foi iniciado o livro de actas da sinago-

ga Ohel Jacob, conhecida também pela sinagoga dos polacos, 

a única sinagoga Ashkenazi em Portugal.

Foi escrita uma introdução na qual dizem que o mesmo servi-

rá para memória futura, ou seja, para ajudar as gerações 

seguintes a saberem sobre os feitos dos líderes da comuni-

dade de então. Logo a seguir vem uma acta na qual prestam 

uma homenagem a Samuel Sorin.

Essa abertura é datada de 15.11.1934 que correspondeu a 8 

de Kislev de 5695.

Hoje é 8 de Kislev 5775, que corresponde a 30.11.2014, e 

encontramo-nos na sua terceira morada. A primeira foi na 

Av. Miguel Bombarda - 81, a segunda na Av. Elias Garcia - 

110, 1º, sempre em Lisboa, e por isso mesmo achamos ser 

uma data que deveria ser comemorada homenageando 4 

membros que consideramos serem os 4 pilares mais impor-

tantes para que ela continue aberta até aos nossos dias.

O primeiro , Samuel Sorin pois foi ele o criador da nossa 

sinagoga Ohel Jacob juntamente com a comunidade polaca 

daquela época. Passo a transcrever algumas passagens da 

referida honenagem acima citada que inicia assim:
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Em memória eterna ao nosso querido presidente, R' Shmuel 

Sorin, gabbai e presidente honorário da Sinagoga Ohel Yaa-

cov, o nosso agradecimento pelo tempo de serviço prestado.

Mais adiante lê-se

Quando em 1933 ele percebeu que o fluxo de emigrantes da 

Polónia aumentou, ele começou a tratar de aumentar o espaço 

da sinagoga para poder recebê-los e congregá-los debaixo do 

mesmo tecto. Ele teve a percepção da situação política, histórica 

e das necessidades religiosas. Para atingir esse objectivo, ele 

emprestou um sefer torá e alugou uma outra casa bem maior 

que servia de dia também como um restaurante kasher. A 

sinagoga tem aparência pública e não privada, com o objectivo 

de uma melhor vivência.

E mais à frente poderá ler-se ainda

Seu estilo de orar é tão especial que toda a gente entende e fica 

contente. Fora disso, a sua forma de pronunciar o hebraico e a 

sua forma de cantar são tão magníficas que todos ficam 

encantados.

O segundo, Sapese Noymark, que procurava ter sempre a 

Shull aberta todos os Sábados, para quem por lá passasse e 

quisesse entrar e rezar. Foi ele que nos franquiou a porta, 

em 1998, quando um grupo de Anussim lhe pediu autorização 

para a poderem frequentar. Foi sempre para nós uma pessoa 

doce e agradável, que fazia questão que houvesse sempre 

flores nas festas em memória da sua esposa.
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O terceiro, Salomão Marques, que nos deu sempre muito 

apoio religioso nalgumas festas principais e também apoio 

financeiro quando algumas vezes foi necessário pagar a ren-

da do espaço e que não existiam proventos suficientes. Foi 

ele que defendeu muitas vezes a nossa causa em várias si-

tuações. Foi ele que nos trouxe o seu grande amigo Rabino 

Leão Zacarias Gotlieb, que passou também a apoiar o movi-

mento dos Anussim, tendo chegado a custear a pintura das 

instalações na Av. Elias Garcia, e que já nos visitou algumas 

vezes.

E por último, Aron Katzan, que juntamente com o seu tio 

(Sapese), após uma reunião da comissão constituída por 3 

pessoas, que mantinham a Hehaver, aprovou por maioria a 

entrada dos Anussim. Foi nosso Presidente da Direcção 

desde que nos abriram as portas até ao fim dos seus dias. 

Embora no último mandato tivesse sido designado como vice-

presidente devido ao seu estado de saúde, foi ele sempre 

que nos dirigiu.

Nunca tomámos decisão nenhuma que não fosse sancionada 

por ele. Como nós dizíamos muitas vezes, continua a ser o 

nosso Presidente na sombra. Nunca entendeu/aceitou a 

razão das dificuldades que eram levantadas para o nosso 

regresso às origens dos nossos antepassados.
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Passo a citar uma parte de um artigo publicado no expresso 

a 27.12.2006:

Aron Katzan, engenheiro civil de 70 anos, nascido nos Açores 

mas de origem polaca, tem dificuldade em entender que as 

pessoas em causa, “tendo ascendência judaica e vontade de 

regressar à fé dos seus antepassados não seja mais bem 

acolhida” . Por isso, junto com outros familiares e dirigentes 

da associação Hehaver, responsável desde os anos 30 pela 

abertura e manutenção de uma pequena sinagoga de ju-

deus ashkenazi, a Ohel Yaakov, colaborou no processo de 

associação do mesmo templo (que, ao longo dos anos, foi 

tendo diversas localizações) à nova comunidade.

A todos eles o nosso muito OBRIGADO PARA TODO O 

SEMPRE.

E para fecharmos esta pequena e humilde homenagem será 

lido o Salmo 24, conforme orientação recebida pelo nosso 

amigo Rabino Leão Zacarias Gotlieb, que sempre apoiou o 

movimento dos Anussim.
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Salmo 24

Salmo de David. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o 

mundo e os que nele habitam,

Pois Ele a fundou sobre os mares e sobre os rios a consolidou.

Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no Seu Santo 

Lugar?

Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não 

jurou em Meu Nome em vão e não prometeu falsamente,

do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de 

sua salvação.

Tal é a geração dos que a Ele se voltam, dos que buscam a Tua 

face, ó Deus de Jacob.

Erguei, ó portas, os vossos batentes; ampliai-vos, ó portais 

antigos, e entrará o Rei da Glória.

Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno, 

poderoso na batalha.

Erguei, ó portas, os vossos batentes; sim, ampliai-vos, ó portais 

antigos, e entrará o Rei da Glória.

Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos exércitos, Ele é o Rei 

da Glória.

Gostaríamos todos também de agradecer ao nosso membro 

Manuel Basto a oferta das lápides para Aron Katzan e Salo-

mão Marques.
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Convidados e associados / presenças

ABRAHAM KATZAN

OTILIA KATZAN

PHILIPO CARBONARO e esposa

PEDRO SCHLIESSER

ALEXANDRE NOYMARK

MARIA JOSÉ (NOYMARK)

SALOMÃO MARQUES

DINA SORIN

SHARON KLAIN GIANNONE

PROF. PAULO MENDES PINTO

EMBAIXADORA DE ISRAEL TZIPORA RIMON

Drª IRENE PIMENTEL

Drª MONIQUE BENVENISTE

Drª INÊS MEDEIROS

MARIA DA CONCEIÇÃO TOMÁS CARLOS e família

ALLAN FLEISHMANN

MARIA DA CONCEIÇÃO CALEIRO

JOSÉ COHEN ABOLNIK

DANILO ELIAS ALVES SOUZA

ADRIANA SOUZA

ELIANA SOUZA

ADRIANA IORGA

MANUEL BASTO

SINCLAIR OWEN

JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA

MARIA JOSÉ FERNANDES

ANA MARGARIDA ALVES BRITO

VASCO BELTRAN

HENRIQUE MACHADO

LAONE SANTOS BRASIL

JOÃO ERNESTO PAES BARROS

JESSICA BARROS

EUCLYDES BARROS

GUSTAVO BARROS
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