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Ficamos a saber que no início do povoamento do arquipélago, os judeus escolheram os
Açores para viver devido a ser um local pouco habitado, sendo que sempre sofreram de
algum ataque pela parte das outras religiões. 

Numa segunda vaga de emigração judaica para os Açores, podemos constatar que a
maior parte veio de Marrocos, sendo que estes eram comerciantes. 
A história da comunidade judaica dos Açores desenvolveu-se necessariamente em duas
vertentes: a económica e a sócio religiosa
A vinda destes comerciantes experientes, contribuiu para a evolução social e económica
das ilhas, a partir da exportação da laranja.
Com a chegada da grande quantidade de judeus, era necessário criar lugares de culto e a
catequização dos mais jovens. Isto deu origem a compra de casas ao surgimento de
sinagogas. 

Visita de Estudo à Sinagoga Sahar Hassamain

No dia 25 de fevereiro do ano corrente, a turma 11ºC no âmbito
de cidadania e desenvolvimento realizou uma visita de estudo à
Sinagoga Sahar Hassaiman em Ponta Delgada.

Esta visita de estudo tinha como objetivo fortalecer o
conhecimento sobre as outras religiões e os seus costumes.
Com isto, nós alunos preparamos algumas perguntas para fazer
ao responsável por guiar a turma na visita. 

 
Fomos recebidos pelo Sr. Pedro Cabral com o curso profissional
na área de Turismo que nos fez uma contextualização histórica
da presença dos judeus no arquipélago ao longo dos anos. 

Exterior da Sinagoga

Visita de Estudo

Hoje, as Torá encontra-se presentes da sinagoga que
visitamos.
É nesta altura que se construiu os grandes palacetes das 9
ilhas dos Açores. 

Nesta vaga de emigração, chegou Salomão Bensaúde
Filhos & C.ª, e mais tarde de S. Bensaúde & Filhos, que
acabou por se fundir com Herdeiros de Elias Bensaúde,
numa nova firma com a designação de Bensaúde & C.ª,
mais conhecida nos nossos dias como Grupo Bensaúde. 



Fábrica de Tabaco Micaelense, os investimentos turísticos,
com destaque para a sociedade Terra Nostra, o
desenvolvimento dos negócios de transporte marítimo e a
fundação da Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos –
SATA, ligaram o nome Bensaúde aos baluartes da economia
os Açores. O Grupo Bensaúde fundou o Banco Micaelense,
depois Banco Comercial dos Açores. Criaram a Parceria
Geral de Pescarias, para a faina do bacalhau, e a Empresa
Insulana de Navegação. Envolveram-se na indústria do
Açúcar (a partir da beterraba), nos Seguros, Combustíveis,
entre múltiplas outras atividades que foram de extrema
importância para o desenvolvimento das 9 ilhas.

Logotipo atual da empresa
"Grupo Bensaude"

Comemorações do 7º aniversário 
da Reabertura da Sinagoga

 

Existiram pequenas sinagogas, em casas particulares, em Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo, Horta, e em Vila Franca do Campo (S. Miguel). Mas com a emigração dos
judeus para a América do Norte em busca de melhores de condições de vida estas
sinagogas foram encerradas, quando partiram as últimas famílias judaicas e as suas
alfaias, sobretudo os rolos da Lei (Torá), foram sendo transferidas para Ponta Delgada.
Até mesmo a sinagoga que visitamos. 

Em 1992, Fátima Serqueira Dias, apresenta um projeto de requalificação da sinagoga
Sahar Hassaiman mas este ficou sempre em “standby” e nunca foi colocado em questão
uma melhoria do espaço.

Mas em 2009, um grupo de pessoas procedeu a limpeza do edifico de modo que fosse
possível tornar-lhe num museu e espaço de culto. Mas mesmo assim o local estava muito
degradado e em risco de colapso. A Sinagoga ainda esteve temporariamente aberta aos
sábados para visitas guiadas.
Em 2010 foram encontrados objetos de culto, documentos manuscritos e impressos que
constituem um valioso espólio sobre a história da comunidade.
As instalações da antiga sinagoga foram cedidas pela Comunidade Israelita de Lisboa à
Câmara Municipal de Ponta Delgada que procedeu à recuperação do imóvel, visando a
sua requalificação como museu e a dinamização do seu espaço para fins culturais e de
turismo.
Após a conclusão das obras, o edifício foi reaberto ao público no dia 23 de abril de 2015.
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O nosso grupo ficou fascinado com a
história do local, com que fez que
seguíssemos a página das redes
sociais da sinagoga. Tivemos
conhecimento que no dia 23 realizou-
se o 7º aniversario de reabertura do
espaço no qual contou com um
concerto do Coral de São José e com
celebrações tradicionais da religião
judaica.  


