
A Sinagoga portuguesa Shaaré-Tikvá

Há cem anos os judeus de Lisboa con-
cretizavam um sonho: a construção de 
uma sinagoga que reatasse com o pas-
sado da presença judaica em Portugal, 
antes da expulsão, abrindo simultane-
amente uma porta de esperança para 
o futuro. 
A 23 de Agosto de 1901 foi assinada a 
escritura de compra de um terreno na 
rua Alexandre Herculano, onde actu-
almente se situa a sinagoga. Por impe-
dimento legal, a escritura de compra 
do terreno foi feita em nome particular 
de algumas pessoas, sendo este poste-
riormente doado à Comunidade.
O projecto da sinagoga foi da autoria 
de um dos maiores arquitectos da 
época, Miguel Ventura Terra. Teve, no 
entanto de ficar tapado por um muro 
exterior dado que não era permitida 
a construção com fachada para a via 
pública de um de templo que não 
fosse da religião oficial do Estado.
Finalmente, a 25 de Maio de 1902 é co-
locada por Abraham E. Levy a Pedra 
Fundamental, nela ficando gravada a 
inscrição seguinte:

“Colónia Israelita de Lisboa”
Esta Pedra Fundamental da Sinagoga 

Portuguesa
SHAARÉ TIKVÁ

Foi collocada em 18 de Yiar de 5662
25 de Maio de 1902

por Abraham  E. Levy
Sendo Presidente do Comité Leão 

Amzalak
Presidente da secção de edificação 

A.Anahory
e thesoureiro da Colónia Salomão de M. 

Sequerra

Arquitecto Ventura Terra

Inaugurada dois anos depois, a 18 
de Maio de 1904, a Sinagoga Shaaré-
-Tikvá é a primeira sinagoga construí-
da de raiz, desde as conversões força-
das e da destruição oficial do judaísmo 
português, em 1497, que liquidou uma 

Pedra & Cal n.º 38 Abril . Maio . Junho 2008

ESTUDO DE CASO
Tema de Capa

22

Portas da Esperança

comunidade florescente e numerosa 
que tanto contribuiu do ponto de vista 
científico, económico e cultural para o 
desenvolvimento de Portugal. 

Cem anos numa vida é muito. Em 
história nem tanto. Mas a Sinagoga de 
Lisboa poderia contar muitas histó-
rias: histórias tristes e histórias alegres, 
mas acima de tudo ela é o espelho do 
século, com os seus momentos trági-
cos mas, também, de esperança.
Nela se assistiu ao nascimento da 
República e se orou pelo fim da 
Primeira Grande Guerra; nela se 
implorou o fim do calvário dos judeus 
da Europa às mãos de Hitler: os seus 
muros são testemunho da dor, do 
desespero e também da esperança de 
milhares de refugiados, sobreviventes 
do Holocausto, que por aqui passa-
ram e que a comunidade acolheu e 
confortou.
Na Sinagoga de Lisboa se deram gra-
ças e se regozijaram os judeus pela 

criação do Estado de Israel; nela tam-
bém se pediu o fim da guerra colonial 
e se chorou a morte de Meir Kopejka 
em Angola.
Nela se viveu o 25 de Abril e se acolheu 
Mário Soares, o primeiro Presidente da 
República a entrar na Sinagoga, segui-
do por Jorge Sampaio e mais recente-
mente por Aníbal Cavaco Silva; nela 
se homenageou Aristides de Sousa 
Mendes, como testemunho da eterna 
gratidão dos judeus, pela sua cora-
josa acção de salvamento, durante a 
Segunda Guerra.
Nos seus muros se evocaram os 500 
anos do Édito de Expulsão, de 1496, 
e se orou em memória das vítimas da 
Inquisição.
Na nossa sinagoga esteve Itzhak 
Rabin, o homem que acreditou na Paz 
entre os povos de Israel e da Palestina 
e por ela se orou com a presença, pela 
primeira vez na história da sinagoga, 
de representantes da Igreja Católica e 
da Comunidade Islâmica.
Espelho do século, a Sinagoga Shaaré- 
-Tikvá tem sido também o ponto de 
encontro dos judeus de Lisboa, a nossa 
“casa”: nascimentos, maioridade reli-
giosa, casamentos, morte, tudo o que 
faz parte do ciclo de vida judaico reúne 
a comunidade no seu seio, assim como 
a celebração de todas as festividades 
do calendário religioso e em primeiro 
lugar do Shabat.
Ao longo de todo o século XX, a 
Sinagoga Shaaré-Tikvá tem sido o 
ponto de unidade da Comunidade 
Israelita de Lisboa, o símbolo da sua 
presença e continuidade.
A comemoração do centenário da 
sinagoga restaurada e renovada cons-
tituiu a nossa homenagem aos seus 
fundadores, dedicando-a aos nossos 
filhos e netos. 

Muros com o Memorial de 100 anos da sinagoga

ESTHER MUCZNIK,
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Parede onde se integra a Aron há - Kodesh (arca 
sagrada)


