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A Sinagoga Portuguesa Shaaré Tikvá 
(Imóvel de Interesse Publico desde 
Abril de 1997) inscreve-se num con-
junto de obras do arquitecto Miguel 
Ventura Terra que marcaram as pri-
meiras décadas do século XX em 
Lisboa, muito influenciadas pelos 
contactos com outras realidades euro-
peias, nomeadamente a Francesa.
Este belo e austero exemplar da arqui-
tectura do período da Arte Nova, não 
sendo a obra mais notável do seu 
autor, é contudo uma peça que impor-
ta preservar, pela sua singularidade 
mas também pela importância simbó-
lica para a comunidade judaica resi-
dente em Portugal.
A partir de Abril de 1999, na sequência 
de diversos contactos entre a Comu-
nidade Israelita de Lisboa e a Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais (DGEMN), foram lançadas 
duas empreitadas de construção refe-
rentes à beneficiação do imóvel e uma 
de conservação e restauro. As obras 
tiveram início em Setembro de 2000 
tendo sido finalizadas em Setembro 
de 2004, coincidindo com a reabertura 
do templo para a comemoração do 
seu centenário. 
Para além da recuperação das facha-
das, caixilharias exteriores e cober-
turas, o programa de intervenção 
consagrou a recuperação/restauro 
do espaço do templo mas também a 
valorização e adaptação dos espaços 

integrados no corpo poente, segundo 
projecto do Arq.º Ricardo Bak Gordon, 
de modo a melhor servirem as necessi-
dades actuais da Comunidade.
A futura recuperação e moderniza-
ção do corpo Nascente, acrescentado 
em 1954, poderá permitir a instalação 
do Museu Judaico da Comunidade 
Israelita de Lisboa.
A recuperação de um imóvel classifi-
cado construído no século XX é ainda 
uma experiência rara. Em Portugal o 

As sucessivas intervenções arquitectónicas na sinagoga Shaaré Tikvá, de autorias respeitáveis e reconhecidas, 

emprestam simultaneamente, um sentido de responsabilidade e de comunhão (partilha) a quem se propõe intervir 

neste edifício centenário, no ano de 2002/2004 em mais uma das suas metamorfoses. Depois de Ventura Terra, a 

quem se deve o desenho original, proposto e construído de modo mais ou menos oculto (guardado no interior de um 

quarteirão), tal como obrigavam as vicissitudes da época, e depois do mestre Carlos Ramos ser chamado a ampliar 

o edifício, dando resposta à afluência religiosa, que marcou o período do pós-guerra, eis que a Comunidade Israelita 

de Lisboa, envolta no espírito que a comemoração do centenário da sua sinagoga lhe suscita, decide reformular o 

edifício e seus espaços exteriores, introduzindo um novo programa, que antes de mais, quer promover a relação entre 

a comunidade religiosa que representa e a comunidade urbana onde se insere! 
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“peso” da idade e o conservadorismo 
histórico faz com que a vetustez e clas-
sicismo académico imponham o seu 
dogma sobre significativas peças do 
património edificado desde finais do 
oitocentos até aos nossos dias. 
O processo de recuperação não foi 
simples nem isento de tensões. Chuvas 
anormalmente fortes e persistentes 
dificultaram a recuperação das cober-
turas e fachadas, onde se ensaiavam 
acabamentos que caíram em desuso 
há quase um século; os acontecimen-
tos internacionais implicaram preocu-
pações suplementares no acesso à obra 
e controlo do estaleiro; a conciliação 
da obra com os rituais religiosos da 
comunidade implicou diversos con-
dicionamentos na obra, exigindo uma 
complexa gestão das empreitadas.
Em boa hora se classificou a Sinagoga 
de Lisboa e se reuniram sinergias para 
a recuperar, esperemos que deste 
esforço resulte uma melhor, mais plu-
ral e eclética divulgação do patrimó-
nio religioso nacional. 


