
A Sinagoga de Lisboa, designada por 
Shaaré-Tikvá (Portas da Esperança), 
situa-se na Rua Alexandre Herculano, 
numa zona de quintal pois assim o 
exigia a legislação monárquica em 
relação a todos os templos não católi-
cos, não permitindo que se pudessem 
ver da via pública. 
A MIU teve a seu cargo as recen-
tes obras de restauro no interior do 
Templo, nomeadamente através de 
novas pinturas em paredes e tectos, 
restauro dos cadeirais e pavimentos. 
No exterior, com a demolição da torre 
anexa em estrutura de betão, portanto 
mais recente, permitiu a circulação 
total em redor do edifício, recolocando 

este no centro do espaço a ele desti-
nado. A execução de um novo por-
tão metálico com zona envidraçada, 
deu uma renovada leitura do Templo 
quando observado do exterior.
Na zona dos banhos rituais (Mikváh), 
situada na cave, foi reforçado o tecto 
com estrutura metálica, demolido o 
tanque actual, com execução de um 
novo e zona de balneários. 
No Templo, desenvolvido por três 
pisos, procedeu-se ao restauro dos 
pavimentos em madeira com poste-
rior afagamento, envernizamento e 
recuperação de todos os balaústres. A 
nível das paredes e tectos foram repa-
rados os estuques e pintados a tinta 
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Obras de Restauro
plástica. Efectuou-se a substituição do 
sub-céu (clarabóia interior) com vidros 
laminados transparentes.
A Ala Poente, que se desenvolve por 
três pisos, foi objecto de profundas 
remodelações e beneficiações, exe-
cutando-se reforços dos tectos com 
estrutura mista metálica e madeira, 
reconstruídas as treliças em madeira 
para suporte da cobertura existente, 
ficando esta zona com um tecto falso 
em placas de gesso cartonado acom-
panhando as inclinações das diversas 
águas da cobertura. Procedeu-se ao 
restauro dos tectos com ornamentos, 
bem como à execução de tecto em 
estafe com linhagens e moldes em 
estuque iguais aos existentes de modo 
a dar continuidade na leitura.
No exterior, procedeu-se à demolição 
da portaria existente, com a posterior 
execução de uma nova, beneficiação 
de muros exteriores com pintura e 
execução de novo pavimento com 
pedra de calçada, bem como à ilumi-
nação exterior.
O restauro dos cadeirais foi totalmente 
executado pelo nosso Departamento 
de Conservação e Restauro de Madeira 
e Mobiliário. Este trabalho consistiu na 
remoção dos estofos velhos, colagem 
de peças soltas em madeira e à exe-
cução de novos elementos em falta 
com as características das existentes. 
Seguidamente, procedeu-se à limpeza 
geral com remoção de toda a sujidade 
e resíduos de vernizes e ceras antigas. 
Após este trabalho, foi efectuado o 
tratamento, conservação e acabamen-
to das madeiras com produtos à base 
de anilinas e goma laca. Finalmente 
foram aplicados novos estofos respei-
tando as características originais com 
utilização de novas precintas, galões 
e pregos velhos a condizer com os 
estofos. 


