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Tema de Capa

Sinagoga de Castelo de Vide

Sendo certo que guarda na sua memó-
ria mais longínqua uma vivência de 
cunho marcadamente hebraico, a sina-
goga possuiu, desde então, variadas 
ocupações, nomeadamente habitacio-
nal, com acrescentos aqui, abertura e 
encerramento de vãos acolá, ou outras 
alterações puramente funcionais.
Dada a importância histórica e sim-
bólica do edifício, a intervenção pro-
cura respeitá-lo e enaltecê-lo, pois o 
seu valor reside precisamente na sua 
autenticidade, enquanto expressãoda 
íntima relação entre a forma constru-
ída e a cultura específica de um lugar. 
Clarificou-se o que é preexistente 
e o que é introduzido actualmente, 
com dois tipos de intervenção física 
e linguagens formais distintas: por 
um lado, restaura-se – ou pelo menos 
recupera-se com os materiais e técni-

O projecto arquitectónico da intervenção

A sua imagem é simples, semelhante às construções vizinhas, negando qualquer monumentalida-

de que do nome lhe poderia advir. É feita de salas pequenas e desniveladas entre si e de tectos bai-

xos com barrotes à vista; de paredes caiadas e irregulares marcadas, ocasionalmente, por antigos 

vãos e por elementos pontuais, como uma cantareira, um fumeiro e o tabernáculo; de pavimentos 

em lajes irregulares de granito sob os quais se escavaram silos…

cas tradicionais – a preexistência, sal-
vaguardando o seu carácter e auten-
ticidade e valorizando-a enquanto 
conteúdo expositivo; por outro lado, 
introduzem-se novos elementos arqui-
tectónicos – contentores de infra-estru-
turas e funções inerentes à adaptação 
a núcleo museológico, – nos espaços 
passíveis de uma maior interferência.
Por oposição à materialidade maci-
ça da construção permanente, os 
novos elementos, com estruturas 
leves, têm um carácter mais eféme-
ro e reversível, enquanto respos-
ta num dado momento histórico 
aos novos usos agora requeridos. 
Utilizam-se as estruturas de madei-
ra de uma forma mais generalizada, 
revestidas com apainelados de con-
traplacado marítimo, e mais pontual-
mente, o metal, como na estrutura que 

suporta o piso de vidro sobre os silos, 
agora desentulhados e musealizados.
No entanto, na prática, a intervenção 
não deixa de reflectir as ambiguida-
des de captar essa espessura temporal 
dum espaço sucessivamente ocupa-
do de formas diversas (com muitas 
memórias, portanto), obrigando con-
tinuamente a justificar ou repensar 
opções projectuais (em projecto e 
em obra) ao nível do pormenor, ten-
tando valorizar-se a leitura do todo. 
O que se mantém, o que se sacrifi-
ca, a que é que se dá visibilidade?
A nova espacialidade será feita de tudo 
isto, de uma atmosfera simbólica, de 
um questionamento sempre latente, de 
muitas identidades, de formas e mate-
riais antigos, convivendo com outros 
que, esperemos, farão memória. 

Vista do espaço onde foi introduzida a nova 

escada

Salas dos silos musealizados, com pavimento em 

vidro

Pormenor do alçado principal
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