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 Marco Polo descreve uma ponte, pedra a 
pedra.
 - Mas qual é a pedra que sustém a ponte? 
– pergunta Kublai Kan.
 - A ponte não é sustida por esta ou por 
aquela pedra – responde Marco, - mas sim pela 
linha do arco que elas formam.
 Kublai Kan permanece silencioso, 
reflectindo. Depois acrescenta: - Porque me 
falas das pedras? É só o arco que me importa.
 Polo responde: - Sem pedras não há arco.

in “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino



Resumo

 O desafio lançado pelo Pe. José Manuel 
Lima concretiza a intenção de aplicar o 
aprendizado em arquitectura: propor um novo 
Centro Paroquial para Vilar do Paraíso.   
 Define-se o local e esboça-se o 
programa.

 Segue-se o conjunto de experiências 
próprias que aproximam intimamente o autor de 
espaços e temas que constituem a essência da 
forma arquitectónica.
 Um caderno entrepõe-se entre os dois e 
surgem registos desses encontros, físicos ou 
imaginados, desenhados ou escritos, que se 
cruzam com as linhas que procuram essa forma.

 Este trabalho é o explorar das linhas 
desse processo, a linha do arco,  vislumbrando 
em cada experiência, em cada pedra, a essência 
do projecto, ou seja, da ponte.

Abstract

 The challenge proposed by Fr. José 
Manuel Lima materializes the intention of 
apllying all the knowledge in architecture: to 
create a new Parish Center for Vilar do 
Paraíso. The location is defined and the 
program is drafted. 

 Then, it follows a set of own experiences 
that intimately relate the author to the 
spaces and themes that make part of the 
architectonic shape essence. 
 A sketchbook, in-between the author and 
those experiences, exposes records of those 
encounters, physical or imagined, drawn or 
written, which are intersected with lines that 
seek that shape.

 This dissertation is the exploration of 
that process lines - the arch line - glimpsing 
in each experience - in each stone- the 
essence of the project, that is, the bridge.
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Introdução

 De acordo com a vontade do autor em 
aplicar a sua experiência de aprendizado em 
arquitectura num contexto real, o exercício da 
presente dissertação consiste na resposta ao 
desafio lançado pelo Pe. José Manuel Lima, 
pároco de Vilar do Paraíso: o desenvolvimento 
do projecto para um edifício do Centro 
Paroquial. 
 O edifício do Centro Paroquial de Vilar 
do Paraíso, adaptado de uma estrutura onde 
funcionava uma fábrica têxtil, localiza-se num 
lote adjacente à residência paroquial. 
Inaugurado em 2004, presentemente já não 
responde ao pleno desenvolvimento das 
actividades paroquiais de forma eficaz. 
 Exigiam-se respostas a vários problemas 
construtivos existentes, à reformulação 
profunda da organização espacial e à 
necessidade de um aumento da área útil. Por 
conseguinte, considera-se pertinente partir 
para a idealização de um novo edifício, em 
lugar de uma intervenção no existente.

 O lote, pertencente à Paróquia, tem 1315 
m2 de implantação, dos quais 315 m2 se 
encontram ocupados pelo edifício da residência 
paroquial. Aos 1000 m2 disponíveis para a 
implantação do novo Centro Paroquial, há a 
possibilidade de integrar 72 m2 que 
correspondem a uma parcela de terreno cuja 
aquisição é equacionada e encontra-se em 
negociação. Considera-se o total de 1072 m2 
como a área de implantação disponível para o 
novo edifício. Ainda assim contempla-se a 
possibilidade desse aumento se realizar numa 
segunda fase de construção.    
 A disponibilidade do terreno e a 
proximidade deste relativamente à residência  
paroquial e do centro cívico são factores 
determinantes na escolha do local.
 O esboço do programa é iniciado, junto do 
Padre José Manuel Lima, do Conselho Paroquial 
da Pastoral e da Comissão da Fábrica da 

Igreja, entre outros paroquianos. Absorve-se, 
junto deles, as necessidades espaciais à 
estrutura paroquial, ajustando-as às 
dimensões do terreno.
 Distinguem-se, à partida, espaços de 
carácter administrativo, arrumos, espaços de 
catequese e reunião, o espaço polivalente com 
apoio de cozinha e, por fim, o espaço de 
oração. 

 Acredita-se que o processo de concepção 
do projecto se vai desenrolando e apoiando em 
várias experiências determinantes da sua forma 
arquitectónica.
 A expressão experiência, acto de 
experimentar – “pôr à prova” ou “sentir”1 -, 
prende-se, nesta dissertação, com o momento ou 
conjunto de momentos em que se absorvem 
qualidades de determinados espaços edificados 
que, pelos sentimentos que despertam, se 
instalam na memória e reaparecem no acto de 
projectar. Esses espaços poderão ser o próprio 
lugar do projecto, uma obra que se visitou, ou 
apenas se conhece através de desenhos e 
imagens, mas que despertou uma determinada 
emoção no momento do seu encontro. 
 Transformados em memórias ou em 
princípios de intervenção arquitectónica, 
esses sentimentos levantam questões no 
projecto da presente dissertação. Recorre-se, 
dessa forma, ao acto de experimentar não só no 
âmbito de sentir, mas também no de conhecer2, 
transformando momentos fugazes em “matéria 
disponível para ser usada no complexo processo 
da criação.”3

 O registo das experiências, através do 
desenho, é o primeiro passo na transformação 
desses sentimentos em linhas. O objectivo não 
passa por reproduzi-las no projecto, mas de 
explorá-las e questioná-las para absorver a 
sua essência. Essas experiências perpetuam-se 
na memória, transformando-se em princípios de 
intervenção e, concordando com Álvaro Siza,  
“perpassa[m] a história toda, local e 

estranha, e a geografia, histórias de pessoas 
e experiências sucessivas, as coisas novas 
entrevistas, música, literatura, os êxitos e 
os fracassos, impressões, cheiros e ruídos, 
encontros ocasionais. Uma película em 
velocidade acelerada suspensa aqui e ali, em 
nítidos quadradinhos.”4

 É na compreensão de cada um desses 
“quadradinhos”, isto é, no conhecimento 
profundo de cada uma dessas “pedras”, que 
residem os princípios e intenções do projecto, 
convertidos em geometrias ao longo de um 
processo que se cruza com o desenho da 
proposta. 
 As linhas traçadas - desenhadas ou 
escritas -  no momento dessas experiências são 
capazes de comunicar a matéria que compõe a 
“ponte”, assumindo que se encontram próximas 
da essência da forma arquitectónica, ou seja, 
da resposta ao desafio lançado.
 O caderno A4, presente em todos os 
momentos, contém essas linhas mais próximas 
temporal e espacialmente dos sentimentos 
absorvidos. Esses registos, outrora 
instrumento de conhecimento das realidades 
experimentadas, dão notícia desses encontros 
que, conjugados com a intensa procura da 
forma, constituem a essência do projecto de 
arquitectura.

“Marco Polo descreve uma ponte, pedra a 
pedra. (...)”5

 Cada pedra tem a sua forma, a sua 
dimensão, o seu peso, a sua textura, a sua 
cor. Cada uma delas valeria por si só, na 
medida em que arruinando-se a ponte, ela não 
perde os traços que compõem a sua essência. 
 “(...) 
 - Mas qual é a pedra que sustém a ponte? 
– pergunta Kublai Kan.
 - A ponte não é sustida por esta ou por 
aquela pedra – responde Marco, - mas sim pela 
linha do arco que elas formam.(...)”6

 O arco formado pelas pedras é visível 
enquanto geometria, mas invisível enquanto 

linha de forças que estrutura a ponte. Uma vez 
que a continuidade da linha do arco é o 
garante estrutural, a importância de cada 
pedra nele é total. 
 “(...)Kublai Kan permanece silencioso, 
reflectindo. Depois acrescenta: - Porque me 
falas das pedras? É só o arco que me importa.
 Polo responde: - Sem pedras não há 
arco.”7

 Conhecer cada pedra é, então, conhecer a 
essência da ponte. De acordo com esse sentido 
simbólico, a presente dissertação pretende 
explorar, inequivocamente, cada uma das oito 
experiências que estruturam a ideia espacial 
do projecto do Centro Paroquial, reconhecendo 
nelas a melhor legenda dos desenhos rigorosos 
que se vão expondo.
 A ordem dessas experiências é ditada 
pelo caderno, elemento sempre presente e 
ordenador temporal. Na sua qualidade de 
instrumento de registo, o caderno representa 
simbolicamente a união de todas as “pedras”, 
formando a “linha do arco” que sustenta a 
“ponte” - o projecto de arquitectura que se 
concebe neste exercício.   
 Uma imagem precisa do caderno aberto 
introduz cada uma das oito experiências. As 
palavras que acompanham os desenhos surgem em 
dois momentos: o mais próximo temporal e 
espacialmente das experiências – diferenciado 
em itálico – o outro explora relações entre os 
diferentes registos. 
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 Uma imagem precisa do caderno aberto 
introduz cada uma das oito experiências. As 
palavras que acompanham os desenhos surgem em 
dois momentos: o mais próximo temporal e 
espacialmente das experiências – diferenciado 
em itálico – o outro explora relações entre os 
diferentes registos. 



1 “Experimentar” in Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira, volume 10. Editorial Enciclopédia, Limitada, Lisboa 
– Rio de Janeiro.[p.317, “Experimentar”]
2 “Experiência: Soma de conhecimentos que faz que se pense, 
ajuíze ou proceda melhor, que leva a melhores resultados” in 
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 10. 
Editorial Enciclopédia, Limitada, Lisboa – Rio de 
Janeiro.[p.748, “Experiência”]
3 COSTA, Alexandre Alves. Viagem. Joelho 3. Departamento de 
Arquitectura FCTUC, 2012. [p.55]
4 SIZA VIEIRA, Álvaro. 01 Textos. Civilização Editora, 2009. 
[p.317, “Projectar”]
5 CALVINO, Italo. As Cidades Invisíveis, 13ª edição. Editorial 
Teorema, 2002.
6 idem
7 idem
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Introdução

 De acordo com a vontade do autor em 
aplicar a sua experiência de aprendizado em 
arquitectura num contexto real, o exercício da 
presente dissertação consiste na resposta ao 
desafio lançado pelo Pe. José Manuel Lima, 
pároco de Vilar do Paraíso: o desenvolvimento 
do projecto para um edifício do Centro 
Paroquial. 
 O edifício do Centro Paroquial de Vilar 
do Paraíso, adaptado de uma estrutura onde 
funcionava uma fábrica têxtil, localiza-se num 
lote adjacente à residência paroquial. 
Inaugurado em 2004, presentemente já não 
responde ao pleno desenvolvimento das 
actividades paroquiais de forma eficaz. 
 Exigiam-se respostas a vários problemas 
construtivos existentes, à reformulação 
profunda da organização espacial e à 
necessidade de um aumento da área útil. Por 
conseguinte, considera-se pertinente partir 
para a idealização de um novo edifício, em 
lugar de uma intervenção no existente.

 O lote, pertencente à Paróquia, tem 1315 
m2 de implantação, dos quais 315 m2 se 
encontram ocupados pelo edifício da residência 
paroquial. Aos 1000 m2 disponíveis para a 
implantação do novo Centro Paroquial, há a 
possibilidade de integrar 72 m2 que 
correspondem a uma parcela de terreno cuja 
aquisição é equacionada e encontra-se em 
negociação. Considera-se o total de 1072 m2 
como a área de implantação disponível para o 
novo edifício. Ainda assim contempla-se a 
possibilidade desse aumento se realizar numa 
segunda fase de construção.    
 A disponibilidade do terreno e a 
proximidade deste relativamente à residência  
paroquial e do centro cívico são factores 
determinantes na escolha do local.
 O esboço do programa é iniciado, junto do 
Padre José Manuel Lima, do Conselho Paroquial 
da Pastoral e da Comissão da Fábrica da 

Igreja, entre outros paroquianos. Absorve-se, 
junto deles, as necessidades espaciais à 
estrutura paroquial, ajustando-as às 
dimensões do terreno.
 Distinguem-se, à partida, espaços de 
carácter administrativo, arrumos, espaços de 
catequese e reunião, o espaço polivalente com 
apoio de cozinha e, por fim, o espaço de 
oração. 

 Acredita-se que o processo de concepção 
do projecto se vai desenrolando e apoiando em 
várias experiências determinantes da sua forma 
arquitectónica.
 A expressão experiência, acto de 
experimentar – “pôr à prova” ou “sentir”1 -, 
prende-se, nesta dissertação, com o momento ou 
conjunto de momentos em que se absorvem 
qualidades de determinados espaços edificados 
que, pelos sentimentos que despertam, se 
instalam na memória e reaparecem no acto de 
projectar. Esses espaços poderão ser o próprio 
lugar do projecto, uma obra que se visitou, ou 
apenas se conhece através de desenhos e 
imagens, mas que despertou uma determinada 
emoção no momento do seu encontro. 
 Transformados em memórias ou em 
princípios de intervenção arquitectónica, 
esses sentimentos levantam questões no 
projecto da presente dissertação. Recorre-se, 
dessa forma, ao acto de experimentar não só no 
âmbito de sentir, mas também no de conhecer2, 
transformando momentos fugazes em “matéria 
disponível para ser usada no complexo processo 
da criação.”3

 O registo das experiências, através do 
desenho, é o primeiro passo na transformação 
desses sentimentos em linhas. O objectivo não 
passa por reproduzi-las no projecto, mas de 
explorá-las e questioná-las para absorver a 
sua essência. Essas experiências perpetuam-se 
na memória, transformando-se em princípios de 
intervenção e, concordando com Álvaro Siza,  
“perpassa[m] a história toda, local e 

estranha, e a geografia, histórias de pessoas 
e experiências sucessivas, as coisas novas 
entrevistas, música, literatura, os êxitos e 
os fracassos, impressões, cheiros e ruídos, 
encontros ocasionais. Uma película em 
velocidade acelerada suspensa aqui e ali, em 
nítidos quadradinhos.”4

 É na compreensão de cada um desses 
“quadradinhos”, isto é, no conhecimento 
profundo de cada uma dessas “pedras”, que 
residem os princípios e intenções do projecto, 
convertidos em geometrias ao longo de um 
processo que se cruza com o desenho da 
proposta. 
 As linhas traçadas - desenhadas ou 
escritas -  no momento dessas experiências são 
capazes de comunicar a matéria que compõe a 
“ponte”, assumindo que se encontram próximas 
da essência da forma arquitectónica, ou seja, 
da resposta ao desafio lançado.
 O caderno A4, presente em todos os 
momentos, contém essas linhas mais próximas 
temporal e espacialmente dos sentimentos 
absorvidos. Esses registos, outrora 
instrumento de conhecimento das realidades 
experimentadas, dão notícia desses encontros 
que, conjugados com a intensa procura da 
forma, constituem a essência do projecto de 
arquitectura.

“Marco Polo descreve uma ponte, pedra a 
pedra. (...)”5

 Cada pedra tem a sua forma, a sua 
dimensão, o seu peso, a sua textura, a sua 
cor. Cada uma delas valeria por si só, na 
medida em que arruinando-se a ponte, ela não 
perde os traços que compõem a sua essência. 
 “(...) 
 - Mas qual é a pedra que sustém a ponte? 
– pergunta Kublai Kan.
 - A ponte não é sustida por esta ou por 
aquela pedra – responde Marco, - mas sim pela 
linha do arco que elas formam.(...)”6

 O arco formado pelas pedras é visível 
enquanto geometria, mas invisível enquanto 

linha de forças que estrutura a ponte. Uma vez 
que a continuidade da linha do arco é o 
garante estrutural, a importância de cada 
pedra nele é total. 
 “(...)Kublai Kan permanece silencioso, 
reflectindo. Depois acrescenta: - Porque me 
falas das pedras? É só o arco que me importa.
 Polo responde: - Sem pedras não há 
arco.”7

 Conhecer cada pedra é, então, conhecer a 
essência da ponte. De acordo com esse sentido 
simbólico, a presente dissertação pretende 
explorar, inequivocamente, cada uma das oito 
experiências que estruturam a ideia espacial 
do projecto do Centro Paroquial, reconhecendo 
nelas a melhor legenda dos desenhos rigorosos 
que se vão expondo.
 A ordem dessas experiências é ditada 
pelo caderno, elemento sempre presente e 
ordenador temporal. Na sua qualidade de 
instrumento de registo, o caderno representa 
simbolicamente a união de todas as “pedras”, 
formando a “linha do arco” que sustenta a 
“ponte” - o projecto de arquitectura que se 
concebe neste exercício.   
 Uma imagem precisa do caderno aberto 
introduz cada uma das oito experiências. As 
palavras que acompanham os desenhos surgem em 
dois momentos: o mais próximo temporal e 
espacialmente das experiências – diferenciado 
em itálico – o outro explora relações entre os 
diferentes registos. 
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O Lugar

Desde o centro cívico1, sobe-se a 
Rua Major Teixeira Pinto para o Centro 

Paroquial.
Um muro, em aparelho irregular de 
granito, acompanha o percurso e 

incentiva a conhecer o seu fim, pela 
curiosidade que desperta. Existe a 

expectativa que um qualquer rompimento 
permita descobrir o que existe para lá 

dele. Parece conduzir a um qualquer 
lugar. Entretanto surge o muro branco, 

rebocado, do Centro Paroquial.
Termina a expectativa.

A força do muro de granito, é uma das 
circunstâncias potenciadora do contacto entre 
o lote e o espaço público. É um elemento que, 
a par da rua, clarifica a ligação entre duas 
das referências centrais da freguesia: cívica 
e paroquial. 

A continuidade da envolvente, 
caracterizada por lotes residenciais, 
quebra-se pelo carácter industrial assumido 
pelo edifício do Centro Paroquial. Destaca-se 
também pelo muro que o resguarda, rebocado e 
de cor branca, interrompendo a continuidade do 
aparelho de granito adjacente.

Por se tratar de um edifício de carácter 
excepcional, no meio em que se insere, 
equaciona-se a oportunidade de uma relação 
mais generosa com a rua. Talvez essa 
oportunidade permita descobrir o que existe 
para lá do muro. Talvez ele possa mesmo 
convidar a essa descoberta. 

Depois do Centro Paroquial, 
dispõem-se a residência do pároco e uma 
outra casa. Implantados por esta ordem, 
esses três volumes vão-se desvendando, 

ritmadamente, ao longo da subida. 
Esse ritmo marcado pelos 

sucessivos afastamentos dos volumes em 
relação à rua, e pela sucessiva 

elevação do terreno são valores que 
caracterizam o espaço, que constroem o 

lugar.

No início do processo de projecto é 
tentador, e parece lógico, reproduzir a 
volumetria de dois pisos, tipologia 
predominante na rua, e respeitar a cadência 
volumétrica que se descreveu anteriormente. 

No entanto, o carácter excepcional de um 
edifício de uso colectivo, próprio de um 
centro paroquial, convida a questionar a sua 
expressão face aos edifícios habitacionais que 
lhe são próximos. 

Chegando ao Centro Paroquial, 
evidencia-se o ponto onde convergem as 

duas direcções da rua. Trata-se da 
união dos muros do Centro com o da 

residência paroquial.
Sente-se a tensão proveniente da 

relação entre as duas direcções e das 
diferentes materialidades que compõem 
cada lado do muro e especula-se acerca 

dessa particularidade influenciar o 
projecto.

O edifício, diferente dos demais que 
desenham a rua, surge implantado no ponto de 
quebra do alinhamento da mesma. Um ponto que 
certamente assinalaria, outrora, o contacto 
entre o irregular aparelho de granito do 
extenso muro, e aquele mais cuidado que 
encerra o lote da residência paroquial. 

Uma oliveira surge no referido ponto de 
rótula, donde parte o eixo que dividia os 
lotes da residência e da antiga fábrica 
têxtil. Apesar da sua pequena dimensão, 
assinala o remate desse eixo, no contacto com 
a rua, onde a sua presença particular, talvez 
inibida pelo reduzido espaço disponível, exige 
uma atenção especial, de que carece.   

Entrando no lote, recebe-nos um 
primeiro espaço exterior, antecedendo a 

entrada no edifício do Centro 
Paroquial. Outro espaço exterior 

desenvolve-se no fundo do lote, onde 
figura uma pequena bancada, não 

comunicante com o interior do edifício.
Já no seu espaço interior, depois 
de um pequeno átrio que acede à 

secretaria, desvenda-se o grande espaço 
do salão, onde convergem todas as 

outras dependências: salas de 
catequese, gabinete do pároco, casa de 

banho e cozinha. 
Gravadas na memória, surgem 
inevitavelmente imagens das 

presenciadas circulações conflituosas 
entre todos estes espaços, 

perturbadoras de qualquer actividade 
que decorresse no salão.

O edifício manteve o carácter encerrado 
sobre si mesmo, próprio de um pavilhão 
industrial comum. A transição entre interior e 
exterior é feita apenas pela porta de acesso 
principal ou pela porta secundária, no alçado 
oposto, evidenciando-se a principal razão da 
reduzida utilização dos espaços exteriores. O 
contacto visual entre os dois demonstra-se 
praticamente inexistente, quer pela altura 
excessiva do nível das janelas a Norte, quer 
pelo vidro texturado a Sul, que impede a 
percepção do ambiente exterior. Apenas as duas 
janelas da secretaria permitem o contacto 
visual com o espaço da entrada, com o efeito 
de controlar a mesma.

Considera-se, então, que o edifício do 
Centro Paroquial não é eficaz na relação entre 
espaços interiores e exteriores, o que faz 
perder a oportunidade desse diálogo, que 
acrescentaria à catequeses, aos eventos 
comunitários e às reuniões de grupos uma 
riqueza acrescida. 

Exceptuando a secretaria, que antecede o 
átrio da entrada, o acesso de todas as 
dependências é feito através do salão 
paroquial - o grande espaço central da 

composição – que se encontra munido de um 
palco para os eventos que assim o exijam. 
Desta organização resulta uma utilização 
parcial do espaço, que se vê comprometido 
pelas actividades que decorrem nas salas a ele 
dependentes.

Constata-se que o salão se deve revelar 
mais autónomo na organização do espaço do novo 
edifício a projectar, e as restantes 
dependências deverão ter em conta a 
simultaneidade temporal de vários 
acontecimentos. Acções como catequese, 
atendimento do pároco, atendimento da 
secretaria, conferências e demais actividades 
inerentes, terão de decorrer sem se 
perturbarem mutuamente, procurando uma 
utilização cómoda e dinâmica do conjunto 
espacial. Esse pressuposto deverá surgir em 
harmonia com espaços de convergência dos 
paroquianos presentes nessas diversas acções, 
promovendo ao longo dos espaços de circulação 
a permanência que motiva o convívio entre os 
paroquianos. 
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O Lugar

Desde o centro cívico1, sobe-se a 
Rua Major Teixeira Pinto para o Centro 

Paroquial.
Um muro, em aparelho irregular de 
granito, acompanha o percurso e 

incentiva a conhecer o seu fim, pela 
curiosidade que desperta. Existe a 

expectativa que um qualquer rompimento 
permita descobrir o que existe para lá 

dele. Parece conduzir a um qualquer 
lugar. Entretanto surge o muro branco, 

rebocado, do Centro Paroquial.
Termina a expectativa.

A força do muro de granito, é uma das 
circunstâncias potenciadora do contacto entre 
o lote e o espaço público. É um elemento que, 
a par da rua, clarifica a ligação entre duas 
das referências centrais da freguesia: cívica 
e paroquial. 

A continuidade da envolvente, 
caracterizada por lotes residenciais, 
quebra-se pelo carácter industrial assumido 
pelo edifício do Centro Paroquial. Destaca-se 
também pelo muro que o resguarda, rebocado e 
de cor branca, interrompendo a continuidade do 
aparelho de granito adjacente.

Por se tratar de um edifício de carácter 
excepcional, no meio em que se insere, 
equaciona-se a oportunidade de uma relação 
mais generosa com a rua. Talvez essa 
oportunidade permita descobrir o que existe 
para lá do muro. Talvez ele possa mesmo 
convidar a essa descoberta. 

Depois do Centro Paroquial, 
dispõem-se a residência do pároco e uma 
outra casa. Implantados por esta ordem, 
esses três volumes vão-se desvendando, 

ritmadamente, ao longo da subida. 
Esse ritmo marcado pelos 

sucessivos afastamentos dos volumes em 
relação à rua, e pela sucessiva 

elevação do terreno são valores que 
caracterizam o espaço, que constroem o 

lugar.

No início do processo de projecto é 
tentador, e parece lógico, reproduzir a 
volumetria de dois pisos, tipologia 
predominante na rua, e respeitar a cadência 
volumétrica que se descreveu anteriormente. 

No entanto, o carácter excepcional de um 
edifício de uso colectivo, próprio de um 
centro paroquial, convida a questionar a sua 
expressão face aos edifícios habitacionais que 
lhe são próximos. 

Chegando ao Centro Paroquial, 
evidencia-se o ponto onde convergem as 

duas direcções da rua. Trata-se da 
união dos muros do Centro com o da 

residência paroquial.
Sente-se a tensão proveniente da 

relação entre as duas direcções e das 
diferentes materialidades que compõem 
cada lado do muro e especula-se acerca 

dessa particularidade influenciar o 
projecto.

O edifício, diferente dos demais que 
desenham a rua, surge implantado no ponto de 
quebra do alinhamento da mesma. Um ponto que 
certamente assinalaria, outrora, o contacto 
entre o irregular aparelho de granito do 
extenso muro, e aquele mais cuidado que 
encerra o lote da residência paroquial. 

Uma oliveira surge no referido ponto de 
rótula, donde parte o eixo que dividia os 
lotes da residência e da antiga fábrica 
têxtil. Apesar da sua pequena dimensão, 
assinala o remate desse eixo, no contacto com 
a rua, onde a sua presença particular, talvez 
inibida pelo reduzido espaço disponível, exige 
uma atenção especial, de que carece.   

Entrando no lote, recebe-nos um 
primeiro espaço exterior, antecedendo a 

entrada no edifício do Centro 
Paroquial. Outro espaço exterior 

desenvolve-se no fundo do lote, onde 
figura uma pequena bancada, não 

comunicante com o interior do edifício.
Já no seu espaço interior, depois 
de um pequeno átrio que acede à 

secretaria, desvenda-se o grande espaço 
do salão, onde convergem todas as 

outras dependências: salas de 
catequese, gabinete do pároco, casa de 

banho e cozinha. 
Gravadas na memória, surgem 
inevitavelmente imagens das 

presenciadas circulações conflituosas 
entre todos estes espaços, 

perturbadoras de qualquer actividade 
que decorresse no salão.

O edifício manteve o carácter encerrado 
sobre si mesmo, próprio de um pavilhão 
industrial comum. A transição entre interior e 
exterior é feita apenas pela porta de acesso 
principal ou pela porta secundária, no alçado 
oposto, evidenciando-se a principal razão da 
reduzida utilização dos espaços exteriores. O 
contacto visual entre os dois demonstra-se 
praticamente inexistente, quer pela altura 
excessiva do nível das janelas a Norte, quer 
pelo vidro texturado a Sul, que impede a 
percepção do ambiente exterior. Apenas as duas 
janelas da secretaria permitem o contacto 
visual com o espaço da entrada, com o efeito 
de controlar a mesma.

Considera-se, então, que o edifício do 
Centro Paroquial não é eficaz na relação entre 
espaços interiores e exteriores, o que faz 
perder a oportunidade desse diálogo, que 
acrescentaria à catequeses, aos eventos 
comunitários e às reuniões de grupos uma 
riqueza acrescida. 

Exceptuando a secretaria, que antecede o 
átrio da entrada, o acesso de todas as 
dependências é feito através do salão 
paroquial - o grande espaço central da 

composição – que se encontra munido de um 
palco para os eventos que assim o exijam. 
Desta organização resulta uma utilização 
parcial do espaço, que se vê comprometido 
pelas actividades que decorrem nas salas a ele 
dependentes.

Constata-se que o salão se deve revelar 
mais autónomo na organização do espaço do novo 
edifício a projectar, e as restantes 
dependências deverão ter em conta a 
simultaneidade temporal de vários 
acontecimentos. Acções como catequese, 
atendimento do pároco, atendimento da 
secretaria, conferências e demais actividades 
inerentes, terão de decorrer sem se 
perturbarem mutuamente, procurando uma 
utilização cómoda e dinâmica do conjunto 
espacial. Esse pressuposto deverá surgir em 
harmonia com espaços de convergência dos 
paroquianos presentes nessas diversas acções, 
promovendo ao longo dos espaços de circulação 
a permanência que motiva o convívio entre os 
paroquianos. 
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O Lugar

Desde o centro cívico1, sobe-se a 
Rua Major Teixeira Pinto para o Centro 

Paroquial.
Um muro, em aparelho irregular de 
granito, acompanha o percurso e 

incentiva a conhecer o seu fim, pela 
curiosidade que desperta. Existe a 

expectativa que um qualquer rompimento 
permita descobrir o que existe para lá 

dele. Parece conduzir a um qualquer 
lugar. Entretanto surge o muro branco, 

rebocado, do Centro Paroquial.
Termina a expectativa.

A força do muro de granito, é uma das 
circunstâncias potenciadora do contacto entre 
o lote e o espaço público. É um elemento que, 
a par da rua, clarifica a ligação entre duas 
das referências centrais da freguesia: cívica 
e paroquial. 

A continuidade da envolvente, 
caracterizada por lotes residenciais, 
quebra-se pelo carácter industrial assumido 
pelo edifício do Centro Paroquial. Destaca-se 
também pelo muro que o resguarda, rebocado e 
de cor branca, interrompendo a continuidade do 
aparelho de granito adjacente.

Por se tratar de um edifício de carácter 
excepcional, no meio em que se insere, 
equaciona-se a oportunidade de uma relação 
mais generosa com a rua. Talvez essa 
oportunidade permita descobrir o que existe 
para lá do muro. Talvez ele possa mesmo 
convidar a essa descoberta. 

Depois do Centro Paroquial, 
dispõem-se a residência do pároco e uma 
outra casa. Implantados por esta ordem, 
esses três volumes vão-se desvendando, 

ritmadamente, ao longo da subida. 
Esse ritmo marcado pelos 

sucessivos afastamentos dos volumes em 
relação à rua, e pela sucessiva 

elevação do terreno são valores que 
caracterizam o espaço, que constroem o 

lugar.

No início do processo de projecto é 
tentador, e parece lógico, reproduzir a 
volumetria de dois pisos, tipologia 
predominante na rua, e respeitar a cadência 
volumétrica que se descreveu anteriormente. 

No entanto, o carácter excepcional de um 
edifício de uso colectivo, próprio de um 
centro paroquial, convida a questionar a sua 
expressão face aos edifícios habitacionais que 
lhe são próximos. 

Chegando ao Centro Paroquial, 
evidencia-se o ponto onde convergem as 

duas direcções da rua. Trata-se da 
união dos muros do Centro com o da 

residência paroquial.
Sente-se a tensão proveniente da 

relação entre as duas direcções e das 
diferentes materialidades que compõem 
cada lado do muro e especula-se acerca 

dessa particularidade influenciar o 
projecto.

O edifício, diferente dos demais que 
desenham a rua, surge implantado no ponto de 
quebra do alinhamento da mesma. Um ponto que 
certamente assinalaria, outrora, o contacto 
entre o irregular aparelho de granito do 
extenso muro, e aquele mais cuidado que 
encerra o lote da residência paroquial. 

Uma oliveira surge no referido ponto de 
rótula, donde parte o eixo que dividia os 
lotes da residência e da antiga fábrica 
têxtil. Apesar da sua pequena dimensão, 
assinala o remate desse eixo, no contacto com 
a rua, onde a sua presença particular, talvez 
inibida pelo reduzido espaço disponível, exige 
uma atenção especial, de que carece.   

Entrando no lote, recebe-nos um 
primeiro espaço exterior, antecedendo a 

entrada no edifício do Centro 
Paroquial. Outro espaço exterior 

desenvolve-se no fundo do lote, onde 
figura uma pequena bancada, não 

comunicante com o interior do edifício.
Já no seu espaço interior, depois 
de um pequeno átrio que acede à 

secretaria, desvenda-se o grande espaço 
do salão, onde convergem todas as 

outras dependências: salas de 
catequese, gabinete do pároco, casa de 

banho e cozinha. 
Gravadas na memória, surgem 
inevitavelmente imagens das 

presenciadas circulações conflituosas 
entre todos estes espaços, 

perturbadoras de qualquer actividade 
que decorresse no salão.

O edifício manteve o carácter encerrado 
sobre si mesmo, próprio de um pavilhão 
industrial comum. A transição entre interior e 
exterior é feita apenas pela porta de acesso 
principal ou pela porta secundária, no alçado 
oposto, evidenciando-se a principal razão da 
reduzida utilização dos espaços exteriores. O 
contacto visual entre os dois demonstra-se 
praticamente inexistente, quer pela altura 
excessiva do nível das janelas a Norte, quer 
pelo vidro texturado a Sul, que impede a 
percepção do ambiente exterior. Apenas as duas 
janelas da secretaria permitem o contacto 
visual com o espaço da entrada, com o efeito 
de controlar a mesma.

Considera-se, então, que o edifício do 
Centro Paroquial não é eficaz na relação entre 
espaços interiores e exteriores, o que faz 
perder a oportunidade desse diálogo, que 
acrescentaria à catequeses, aos eventos 
comunitários e às reuniões de grupos uma 
riqueza acrescida. 

Exceptuando a secretaria, que antecede o 
átrio da entrada, o acesso de todas as 
dependências é feito através do salão 
paroquial - o grande espaço central da 

composição – que se encontra munido de um 
palco para os eventos que assim o exijam. 
Desta organização resulta uma utilização 
parcial do espaço, que se vê comprometido 
pelas actividades que decorrem nas salas a ele 
dependentes.

Constata-se que o salão se deve revelar 
mais autónomo na organização do espaço do novo 
edifício a projectar, e as restantes 
dependências deverão ter em conta a 
simultaneidade temporal de vários 
acontecimentos. Acções como catequese, 
atendimento do pároco, atendimento da 
secretaria, conferências e demais actividades 
inerentes, terão de decorrer sem se 
perturbarem mutuamente, procurando uma 
utilização cómoda e dinâmica do conjunto 
espacial. Esse pressuposto deverá surgir em 
harmonia com espaços de convergência dos 
paroquianos presentes nessas diversas acções, 
promovendo ao longo dos espaços de circulação 
a permanência que motiva o convívio entre os 
paroquianos. 



1 Designação utilizada pelos Vilarenses para o lugar onde se 
encontram a Capela de São Martinho, o respectivo adro, o espaço 
da feira (trissemanal), diversos estabelecimentos comerciais, 
entre outros edifícios residenciais e devolutos.
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O Lugar

Desde o centro cívico1, sobe-se a 
Rua Major Teixeira Pinto para o Centro 

Paroquial.
Um muro, em aparelho irregular de 
granito, acompanha o percurso e 

incentiva a conhecer o seu fim, pela 
curiosidade que desperta. Existe a 

expectativa que um qualquer rompimento 
permita descobrir o que existe para lá 

dele. Parece conduzir a um qualquer 
lugar. Entretanto surge o muro branco, 

rebocado, do Centro Paroquial.
Termina a expectativa.

A força do muro de granito, é uma das 
circunstâncias potenciadora do contacto entre 
o lote e o espaço público. É um elemento que, 
a par da rua, clarifica a ligação entre duas 
das referências centrais da freguesia: cívica 
e paroquial. 

A continuidade da envolvente, 
caracterizada por lotes residenciais, 
quebra-se pelo carácter industrial assumido 
pelo edifício do Centro Paroquial. Destaca-se 
também pelo muro que o resguarda, rebocado e 
de cor branca, interrompendo a continuidade do 
aparelho de granito adjacente.

Por se tratar de um edifício de carácter 
excepcional, no meio em que se insere, 
equaciona-se a oportunidade de uma relação 
mais generosa com a rua. Talvez essa 
oportunidade permita descobrir o que existe 
para lá do muro. Talvez ele possa mesmo 
convidar a essa descoberta. 

Depois do Centro Paroquial, 
dispõem-se a residência do pároco e uma 
outra casa. Implantados por esta ordem, 
esses três volumes vão-se desvendando, 

ritmadamente, ao longo da subida. 
Esse ritmo marcado pelos 

sucessivos afastamentos dos volumes em 
relação à rua, e pela sucessiva 

elevação do terreno são valores que 
caracterizam o espaço, que constroem o 

lugar.

No início do processo de projecto é 
tentador, e parece lógico, reproduzir a 
volumetria de dois pisos, tipologia 
predominante na rua, e respeitar a cadência 
volumétrica que se descreveu anteriormente. 

No entanto, o carácter excepcional de um 
edifício de uso colectivo, próprio de um 
centro paroquial, convida a questionar a sua 
expressão face aos edifícios habitacionais que 
lhe são próximos. 

Chegando ao Centro Paroquial, 
evidencia-se o ponto onde convergem as 

duas direcções da rua. Trata-se da 
união dos muros do Centro com o da 

residência paroquial.
Sente-se a tensão proveniente da 

relação entre as duas direcções e das 
diferentes materialidades que compõem 
cada lado do muro e especula-se acerca 

dessa particularidade influenciar o 
projecto.

O edifício, diferente dos demais que 
desenham a rua, surge implantado no ponto de 
quebra do alinhamento da mesma. Um ponto que 
certamente assinalaria, outrora, o contacto 
entre o irregular aparelho de granito do 
extenso muro, e aquele mais cuidado que 
encerra o lote da residência paroquial. 

Uma oliveira surge no referido ponto de 
rótula, donde parte o eixo que dividia os 
lotes da residência e da antiga fábrica 
têxtil. Apesar da sua pequena dimensão, 
assinala o remate desse eixo, no contacto com 
a rua, onde a sua presença particular, talvez 
inibida pelo reduzido espaço disponível, exige 
uma atenção especial, de que carece.   

Entrando no lote, recebe-nos um 
primeiro espaço exterior, antecedendo a 

entrada no edifício do Centro 
Paroquial. Outro espaço exterior 

desenvolve-se no fundo do lote, onde 
figura uma pequena bancada, não 

comunicante com o interior do edifício.
Já no seu espaço interior, depois 
de um pequeno átrio que acede à 

secretaria, desvenda-se o grande espaço 
do salão, onde convergem todas as 

outras dependências: salas de 
catequese, gabinete do pároco, casa de 

banho e cozinha. 
Gravadas na memória, surgem 
inevitavelmente imagens das 

presenciadas circulações conflituosas 
entre todos estes espaços, 

perturbadoras de qualquer actividade 
que decorresse no salão.

O edifício manteve o carácter encerrado 
sobre si mesmo, próprio de um pavilhão 
industrial comum. A transição entre interior e 
exterior é feita apenas pela porta de acesso 
principal ou pela porta secundária, no alçado 
oposto, evidenciando-se a principal razão da 
reduzida utilização dos espaços exteriores. O 
contacto visual entre os dois demonstra-se 
praticamente inexistente, quer pela altura 
excessiva do nível das janelas a Norte, quer 
pelo vidro texturado a Sul, que impede a 
percepção do ambiente exterior. Apenas as duas 
janelas da secretaria permitem o contacto 
visual com o espaço da entrada, com o efeito 
de controlar a mesma.

Considera-se, então, que o edifício do 
Centro Paroquial não é eficaz na relação entre 
espaços interiores e exteriores, o que faz 
perder a oportunidade desse diálogo, que 
acrescentaria à catequeses, aos eventos 
comunitários e às reuniões de grupos uma 
riqueza acrescida. 

Exceptuando a secretaria, que antecede o 
átrio da entrada, o acesso de todas as 
dependências é feito através do salão 
paroquial - o grande espaço central da 

composição – que se encontra munido de um 
palco para os eventos que assim o exijam. 
Desta organização resulta uma utilização 
parcial do espaço, que se vê comprometido 
pelas actividades que decorrem nas salas a ele 
dependentes.

Constata-se que o salão se deve revelar 
mais autónomo na organização do espaço do novo 
edifício a projectar, e as restantes 
dependências deverão ter em conta a 
simultaneidade temporal de vários 
acontecimentos. Acções como catequese, 
atendimento do pároco, atendimento da 
secretaria, conferências e demais actividades 
inerentes, terão de decorrer sem se 
perturbarem mutuamente, procurando uma 
utilização cómoda e dinâmica do conjunto 
espacial. Esse pressuposto deverá surgir em 
harmonia com espaços de convergência dos 
paroquianos presentes nessas diversas acções, 
promovendo ao longo dos espaços de circulação 
a permanência que motiva o convívio entre os 
paroquianos. 



IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1.200

N
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O Centro Paroquial de Matosinhos 
Salão Paroquial e Centro de Assistência – projecto 

inicial

Álvaro Siza Vieira[projecto parcialmente realizado]

Matosinhos, 1956-59

Sabia-se a existência de um 
salão paroquial naquele lugar. Da rua, 

ele é imperceptível. 
Um portão aberto convida à 

entrada e segue-se, hesitando. Após 
atravessar um primeiro edifício - não 

executado conforme o previsto no 
projecto inicial do arquitecto – 

adivinha-se um pátio. 
A tensão criada pela proximidade 

de dois volumes anuncia a entrada nele. 

O espaço convida ao repouso. 
Sente-se a energia de uma comunidade...

 
De seguida, é possível entrar na 

cafetaria, no átrio ou no salão. No 
entanto, o corpo já se sente dentro e é 
opção simplesmente sentar, aguardar ou 

reunir.

 O percurso evidencia a importância que o 
espaço exterior central adquire no projecto do 
Salão Paroquial. Delimitado pela cafetaria, 
pelo átrio, pelos anexos e pelo próprio salão, 
o pátio assume o culminar do percurso de 
entrada, articulando-o com os espaços 
interiores que o conformam.
 Destacam-se vários momentos que 
antecedem a chegada ao referido espaço. Após 
transpor o portão, a partir da rua, recebe-nos 
um espaço amplo. Atravessando-o, surge outro, 
coberto, mais contido que o anterior, onde é 
possível repousar, aceder à secretaria ou 
prosseguir em direcção ao salão. Seguindo, o 
espaço estreita novamente entre os anexos e a 
cafetaria, configurando um momento particular 
que antecede a entrada. Surge o pátio. 
 A progressiva redução da escala dos 

espaços, ao longo do percurso, agudiza a 
sensação de chegada ao elemento central da 
composição, assinalando o ponto final do 
percurso exterior. Mesmo assumindo as 
dimensões contidas que lhe são próprias, a 
experiência do pátio associa-se a uma sensação 
de descompressão do espaço, respondendo e 
contrastando com a progressiva compressão 
operada pelos momentos que compõem o percurso 
anteriormente descrito.
 Este conjunto de momentos, facultados 
pelo sucessivo ajuste das medidas do espaço, 
apenas se torna perceptível pela sua 
continuidade, ou seja, pela ausência de 
barreiras que impedem a percepção consecutiva 
dos espaços, permitindo um movimento contínuo 
de quem os experimenta. De facto, após a 
entrada no lote, é possível seguir até ao 
salão sem qualquer impedimento. 
 A liberdade de movimento que possibilita 
a descoberta progressiva dos espaços revela 
valores que enriquecem a experiência dos 
mesmos, pela dinâmica que criam, pelas 
sensações que despertam e pelo convite ao 
acesso. 

O momento em que se é acolhido, 
simbolicamente abraçado pelo edificado, 

sugere intimidade e sentido de pertença à 
comunidade.

O gesto que conforma o pátio - quatro 
corpos quase o encerram - torna-o recolhido 
sobre si mesmo. O sentimento é de “refúgio” 
paroquial, atendendo à sua dimensão – cerca 
de 100m2 -, ao afastamento que preserva em 
relação à rua, à contenção da sua escala e 
até mesmo pela configuração quase encerrada 

do espaço.

O momento especial da recepção operada 
pelo pátio do salão paroquial prende-se também 
com a surpresa do momento em que é desvendado, 
já que é imperceptível desde a entrada e, por 
isso, desconhecido ao paroquiano menos 
frequente. A crescente intimidade, à medida 

que se avança ao longo do lote, tem como 
epílogo o espaço que se volta sobre si mesmo, 
evocando no utilizador o momento confortável 
de “chegada à casa”, a casa da sua comunidade 
paroquial.

A possibilidade de, à chegada, poder 
sentar e reunir ao redor do centro do pátio 
com os demais paroquianos – tal como o 
encontro da família, na  sua sala – num espaço 
cuja escala oferece intimidade e conforto, 
proporciona a sensação de acolhimento e 
convivência próprias de uma “casa” paroquial. 

Para além do carácter que permite 
estabelecer essa analogia, é possível 
encontrar na origem das comunidades católicas, 
segundo o Padre Miguel de Oliveira, uma 
relação concreta entre elas e o programa da 
casa. “Nos primórdios da Igreja, os fiéis 
reuniam-se em casas particulares (...) de 
famílias ricas {que} comportavam uma vasta 
sala de recepção, chamada basilica, que 
lembrava, pela sua disposição e até às vezes 
pelas dimensões, os edifícios civis do mesmo 
nome em que costumavam reunir-se os habitantes 
das cidades para tratarem dos mais diversos 
assuntos.”1.

O pátio parece ser mais do que um 
espaço exterior e o centro de uma composição 

arquitectónica. Experimentá-lo é sentir a 
pertença a uma comunidade, como se 

momentaneamente se habitasse o ponto central 
de referência, o seu coração. 

Num primeiro momento, este pátio 
revela-se o elemento exterior de recepção, que 
acolhe e convida à experiência do interior. 
Contudo, a experiência do edifício permite 
apreender este espaço como parte do conjunto, 
uma vez que todas as dependências interiores 
estabelecem consigo uma relação espacial. Mais 
do que o seu carácter transitório - que 
permite articular os espaços interiores e 
assim flexibilizar os movimentos - ele assume 
uma presença autónoma, quer pela sua clara 

geometria, quer pela estabilidade que também o 
caracteriza como um espaço de “estar”. No 
fundo participa na lógica interior, como se 
tratasse de mais uma divisão, contudo, ao ar 
livre.

A sua centralidade na composição 
arquitectónica confere-lhe o papel de 
referência, quer no conjunto edificado, quer 
na imagem que cada paroquiano forma, 
intuitivamente, da sua condição de pertencente 
a uma família paroquial.

Acredita-se que a essência da 
comunidade, ligada afectivamente a um lugar 
referencial - o seu “coração” –, equipara-se à 
realidade central do pátio no conjunto do 
Salão Paroquial, assumindo-se como o seu 
“espaço coração”. Revela-se, uma vez mais, a 
articulação entre os pressupostos de uma 
comunidade e a organização do espaço que lhe 
dá lugar. 

O sentimento oscila entre 
individualidade e congregação.

Num mesmo instante, é possível sentir o 
conforto e a intimidade do repouso num banco 

que responde às dimensões do corpo, 
observando um espaço intuitivamente à sua 
medida, ao mesmo tempo que os paroquianos 
reúnem e partilham, nesse mesmo lugar, as 

motivações que lhes são comuns.

As sensações de “refúgio” e 
“acolhimento” prendem-se também com o diálogo 
entre as dimensões do homem e as dos elementos 
arquitectónicos que ali se dispõem.

O beiral em betão armado, que remata o 
telhado, é contínuo em todo o perímetro do 
pátio e demarca uma cércea que se sobrepõe, em 
importância, à da cumeeira dos telhados. As 
presenças do banco e encostos em madeira, em 
conjunto com o beiral, compõem alçados cujas 
alturas se harmonizam com as do homem. Para 
além disso, potenciam a interacção entre ele e 
aquela arquitectura, uma vez que os referidos 
elementos convidam ao repouso ou apoio de 

qualquer objecto. 
Os vãos, ao apresentarem uma pequena 

bandeira, traçam mais uma linha horizontal que 
aparenta diminuir a altura das fachadas, 
fixando em 10 palmos – 2 metros – a altura dos 
mesmos.

Estas relações, que aproximam 
intimamente o homem da arquitectura, apelam à 
individualidade de cada um dos paroquianos que 
experimentam o espaço sendo que, 
simultaneamente, o lugar serve uma comunidade. 
Assim, verifica-se a relação das medidas que 
procuram a singularidade do corpo humano e 
aquelas que permitem a reunião de um conjunto 
pessoas. A atenção na composição dos alçados 
do projecto que aqui se desenvolve pauta-se 
pela procura da harmonia entre homem e 
arquitectura, materializada na procura da 
justa medida vertical dos vãos, das fachadas e 
a integração de um banco na sua composição.

Paralelamente ao pátio, o desenho 
interior do Salão Paroquial de Matosinhos 
revela-se também um exemplo claro da 
convivência de medidas associadas à 
individualidade e à comunidade. A sua planta e 
o seu pé-direito máximo denunciam cabalmente 
um espaço polivalente e apto à reunião de uma 
comunidade paroquial. Em contrapartida surgem 
novamente elementos como o banco em betão 
armado, também no interior, que ao dialogarem 
com a dimensão humana, harmonizam a sua 
relação com um espaço necessariamente 
sobredimensionado. 

O equilíbrio dessa escala surge mais uma 
vez potenciado, à semelhança da entrada no 
pátio exterior, pela tensão criada no momento 
dos seus acessos. A partir do pátio, a entrada 
no salão é feita por uma das quatro portas, de 
4 por 10 palmos – 0,8 por 2 metros - que 
individualizam a passagem e assim tensionam a 
transição entre interior e exterior. A partir 
do átrio, onde se experimenta o acolhimento 
interior, prossegue-se sob o mezanine que 
remata o topo do salão. A viga que o suporta, 
10 palmos – 2 metros acima do piso, à 

semelhança das portas, tensiona a transição 
entre compartimentos e antecede a experiência 
do grande espaço do salão. 

O percurso descrito, desde a rua, à 
aproximação da entrada, as relações 
volumétricas e a consequente criação de 
tensões fazem do Centro Paroquial de 
Matosinhos o lugar capaz de sensibilizar o 
homem que o descobre e o experimenta. 

Torna-se evidente, tanto no projecto 
como nos temas abordados a seguir, a 
importância da experiência dessa 
arquitectura, sobretudo pelas sensações que 
despertam aquando da sua visita e que se 
tornam presentes no processo de desenho do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Realça-se, por exemplo, a procura de cada uma 
das escalas pela variação do pé-direito, que 
assinala diferentes momentos dentro do espaço 
do salão. Procura-se também um percurso de 
entrada fluído, cuja liberdade de movimento 
visa encontrar nos sucessivos espaços um dos 
motivos de enriquecimento da experiência do 
lugar.
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O Centro Paroquial de Matosinhos 
Salão Paroquial e Centro de Assistência – projecto 

inicial

Álvaro Siza Vieira[projecto parcialmente realizado]

Matosinhos, 1956-59

Sabia-se a existência de um 
salão paroquial naquele lugar. Da rua, 

ele é imperceptível. 
Um portão aberto convida à 

entrada e segue-se, hesitando. Após 
atravessar um primeiro edifício - não 

executado conforme o previsto no 
projecto inicial do arquitecto – 

adivinha-se um pátio. 
A tensão criada pela proximidade 

de dois volumes anuncia a entrada nele. 

O espaço convida ao repouso. 
Sente-se a energia de uma comunidade...

 
De seguida, é possível entrar na 

cafetaria, no átrio ou no salão. No 
entanto, o corpo já se sente dentro e é 
opção simplesmente sentar, aguardar ou 

reunir.

 O percurso evidencia a importância que o 
espaço exterior central adquire no projecto do 
Salão Paroquial. Delimitado pela cafetaria, 
pelo átrio, pelos anexos e pelo próprio salão, 
o pátio assume o culminar do percurso de 
entrada, articulando-o com os espaços 
interiores que o conformam.
 Destacam-se vários momentos que 
antecedem a chegada ao referido espaço. Após 
transpor o portão, a partir da rua, recebe-nos 
um espaço amplo. Atravessando-o, surge outro, 
coberto, mais contido que o anterior, onde é 
possível repousar, aceder à secretaria ou 
prosseguir em direcção ao salão. Seguindo, o 
espaço estreita novamente entre os anexos e a 
cafetaria, configurando um momento particular 
que antecede a entrada. Surge o pátio. 
 A progressiva redução da escala dos 

espaços, ao longo do percurso, agudiza a 
sensação de chegada ao elemento central da 
composição, assinalando o ponto final do 
percurso exterior. Mesmo assumindo as 
dimensões contidas que lhe são próprias, a 
experiência do pátio associa-se a uma sensação 
de descompressão do espaço, respondendo e 
contrastando com a progressiva compressão 
operada pelos momentos que compõem o percurso 
anteriormente descrito.
 Este conjunto de momentos, facultados 
pelo sucessivo ajuste das medidas do espaço, 
apenas se torna perceptível pela sua 
continuidade, ou seja, pela ausência de 
barreiras que impedem a percepção consecutiva 
dos espaços, permitindo um movimento contínuo 
de quem os experimenta. De facto, após a 
entrada no lote, é possível seguir até ao 
salão sem qualquer impedimento. 
 A liberdade de movimento que possibilita 
a descoberta progressiva dos espaços revela 
valores que enriquecem a experiência dos 
mesmos, pela dinâmica que criam, pelas 
sensações que despertam e pelo convite ao 
acesso. 

O momento em que se é acolhido, 
simbolicamente abraçado pelo edificado, 

sugere intimidade e sentido de pertença à 
comunidade.

O gesto que conforma o pátio - quatro 
corpos quase o encerram - torna-o recolhido 
sobre si mesmo. O sentimento é de “refúgio” 
paroquial, atendendo à sua dimensão – cerca 
de 100m2 -, ao afastamento que preserva em 
relação à rua, à contenção da sua escala e 
até mesmo pela configuração quase encerrada 

do espaço.

O momento especial da recepção operada 
pelo pátio do salão paroquial prende-se também 
com a surpresa do momento em que é desvendado, 
já que é imperceptível desde a entrada e, por 
isso, desconhecido ao paroquiano menos 
frequente. A crescente intimidade, à medida 

que se avança ao longo do lote, tem como 
epílogo o espaço que se volta sobre si mesmo, 
evocando no utilizador o momento confortável 
de “chegada à casa”, a casa da sua comunidade 
paroquial.

A possibilidade de, à chegada, poder 
sentar e reunir ao redor do centro do pátio 
com os demais paroquianos – tal como o 
encontro da família, na  sua sala – num espaço 
cuja escala oferece intimidade e conforto, 
proporciona a sensação de acolhimento e 
convivência próprias de uma “casa” paroquial. 

Para além do carácter que permite 
estabelecer essa analogia, é possível 
encontrar na origem das comunidades católicas, 
segundo o Padre Miguel de Oliveira, uma 
relação concreta entre elas e o programa da 
casa. “Nos primórdios da Igreja, os fiéis 
reuniam-se em casas particulares (...) de 
famílias ricas {que} comportavam uma vasta 
sala de recepção, chamada basilica, que 
lembrava, pela sua disposição e até às vezes 
pelas dimensões, os edifícios civis do mesmo 
nome em que costumavam reunir-se os habitantes 
das cidades para tratarem dos mais diversos 
assuntos.”1.

O pátio parece ser mais do que um 
espaço exterior e o centro de uma composição 

arquitectónica. Experimentá-lo é sentir a 
pertença a uma comunidade, como se 

momentaneamente se habitasse o ponto central 
de referência, o seu coração. 

Num primeiro momento, este pátio 
revela-se o elemento exterior de recepção, que 
acolhe e convida à experiência do interior. 
Contudo, a experiência do edifício permite 
apreender este espaço como parte do conjunto, 
uma vez que todas as dependências interiores 
estabelecem consigo uma relação espacial. Mais 
do que o seu carácter transitório - que 
permite articular os espaços interiores e 
assim flexibilizar os movimentos - ele assume 
uma presença autónoma, quer pela sua clara 

geometria, quer pela estabilidade que também o 
caracteriza como um espaço de “estar”. No 
fundo participa na lógica interior, como se 
tratasse de mais uma divisão, contudo, ao ar 
livre.

A sua centralidade na composição 
arquitectónica confere-lhe o papel de 
referência, quer no conjunto edificado, quer 
na imagem que cada paroquiano forma, 
intuitivamente, da sua condição de pertencente 
a uma família paroquial.

Acredita-se que a essência da 
comunidade, ligada afectivamente a um lugar 
referencial - o seu “coração” –, equipara-se à 
realidade central do pátio no conjunto do 
Salão Paroquial, assumindo-se como o seu 
“espaço coração”. Revela-se, uma vez mais, a 
articulação entre os pressupostos de uma 
comunidade e a organização do espaço que lhe 
dá lugar. 

O sentimento oscila entre 
individualidade e congregação.

Num mesmo instante, é possível sentir o 
conforto e a intimidade do repouso num banco 

que responde às dimensões do corpo, 
observando um espaço intuitivamente à sua 
medida, ao mesmo tempo que os paroquianos 
reúnem e partilham, nesse mesmo lugar, as 

motivações que lhes são comuns.

As sensações de “refúgio” e 
“acolhimento” prendem-se também com o diálogo 
entre as dimensões do homem e as dos elementos 
arquitectónicos que ali se dispõem.

O beiral em betão armado, que remata o 
telhado, é contínuo em todo o perímetro do 
pátio e demarca uma cércea que se sobrepõe, em 
importância, à da cumeeira dos telhados. As 
presenças do banco e encostos em madeira, em 
conjunto com o beiral, compõem alçados cujas 
alturas se harmonizam com as do homem. Para 
além disso, potenciam a interacção entre ele e 
aquela arquitectura, uma vez que os referidos 
elementos convidam ao repouso ou apoio de 

qualquer objecto. 
Os vãos, ao apresentarem uma pequena 

bandeira, traçam mais uma linha horizontal que 
aparenta diminuir a altura das fachadas, 
fixando em 10 palmos – 2 metros – a altura dos 
mesmos.

Estas relações, que aproximam 
intimamente o homem da arquitectura, apelam à 
individualidade de cada um dos paroquianos que 
experimentam o espaço sendo que, 
simultaneamente, o lugar serve uma comunidade. 
Assim, verifica-se a relação das medidas que 
procuram a singularidade do corpo humano e 
aquelas que permitem a reunião de um conjunto 
pessoas. A atenção na composição dos alçados 
do projecto que aqui se desenvolve pauta-se 
pela procura da harmonia entre homem e 
arquitectura, materializada na procura da 
justa medida vertical dos vãos, das fachadas e 
a integração de um banco na sua composição.

Paralelamente ao pátio, o desenho 
interior do Salão Paroquial de Matosinhos 
revela-se também um exemplo claro da 
convivência de medidas associadas à 
individualidade e à comunidade. A sua planta e 
o seu pé-direito máximo denunciam cabalmente 
um espaço polivalente e apto à reunião de uma 
comunidade paroquial. Em contrapartida surgem 
novamente elementos como o banco em betão 
armado, também no interior, que ao dialogarem 
com a dimensão humana, harmonizam a sua 
relação com um espaço necessariamente 
sobredimensionado. 

O equilíbrio dessa escala surge mais uma 
vez potenciado, à semelhança da entrada no 
pátio exterior, pela tensão criada no momento 
dos seus acessos. A partir do pátio, a entrada 
no salão é feita por uma das quatro portas, de 
4 por 10 palmos – 0,8 por 2 metros - que 
individualizam a passagem e assim tensionam a 
transição entre interior e exterior. A partir 
do átrio, onde se experimenta o acolhimento 
interior, prossegue-se sob o mezanine que 
remata o topo do salão. A viga que o suporta, 
10 palmos – 2 metros acima do piso, à 

semelhança das portas, tensiona a transição 
entre compartimentos e antecede a experiência 
do grande espaço do salão. 

O percurso descrito, desde a rua, à 
aproximação da entrada, as relações 
volumétricas e a consequente criação de 
tensões fazem do Centro Paroquial de 
Matosinhos o lugar capaz de sensibilizar o 
homem que o descobre e o experimenta. 

Torna-se evidente, tanto no projecto 
como nos temas abordados a seguir, a 
importância da experiência dessa 
arquitectura, sobretudo pelas sensações que 
despertam aquando da sua visita e que se 
tornam presentes no processo de desenho do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Realça-se, por exemplo, a procura de cada uma 
das escalas pela variação do pé-direito, que 
assinala diferentes momentos dentro do espaço 
do salão. Procura-se também um percurso de 
entrada fluído, cuja liberdade de movimento 
visa encontrar nos sucessivos espaços um dos 
motivos de enriquecimento da experiência do 
lugar.
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Sabia-se a existência de um 
salão paroquial naquele lugar. Da rua, 

ele é imperceptível. 
Um portão aberto convida à 

entrada e segue-se, hesitando. Após 
atravessar um primeiro edifício - não 

executado conforme o previsto no 
projecto inicial do arquitecto – 

adivinha-se um pátio. 
A tensão criada pela proximidade 

de dois volumes anuncia a entrada nele. 

O espaço convida ao repouso. 
Sente-se a energia de uma comunidade...

 
De seguida, é possível entrar na 

cafetaria, no átrio ou no salão. No 
entanto, o corpo já se sente dentro e é 
opção simplesmente sentar, aguardar ou 

reunir.

 O percurso evidencia a importância que o 
espaço exterior central adquire no projecto do 
Salão Paroquial. Delimitado pela cafetaria, 
pelo átrio, pelos anexos e pelo próprio salão, 
o pátio assume o culminar do percurso de 
entrada, articulando-o com os espaços 
interiores que o conformam.
 Destacam-se vários momentos que 
antecedem a chegada ao referido espaço. Após 
transpor o portão, a partir da rua, recebe-nos 
um espaço amplo. Atravessando-o, surge outro, 
coberto, mais contido que o anterior, onde é 
possível repousar, aceder à secretaria ou 
prosseguir em direcção ao salão. Seguindo, o 
espaço estreita novamente entre os anexos e a 
cafetaria, configurando um momento particular 
que antecede a entrada. Surge o pátio. 
 A progressiva redução da escala dos 

espaços, ao longo do percurso, agudiza a 
sensação de chegada ao elemento central da 
composição, assinalando o ponto final do 
percurso exterior. Mesmo assumindo as 
dimensões contidas que lhe são próprias, a 
experiência do pátio associa-se a uma sensação 
de descompressão do espaço, respondendo e 
contrastando com a progressiva compressão 
operada pelos momentos que compõem o percurso 
anteriormente descrito.
 Este conjunto de momentos, facultados 
pelo sucessivo ajuste das medidas do espaço, 
apenas se torna perceptível pela sua 
continuidade, ou seja, pela ausência de 
barreiras que impedem a percepção consecutiva 
dos espaços, permitindo um movimento contínuo 
de quem os experimenta. De facto, após a 
entrada no lote, é possível seguir até ao 
salão sem qualquer impedimento. 
 A liberdade de movimento que possibilita 
a descoberta progressiva dos espaços revela 
valores que enriquecem a experiência dos 
mesmos, pela dinâmica que criam, pelas 
sensações que despertam e pelo convite ao 
acesso. 

O momento em que se é acolhido, 
simbolicamente abraçado pelo edificado, 

sugere intimidade e sentido de pertença à 
comunidade.

O gesto que conforma o pátio - quatro 
corpos quase o encerram - torna-o recolhido 
sobre si mesmo. O sentimento é de “refúgio” 
paroquial, atendendo à sua dimensão – cerca 
de 100m2 -, ao afastamento que preserva em 
relação à rua, à contenção da sua escala e 
até mesmo pela configuração quase encerrada 

do espaço.

O momento especial da recepção operada 
pelo pátio do salão paroquial prende-se também 
com a surpresa do momento em que é desvendado, 
já que é imperceptível desde a entrada e, por 
isso, desconhecido ao paroquiano menos 
frequente. A crescente intimidade, à medida 

que se avança ao longo do lote, tem como 
epílogo o espaço que se volta sobre si mesmo, 
evocando no utilizador o momento confortável 
de “chegada à casa”, a casa da sua comunidade 
paroquial.

A possibilidade de, à chegada, poder 
sentar e reunir ao redor do centro do pátio 
com os demais paroquianos – tal como o 
encontro da família, na  sua sala – num espaço 
cuja escala oferece intimidade e conforto, 
proporciona a sensação de acolhimento e 
convivência próprias de uma “casa” paroquial. 

Para além do carácter que permite 
estabelecer essa analogia, é possível 
encontrar na origem das comunidades católicas, 
segundo o Padre Miguel de Oliveira, uma 
relação concreta entre elas e o programa da 
casa. “Nos primórdios da Igreja, os fiéis 
reuniam-se em casas particulares (...) de 
famílias ricas {que} comportavam uma vasta 
sala de recepção, chamada basilica, que 
lembrava, pela sua disposição e até às vezes 
pelas dimensões, os edifícios civis do mesmo 
nome em que costumavam reunir-se os habitantes 
das cidades para tratarem dos mais diversos 
assuntos.”1.

O pátio parece ser mais do que um 
espaço exterior e o centro de uma composição 

arquitectónica. Experimentá-lo é sentir a 
pertença a uma comunidade, como se 

momentaneamente se habitasse o ponto central 
de referência, o seu coração. 

Num primeiro momento, este pátio 
revela-se o elemento exterior de recepção, que 
acolhe e convida à experiência do interior. 
Contudo, a experiência do edifício permite 
apreender este espaço como parte do conjunto, 
uma vez que todas as dependências interiores 
estabelecem consigo uma relação espacial. Mais 
do que o seu carácter transitório - que 
permite articular os espaços interiores e 
assim flexibilizar os movimentos - ele assume 
uma presença autónoma, quer pela sua clara 

geometria, quer pela estabilidade que também o 
caracteriza como um espaço de “estar”. No 
fundo participa na lógica interior, como se 
tratasse de mais uma divisão, contudo, ao ar 
livre.

A sua centralidade na composição 
arquitectónica confere-lhe o papel de 
referência, quer no conjunto edificado, quer 
na imagem que cada paroquiano forma, 
intuitivamente, da sua condição de pertencente 
a uma família paroquial.

Acredita-se que a essência da 
comunidade, ligada afectivamente a um lugar 
referencial - o seu “coração” –, equipara-se à 
realidade central do pátio no conjunto do 
Salão Paroquial, assumindo-se como o seu 
“espaço coração”. Revela-se, uma vez mais, a 
articulação entre os pressupostos de uma 
comunidade e a organização do espaço que lhe 
dá lugar. 

O sentimento oscila entre 
individualidade e congregação.

Num mesmo instante, é possível sentir o 
conforto e a intimidade do repouso num banco 

que responde às dimensões do corpo, 
observando um espaço intuitivamente à sua 
medida, ao mesmo tempo que os paroquianos 
reúnem e partilham, nesse mesmo lugar, as 

motivações que lhes são comuns.

As sensações de “refúgio” e 
“acolhimento” prendem-se também com o diálogo 
entre as dimensões do homem e as dos elementos 
arquitectónicos que ali se dispõem.

O beiral em betão armado, que remata o 
telhado, é contínuo em todo o perímetro do 
pátio e demarca uma cércea que se sobrepõe, em 
importância, à da cumeeira dos telhados. As 
presenças do banco e encostos em madeira, em 
conjunto com o beiral, compõem alçados cujas 
alturas se harmonizam com as do homem. Para 
além disso, potenciam a interacção entre ele e 
aquela arquitectura, uma vez que os referidos 
elementos convidam ao repouso ou apoio de 

qualquer objecto. 
Os vãos, ao apresentarem uma pequena 

bandeira, traçam mais uma linha horizontal que 
aparenta diminuir a altura das fachadas, 
fixando em 10 palmos – 2 metros – a altura dos 
mesmos.

Estas relações, que aproximam 
intimamente o homem da arquitectura, apelam à 
individualidade de cada um dos paroquianos que 
experimentam o espaço sendo que, 
simultaneamente, o lugar serve uma comunidade. 
Assim, verifica-se a relação das medidas que 
procuram a singularidade do corpo humano e 
aquelas que permitem a reunião de um conjunto 
pessoas. A atenção na composição dos alçados 
do projecto que aqui se desenvolve pauta-se 
pela procura da harmonia entre homem e 
arquitectura, materializada na procura da 
justa medida vertical dos vãos, das fachadas e 
a integração de um banco na sua composição.

Paralelamente ao pátio, o desenho 
interior do Salão Paroquial de Matosinhos 
revela-se também um exemplo claro da 
convivência de medidas associadas à 
individualidade e à comunidade. A sua planta e 
o seu pé-direito máximo denunciam cabalmente 
um espaço polivalente e apto à reunião de uma 
comunidade paroquial. Em contrapartida surgem 
novamente elementos como o banco em betão 
armado, também no interior, que ao dialogarem 
com a dimensão humana, harmonizam a sua 
relação com um espaço necessariamente 
sobredimensionado. 

O equilíbrio dessa escala surge mais uma 
vez potenciado, à semelhança da entrada no 
pátio exterior, pela tensão criada no momento 
dos seus acessos. A partir do pátio, a entrada 
no salão é feita por uma das quatro portas, de 
4 por 10 palmos – 0,8 por 2 metros - que 
individualizam a passagem e assim tensionam a 
transição entre interior e exterior. A partir 
do átrio, onde se experimenta o acolhimento 
interior, prossegue-se sob o mezanine que 
remata o topo do salão. A viga que o suporta, 
10 palmos – 2 metros acima do piso, à 

semelhança das portas, tensiona a transição 
entre compartimentos e antecede a experiência 
do grande espaço do salão. 

O percurso descrito, desde a rua, à 
aproximação da entrada, as relações 
volumétricas e a consequente criação de 
tensões fazem do Centro Paroquial de 
Matosinhos o lugar capaz de sensibilizar o 
homem que o descobre e o experimenta. 

Torna-se evidente, tanto no projecto 
como nos temas abordados a seguir, a 
importância da experiência dessa 
arquitectura, sobretudo pelas sensações que 
despertam aquando da sua visita e que se 
tornam presentes no processo de desenho do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Realça-se, por exemplo, a procura de cada uma 
das escalas pela variação do pé-direito, que 
assinala diferentes momentos dentro do espaço 
do salão. Procura-se também um percurso de 
entrada fluído, cuja liberdade de movimento 
visa encontrar nos sucessivos espaços um dos 
motivos de enriquecimento da experiência do 
lugar.
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Sabia-se a existência de um 
salão paroquial naquele lugar. Da rua, 

ele é imperceptível. 
Um portão aberto convida à 

entrada e segue-se, hesitando. Após 
atravessar um primeiro edifício - não 

executado conforme o previsto no 
projecto inicial do arquitecto – 

adivinha-se um pátio. 
A tensão criada pela proximidade 

de dois volumes anuncia a entrada nele. 

O espaço convida ao repouso. 
Sente-se a energia de uma comunidade...

 
De seguida, é possível entrar na 

cafetaria, no átrio ou no salão. No 
entanto, o corpo já se sente dentro e é 
opção simplesmente sentar, aguardar ou 

reunir.

 O percurso evidencia a importância que o 
espaço exterior central adquire no projecto do 
Salão Paroquial. Delimitado pela cafetaria, 
pelo átrio, pelos anexos e pelo próprio salão, 
o pátio assume o culminar do percurso de 
entrada, articulando-o com os espaços 
interiores que o conformam.
 Destacam-se vários momentos que 
antecedem a chegada ao referido espaço. Após 
transpor o portão, a partir da rua, recebe-nos 
um espaço amplo. Atravessando-o, surge outro, 
coberto, mais contido que o anterior, onde é 
possível repousar, aceder à secretaria ou 
prosseguir em direcção ao salão. Seguindo, o 
espaço estreita novamente entre os anexos e a 
cafetaria, configurando um momento particular 
que antecede a entrada. Surge o pátio. 
 A progressiva redução da escala dos 

espaços, ao longo do percurso, agudiza a 
sensação de chegada ao elemento central da 
composição, assinalando o ponto final do 
percurso exterior. Mesmo assumindo as 
dimensões contidas que lhe são próprias, a 
experiência do pátio associa-se a uma sensação 
de descompressão do espaço, respondendo e 
contrastando com a progressiva compressão 
operada pelos momentos que compõem o percurso 
anteriormente descrito.
 Este conjunto de momentos, facultados 
pelo sucessivo ajuste das medidas do espaço, 
apenas se torna perceptível pela sua 
continuidade, ou seja, pela ausência de 
barreiras que impedem a percepção consecutiva 
dos espaços, permitindo um movimento contínuo 
de quem os experimenta. De facto, após a 
entrada no lote, é possível seguir até ao 
salão sem qualquer impedimento. 
 A liberdade de movimento que possibilita 
a descoberta progressiva dos espaços revela 
valores que enriquecem a experiência dos 
mesmos, pela dinâmica que criam, pelas 
sensações que despertam e pelo convite ao 
acesso. 

O momento em que se é acolhido, 
simbolicamente abraçado pelo edificado, 

sugere intimidade e sentido de pertença à 
comunidade.

O gesto que conforma o pátio - quatro 
corpos quase o encerram - torna-o recolhido 
sobre si mesmo. O sentimento é de “refúgio” 
paroquial, atendendo à sua dimensão – cerca 
de 100m2 -, ao afastamento que preserva em 
relação à rua, à contenção da sua escala e 
até mesmo pela configuração quase encerrada 

do espaço.

O momento especial da recepção operada 
pelo pátio do salão paroquial prende-se também 
com a surpresa do momento em que é desvendado, 
já que é imperceptível desde a entrada e, por 
isso, desconhecido ao paroquiano menos 
frequente. A crescente intimidade, à medida 

que se avança ao longo do lote, tem como 
epílogo o espaço que se volta sobre si mesmo, 
evocando no utilizador o momento confortável 
de “chegada à casa”, a casa da sua comunidade 
paroquial.

A possibilidade de, à chegada, poder 
sentar e reunir ao redor do centro do pátio 
com os demais paroquianos – tal como o 
encontro da família, na  sua sala – num espaço 
cuja escala oferece intimidade e conforto, 
proporciona a sensação de acolhimento e 
convivência próprias de uma “casa” paroquial. 

Para além do carácter que permite 
estabelecer essa analogia, é possível 
encontrar na origem das comunidades católicas, 
segundo o Padre Miguel de Oliveira, uma 
relação concreta entre elas e o programa da 
casa. “Nos primórdios da Igreja, os fiéis 
reuniam-se em casas particulares (...) de 
famílias ricas {que} comportavam uma vasta 
sala de recepção, chamada basilica, que 
lembrava, pela sua disposição e até às vezes 
pelas dimensões, os edifícios civis do mesmo 
nome em que costumavam reunir-se os habitantes 
das cidades para tratarem dos mais diversos 
assuntos.”1.

O pátio parece ser mais do que um 
espaço exterior e o centro de uma composição 

arquitectónica. Experimentá-lo é sentir a 
pertença a uma comunidade, como se 

momentaneamente se habitasse o ponto central 
de referência, o seu coração. 

Num primeiro momento, este pátio 
revela-se o elemento exterior de recepção, que 
acolhe e convida à experiência do interior. 
Contudo, a experiência do edifício permite 
apreender este espaço como parte do conjunto, 
uma vez que todas as dependências interiores 
estabelecem consigo uma relação espacial. Mais 
do que o seu carácter transitório - que 
permite articular os espaços interiores e 
assim flexibilizar os movimentos - ele assume 
uma presença autónoma, quer pela sua clara 

geometria, quer pela estabilidade que também o 
caracteriza como um espaço de “estar”. No 
fundo participa na lógica interior, como se 
tratasse de mais uma divisão, contudo, ao ar 
livre.

A sua centralidade na composição 
arquitectónica confere-lhe o papel de 
referência, quer no conjunto edificado, quer 
na imagem que cada paroquiano forma, 
intuitivamente, da sua condição de pertencente 
a uma família paroquial.

Acredita-se que a essência da 
comunidade, ligada afectivamente a um lugar 
referencial - o seu “coração” –, equipara-se à 
realidade central do pátio no conjunto do 
Salão Paroquial, assumindo-se como o seu 
“espaço coração”. Revela-se, uma vez mais, a 
articulação entre os pressupostos de uma 
comunidade e a organização do espaço que lhe 
dá lugar. 

O sentimento oscila entre 
individualidade e congregação.

Num mesmo instante, é possível sentir o 
conforto e a intimidade do repouso num banco 

que responde às dimensões do corpo, 
observando um espaço intuitivamente à sua 
medida, ao mesmo tempo que os paroquianos 
reúnem e partilham, nesse mesmo lugar, as 

motivações que lhes são comuns.

As sensações de “refúgio” e 
“acolhimento” prendem-se também com o diálogo 
entre as dimensões do homem e as dos elementos 
arquitectónicos que ali se dispõem.

O beiral em betão armado, que remata o 
telhado, é contínuo em todo o perímetro do 
pátio e demarca uma cércea que se sobrepõe, em 
importância, à da cumeeira dos telhados. As 
presenças do banco e encostos em madeira, em 
conjunto com o beiral, compõem alçados cujas 
alturas se harmonizam com as do homem. Para 
além disso, potenciam a interacção entre ele e 
aquela arquitectura, uma vez que os referidos 
elementos convidam ao repouso ou apoio de 

qualquer objecto. 
Os vãos, ao apresentarem uma pequena 

bandeira, traçam mais uma linha horizontal que 
aparenta diminuir a altura das fachadas, 
fixando em 10 palmos – 2 metros – a altura dos 
mesmos.

Estas relações, que aproximam 
intimamente o homem da arquitectura, apelam à 
individualidade de cada um dos paroquianos que 
experimentam o espaço sendo que, 
simultaneamente, o lugar serve uma comunidade. 
Assim, verifica-se a relação das medidas que 
procuram a singularidade do corpo humano e 
aquelas que permitem a reunião de um conjunto 
pessoas. A atenção na composição dos alçados 
do projecto que aqui se desenvolve pauta-se 
pela procura da harmonia entre homem e 
arquitectura, materializada na procura da 
justa medida vertical dos vãos, das fachadas e 
a integração de um banco na sua composição.

Paralelamente ao pátio, o desenho 
interior do Salão Paroquial de Matosinhos 
revela-se também um exemplo claro da 
convivência de medidas associadas à 
individualidade e à comunidade. A sua planta e 
o seu pé-direito máximo denunciam cabalmente 
um espaço polivalente e apto à reunião de uma 
comunidade paroquial. Em contrapartida surgem 
novamente elementos como o banco em betão 
armado, também no interior, que ao dialogarem 
com a dimensão humana, harmonizam a sua 
relação com um espaço necessariamente 
sobredimensionado. 

O equilíbrio dessa escala surge mais uma 
vez potenciado, à semelhança da entrada no 
pátio exterior, pela tensão criada no momento 
dos seus acessos. A partir do pátio, a entrada 
no salão é feita por uma das quatro portas, de 
4 por 10 palmos – 0,8 por 2 metros - que 
individualizam a passagem e assim tensionam a 
transição entre interior e exterior. A partir 
do átrio, onde se experimenta o acolhimento 
interior, prossegue-se sob o mezanine que 
remata o topo do salão. A viga que o suporta, 
10 palmos – 2 metros acima do piso, à 

semelhança das portas, tensiona a transição 
entre compartimentos e antecede a experiência 
do grande espaço do salão. 

O percurso descrito, desde a rua, à 
aproximação da entrada, as relações 
volumétricas e a consequente criação de 
tensões fazem do Centro Paroquial de 
Matosinhos o lugar capaz de sensibilizar o 
homem que o descobre e o experimenta. 

Torna-se evidente, tanto no projecto 
como nos temas abordados a seguir, a 
importância da experiência dessa 
arquitectura, sobretudo pelas sensações que 
despertam aquando da sua visita e que se 
tornam presentes no processo de desenho do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Realça-se, por exemplo, a procura de cada uma 
das escalas pela variação do pé-direito, que 
assinala diferentes momentos dentro do espaço 
do salão. Procura-se também um percurso de 
entrada fluído, cuja liberdade de movimento 
visa encontrar nos sucessivos espaços um dos 
motivos de enriquecimento da experiência do 
lugar.
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Sabia-se a existência de um 
salão paroquial naquele lugar. Da rua, 

ele é imperceptível. 
Um portão aberto convida à 

entrada e segue-se, hesitando. Após 
atravessar um primeiro edifício - não 

executado conforme o previsto no 
projecto inicial do arquitecto – 

adivinha-se um pátio. 
A tensão criada pela proximidade 

de dois volumes anuncia a entrada nele. 

O espaço convida ao repouso. 
Sente-se a energia de uma comunidade...

 
De seguida, é possível entrar na 

cafetaria, no átrio ou no salão. No 
entanto, o corpo já se sente dentro e é 
opção simplesmente sentar, aguardar ou 

reunir.

 O percurso evidencia a importância que o 
espaço exterior central adquire no projecto do 
Salão Paroquial. Delimitado pela cafetaria, 
pelo átrio, pelos anexos e pelo próprio salão, 
o pátio assume o culminar do percurso de 
entrada, articulando-o com os espaços 
interiores que o conformam.
 Destacam-se vários momentos que 
antecedem a chegada ao referido espaço. Após 
transpor o portão, a partir da rua, recebe-nos 
um espaço amplo. Atravessando-o, surge outro, 
coberto, mais contido que o anterior, onde é 
possível repousar, aceder à secretaria ou 
prosseguir em direcção ao salão. Seguindo, o 
espaço estreita novamente entre os anexos e a 
cafetaria, configurando um momento particular 
que antecede a entrada. Surge o pátio. 
 A progressiva redução da escala dos 

espaços, ao longo do percurso, agudiza a 
sensação de chegada ao elemento central da 
composição, assinalando o ponto final do 
percurso exterior. Mesmo assumindo as 
dimensões contidas que lhe são próprias, a 
experiência do pátio associa-se a uma sensação 
de descompressão do espaço, respondendo e 
contrastando com a progressiva compressão 
operada pelos momentos que compõem o percurso 
anteriormente descrito.
 Este conjunto de momentos, facultados 
pelo sucessivo ajuste das medidas do espaço, 
apenas se torna perceptível pela sua 
continuidade, ou seja, pela ausência de 
barreiras que impedem a percepção consecutiva 
dos espaços, permitindo um movimento contínuo 
de quem os experimenta. De facto, após a 
entrada no lote, é possível seguir até ao 
salão sem qualquer impedimento. 
 A liberdade de movimento que possibilita 
a descoberta progressiva dos espaços revela 
valores que enriquecem a experiência dos 
mesmos, pela dinâmica que criam, pelas 
sensações que despertam e pelo convite ao 
acesso. 

O momento em que se é acolhido, 
simbolicamente abraçado pelo edificado, 

sugere intimidade e sentido de pertença à 
comunidade.

O gesto que conforma o pátio - quatro 
corpos quase o encerram - torna-o recolhido 
sobre si mesmo. O sentimento é de “refúgio” 
paroquial, atendendo à sua dimensão – cerca 
de 100m2 -, ao afastamento que preserva em 
relação à rua, à contenção da sua escala e 
até mesmo pela configuração quase encerrada 

do espaço.

O momento especial da recepção operada 
pelo pátio do salão paroquial prende-se também 
com a surpresa do momento em que é desvendado, 
já que é imperceptível desde a entrada e, por 
isso, desconhecido ao paroquiano menos 
frequente. A crescente intimidade, à medida 

que se avança ao longo do lote, tem como 
epílogo o espaço que se volta sobre si mesmo, 
evocando no utilizador o momento confortável 
de “chegada à casa”, a casa da sua comunidade 
paroquial.

A possibilidade de, à chegada, poder 
sentar e reunir ao redor do centro do pátio 
com os demais paroquianos – tal como o 
encontro da família, na  sua sala – num espaço 
cuja escala oferece intimidade e conforto, 
proporciona a sensação de acolhimento e 
convivência próprias de uma “casa” paroquial. 

Para além do carácter que permite 
estabelecer essa analogia, é possível 
encontrar na origem das comunidades católicas, 
segundo o Padre Miguel de Oliveira, uma 
relação concreta entre elas e o programa da 
casa. “Nos primórdios da Igreja, os fiéis 
reuniam-se em casas particulares (...) de 
famílias ricas {que} comportavam uma vasta 
sala de recepção, chamada basilica, que 
lembrava, pela sua disposição e até às vezes 
pelas dimensões, os edifícios civis do mesmo 
nome em que costumavam reunir-se os habitantes 
das cidades para tratarem dos mais diversos 
assuntos.”1.

O pátio parece ser mais do que um 
espaço exterior e o centro de uma composição 

arquitectónica. Experimentá-lo é sentir a 
pertença a uma comunidade, como se 

momentaneamente se habitasse o ponto central 
de referência, o seu coração. 

Num primeiro momento, este pátio 
revela-se o elemento exterior de recepção, que 
acolhe e convida à experiência do interior. 
Contudo, a experiência do edifício permite 
apreender este espaço como parte do conjunto, 
uma vez que todas as dependências interiores 
estabelecem consigo uma relação espacial. Mais 
do que o seu carácter transitório - que 
permite articular os espaços interiores e 
assim flexibilizar os movimentos - ele assume 
uma presença autónoma, quer pela sua clara 

geometria, quer pela estabilidade que também o 
caracteriza como um espaço de “estar”. No 
fundo participa na lógica interior, como se 
tratasse de mais uma divisão, contudo, ao ar 
livre.

A sua centralidade na composição 
arquitectónica confere-lhe o papel de 
referência, quer no conjunto edificado, quer 
na imagem que cada paroquiano forma, 
intuitivamente, da sua condição de pertencente 
a uma família paroquial.

Acredita-se que a essência da 
comunidade, ligada afectivamente a um lugar 
referencial - o seu “coração” –, equipara-se à 
realidade central do pátio no conjunto do 
Salão Paroquial, assumindo-se como o seu 
“espaço coração”. Revela-se, uma vez mais, a 
articulação entre os pressupostos de uma 
comunidade e a organização do espaço que lhe 
dá lugar. 

O sentimento oscila entre 
individualidade e congregação.

Num mesmo instante, é possível sentir o 
conforto e a intimidade do repouso num banco 

que responde às dimensões do corpo, 
observando um espaço intuitivamente à sua 
medida, ao mesmo tempo que os paroquianos 
reúnem e partilham, nesse mesmo lugar, as 

motivações que lhes são comuns.

As sensações de “refúgio” e 
“acolhimento” prendem-se também com o diálogo 
entre as dimensões do homem e as dos elementos 
arquitectónicos que ali se dispõem.

O beiral em betão armado, que remata o 
telhado, é contínuo em todo o perímetro do 
pátio e demarca uma cércea que se sobrepõe, em 
importância, à da cumeeira dos telhados. As 
presenças do banco e encostos em madeira, em 
conjunto com o beiral, compõem alçados cujas 
alturas se harmonizam com as do homem. Para 
além disso, potenciam a interacção entre ele e 
aquela arquitectura, uma vez que os referidos 
elementos convidam ao repouso ou apoio de 

qualquer objecto. 
Os vãos, ao apresentarem uma pequena 

bandeira, traçam mais uma linha horizontal que 
aparenta diminuir a altura das fachadas, 
fixando em 10 palmos – 2 metros – a altura dos 
mesmos.

Estas relações, que aproximam 
intimamente o homem da arquitectura, apelam à 
individualidade de cada um dos paroquianos que 
experimentam o espaço sendo que, 
simultaneamente, o lugar serve uma comunidade. 
Assim, verifica-se a relação das medidas que 
procuram a singularidade do corpo humano e 
aquelas que permitem a reunião de um conjunto 
pessoas. A atenção na composição dos alçados 
do projecto que aqui se desenvolve pauta-se 
pela procura da harmonia entre homem e 
arquitectura, materializada na procura da 
justa medida vertical dos vãos, das fachadas e 
a integração de um banco na sua composição.

Paralelamente ao pátio, o desenho 
interior do Salão Paroquial de Matosinhos 
revela-se também um exemplo claro da 
convivência de medidas associadas à 
individualidade e à comunidade. A sua planta e 
o seu pé-direito máximo denunciam cabalmente 
um espaço polivalente e apto à reunião de uma 
comunidade paroquial. Em contrapartida surgem 
novamente elementos como o banco em betão 
armado, também no interior, que ao dialogarem 
com a dimensão humana, harmonizam a sua 
relação com um espaço necessariamente 
sobredimensionado. 

O equilíbrio dessa escala surge mais uma 
vez potenciado, à semelhança da entrada no 
pátio exterior, pela tensão criada no momento 
dos seus acessos. A partir do pátio, a entrada 
no salão é feita por uma das quatro portas, de 
4 por 10 palmos – 0,8 por 2 metros - que 
individualizam a passagem e assim tensionam a 
transição entre interior e exterior. A partir 
do átrio, onde se experimenta o acolhimento 
interior, prossegue-se sob o mezanine que 
remata o topo do salão. A viga que o suporta, 
10 palmos – 2 metros acima do piso, à 

semelhança das portas, tensiona a transição 
entre compartimentos e antecede a experiência 
do grande espaço do salão. 

O percurso descrito, desde a rua, à 
aproximação da entrada, as relações 
volumétricas e a consequente criação de 
tensões fazem do Centro Paroquial de 
Matosinhos o lugar capaz de sensibilizar o 
homem que o descobre e o experimenta. 

Torna-se evidente, tanto no projecto 
como nos temas abordados a seguir, a 
importância da experiência dessa 
arquitectura, sobretudo pelas sensações que 
despertam aquando da sua visita e que se 
tornam presentes no processo de desenho do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Realça-se, por exemplo, a procura de cada uma 
das escalas pela variação do pé-direito, que 
assinala diferentes momentos dentro do espaço 
do salão. Procura-se também um percurso de 
entrada fluído, cuja liberdade de movimento 
visa encontrar nos sucessivos espaços um dos 
motivos de enriquecimento da experiência do 
lugar.



1 OLIVEIRA, Pe. Miguel de. As Paróquias Rurais Portuguesas – Sua 
Origem e Formação. União Gráfica Lisboa, 1950. [p.12]
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Sabia-se a existência de um 
salão paroquial naquele lugar. Da rua, 

ele é imperceptível. 
Um portão aberto convida à 

entrada e segue-se, hesitando. Após 
atravessar um primeiro edifício - não 

executado conforme o previsto no 
projecto inicial do arquitecto – 

adivinha-se um pátio. 
A tensão criada pela proximidade 

de dois volumes anuncia a entrada nele. 

O espaço convida ao repouso. 
Sente-se a energia de uma comunidade...

 
De seguida, é possível entrar na 

cafetaria, no átrio ou no salão. No 
entanto, o corpo já se sente dentro e é 
opção simplesmente sentar, aguardar ou 

reunir.

 O percurso evidencia a importância que o 
espaço exterior central adquire no projecto do 
Salão Paroquial. Delimitado pela cafetaria, 
pelo átrio, pelos anexos e pelo próprio salão, 
o pátio assume o culminar do percurso de 
entrada, articulando-o com os espaços 
interiores que o conformam.
 Destacam-se vários momentos que 
antecedem a chegada ao referido espaço. Após 
transpor o portão, a partir da rua, recebe-nos 
um espaço amplo. Atravessando-o, surge outro, 
coberto, mais contido que o anterior, onde é 
possível repousar, aceder à secretaria ou 
prosseguir em direcção ao salão. Seguindo, o 
espaço estreita novamente entre os anexos e a 
cafetaria, configurando um momento particular 
que antecede a entrada. Surge o pátio. 
 A progressiva redução da escala dos 

espaços, ao longo do percurso, agudiza a 
sensação de chegada ao elemento central da 
composição, assinalando o ponto final do 
percurso exterior. Mesmo assumindo as 
dimensões contidas que lhe são próprias, a 
experiência do pátio associa-se a uma sensação 
de descompressão do espaço, respondendo e 
contrastando com a progressiva compressão 
operada pelos momentos que compõem o percurso 
anteriormente descrito.
 Este conjunto de momentos, facultados 
pelo sucessivo ajuste das medidas do espaço, 
apenas se torna perceptível pela sua 
continuidade, ou seja, pela ausência de 
barreiras que impedem a percepção consecutiva 
dos espaços, permitindo um movimento contínuo 
de quem os experimenta. De facto, após a 
entrada no lote, é possível seguir até ao 
salão sem qualquer impedimento. 
 A liberdade de movimento que possibilita 
a descoberta progressiva dos espaços revela 
valores que enriquecem a experiência dos 
mesmos, pela dinâmica que criam, pelas 
sensações que despertam e pelo convite ao 
acesso. 

O momento em que se é acolhido, 
simbolicamente abraçado pelo edificado, 

sugere intimidade e sentido de pertença à 
comunidade.

O gesto que conforma o pátio - quatro 
corpos quase o encerram - torna-o recolhido 
sobre si mesmo. O sentimento é de “refúgio” 
paroquial, atendendo à sua dimensão – cerca 
de 100m2 -, ao afastamento que preserva em 
relação à rua, à contenção da sua escala e 
até mesmo pela configuração quase encerrada 

do espaço.

O momento especial da recepção operada 
pelo pátio do salão paroquial prende-se também 
com a surpresa do momento em que é desvendado, 
já que é imperceptível desde a entrada e, por 
isso, desconhecido ao paroquiano menos 
frequente. A crescente intimidade, à medida 

que se avança ao longo do lote, tem como 
epílogo o espaço que se volta sobre si mesmo, 
evocando no utilizador o momento confortável 
de “chegada à casa”, a casa da sua comunidade 
paroquial.

A possibilidade de, à chegada, poder 
sentar e reunir ao redor do centro do pátio 
com os demais paroquianos – tal como o 
encontro da família, na  sua sala – num espaço 
cuja escala oferece intimidade e conforto, 
proporciona a sensação de acolhimento e 
convivência próprias de uma “casa” paroquial. 

Para além do carácter que permite 
estabelecer essa analogia, é possível 
encontrar na origem das comunidades católicas, 
segundo o Padre Miguel de Oliveira, uma 
relação concreta entre elas e o programa da 
casa. “Nos primórdios da Igreja, os fiéis 
reuniam-se em casas particulares (...) de 
famílias ricas {que} comportavam uma vasta 
sala de recepção, chamada basilica, que 
lembrava, pela sua disposição e até às vezes 
pelas dimensões, os edifícios civis do mesmo 
nome em que costumavam reunir-se os habitantes 
das cidades para tratarem dos mais diversos 
assuntos.”1.

O pátio parece ser mais do que um 
espaço exterior e o centro de uma composição 

arquitectónica. Experimentá-lo é sentir a 
pertença a uma comunidade, como se 

momentaneamente se habitasse o ponto central 
de referência, o seu coração. 

Num primeiro momento, este pátio 
revela-se o elemento exterior de recepção, que 
acolhe e convida à experiência do interior. 
Contudo, a experiência do edifício permite 
apreender este espaço como parte do conjunto, 
uma vez que todas as dependências interiores 
estabelecem consigo uma relação espacial. Mais 
do que o seu carácter transitório - que 
permite articular os espaços interiores e 
assim flexibilizar os movimentos - ele assume 
uma presença autónoma, quer pela sua clara 

geometria, quer pela estabilidade que também o 
caracteriza como um espaço de “estar”. No 
fundo participa na lógica interior, como se 
tratasse de mais uma divisão, contudo, ao ar 
livre.

A sua centralidade na composição 
arquitectónica confere-lhe o papel de 
referência, quer no conjunto edificado, quer 
na imagem que cada paroquiano forma, 
intuitivamente, da sua condição de pertencente 
a uma família paroquial.

Acredita-se que a essência da 
comunidade, ligada afectivamente a um lugar 
referencial - o seu “coração” –, equipara-se à 
realidade central do pátio no conjunto do 
Salão Paroquial, assumindo-se como o seu 
“espaço coração”. Revela-se, uma vez mais, a 
articulação entre os pressupostos de uma 
comunidade e a organização do espaço que lhe 
dá lugar. 

O sentimento oscila entre 
individualidade e congregação.

Num mesmo instante, é possível sentir o 
conforto e a intimidade do repouso num banco 

que responde às dimensões do corpo, 
observando um espaço intuitivamente à sua 
medida, ao mesmo tempo que os paroquianos 
reúnem e partilham, nesse mesmo lugar, as 

motivações que lhes são comuns.

As sensações de “refúgio” e 
“acolhimento” prendem-se também com o diálogo 
entre as dimensões do homem e as dos elementos 
arquitectónicos que ali se dispõem.

O beiral em betão armado, que remata o 
telhado, é contínuo em todo o perímetro do 
pátio e demarca uma cércea que se sobrepõe, em 
importância, à da cumeeira dos telhados. As 
presenças do banco e encostos em madeira, em 
conjunto com o beiral, compõem alçados cujas 
alturas se harmonizam com as do homem. Para 
além disso, potenciam a interacção entre ele e 
aquela arquitectura, uma vez que os referidos 
elementos convidam ao repouso ou apoio de 

qualquer objecto. 
Os vãos, ao apresentarem uma pequena 

bandeira, traçam mais uma linha horizontal que 
aparenta diminuir a altura das fachadas, 
fixando em 10 palmos – 2 metros – a altura dos 
mesmos.

Estas relações, que aproximam 
intimamente o homem da arquitectura, apelam à 
individualidade de cada um dos paroquianos que 
experimentam o espaço sendo que, 
simultaneamente, o lugar serve uma comunidade. 
Assim, verifica-se a relação das medidas que 
procuram a singularidade do corpo humano e 
aquelas que permitem a reunião de um conjunto 
pessoas. A atenção na composição dos alçados 
do projecto que aqui se desenvolve pauta-se 
pela procura da harmonia entre homem e 
arquitectura, materializada na procura da 
justa medida vertical dos vãos, das fachadas e 
a integração de um banco na sua composição.

Paralelamente ao pátio, o desenho 
interior do Salão Paroquial de Matosinhos 
revela-se também um exemplo claro da 
convivência de medidas associadas à 
individualidade e à comunidade. A sua planta e 
o seu pé-direito máximo denunciam cabalmente 
um espaço polivalente e apto à reunião de uma 
comunidade paroquial. Em contrapartida surgem 
novamente elementos como o banco em betão 
armado, também no interior, que ao dialogarem 
com a dimensão humana, harmonizam a sua 
relação com um espaço necessariamente 
sobredimensionado. 

O equilíbrio dessa escala surge mais uma 
vez potenciado, à semelhança da entrada no 
pátio exterior, pela tensão criada no momento 
dos seus acessos. A partir do pátio, a entrada 
no salão é feita por uma das quatro portas, de 
4 por 10 palmos – 0,8 por 2 metros - que 
individualizam a passagem e assim tensionam a 
transição entre interior e exterior. A partir 
do átrio, onde se experimenta o acolhimento 
interior, prossegue-se sob o mezanine que 
remata o topo do salão. A viga que o suporta, 
10 palmos – 2 metros acima do piso, à 

semelhança das portas, tensiona a transição 
entre compartimentos e antecede a experiência 
do grande espaço do salão. 

O percurso descrito, desde a rua, à 
aproximação da entrada, as relações 
volumétricas e a consequente criação de 
tensões fazem do Centro Paroquial de 
Matosinhos o lugar capaz de sensibilizar o 
homem que o descobre e o experimenta. 

Torna-se evidente, tanto no projecto 
como nos temas abordados a seguir, a 
importância da experiência dessa 
arquitectura, sobretudo pelas sensações que 
despertam aquando da sua visita e que se 
tornam presentes no processo de desenho do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Realça-se, por exemplo, a procura de cada uma 
das escalas pela variação do pé-direito, que 
assinala diferentes momentos dentro do espaço 
do salão. Procura-se também um percurso de 
entrada fluído, cuja liberdade de movimento 
visa encontrar nos sucessivos espaços um dos 
motivos de enriquecimento da experiência do 
lugar.
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PLANTA - PISO 2
ESCALA 1.200

1. Entrada
2. Palco
3. Salão Paroquial
4. Espaço de Apoio
5. Bengaleiro
6. WC Mobilidade Red.
7. Cafetaria
8. Balcão Cafetaria
9. Cozinha
10. Gabinete do 
Pároco
11. Secretaria
12. Pátio Exterior
13. Acesso à 
Cobertura  
14. Elevador 
Monta-Cargas
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PLANTA - PISO 1
ESCALA 1.200

N

15

1616

17

18

19

20

21

2223

24

15. Sala dos 
Catequistas
16. Sala de Catequese 
[Convertível]
17. Sala de Catequese
18. Arquivo
19. Sala de Catequese
20. Sala de Catequese
21. Átrio Polivalente
22. WC’s
23. Elevador 
Monta-Cargas
24. Arrumos
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A Escala Individualidade - Comunidade
 

O termo “escala”, cujo significado 
aponta para uma relação entre medidas1, 
empregar-se-á frequentemente, ainda que 

nem sempre surja acompanhado pelas 
dimensões métricas rigorosas a que se 
refere, mas pelas que se apreendem a 
partir da experiência sensorial dos 

espaços.
Importa entender de que forma as 

medidas percepcionadas contribuem para 
sentimentos de individualidade ou 

comunidade e como elas se articulam num 
mesmo espaço. 

  
De que forma um espaço destinado a 

uma comunidade pode suscitar momentos 
tão singulares e sentimentos de 

presença individual tão próprios? 
Qual a relação destes dois 

sentimentos, que se equacionam, com a 
arquitectura e os elementos que a 

compõem?

 As presentes questões permitem lançar a 
exploração da relação entre as dimensões do 
indivíduo e aquelas que permitem dar lugar à 
reunião da comunidade paroquial, as duas 
condições basilares a que o projecto do Centro 
Paroquial deve responder.

“(...) Construir um espaço capaz de 
despertar simultaneamente um sentimento de 
congregação humana e um sentimento mais 
propício ao recolhimento e à intimidade, eis, 
na minha opinião, os dois aspectos a que deve 
responder o espaço de uma igreja. Mas no 
fundo, isso não é verdade para qualquer 
programa?”2 

 Por sentimento de individualidade 
entende-se o momento em que a experiência do 
espaço desperta a sensação de um conforto 
íntimo, fruto da relação harmónica entre o 
próprio corpo e o espaço. Essa associação 

reaviva na memória a experiência de Le 
Corbusier, descrita nos dois volumes de 
“Modulor”3, que aqui importa explorar apenas 
no que respeita à procura da harmonia da obra 
através da relação das medidas do corpo humano 
e do espaço.  
 “No decurso de algumas viagens, havia 
reparado, nas arquitecturas que eu vivia como 
harmoniosas, fossem elas tradicionais ou 
eruditas, na repetição constante de um pé 
direito (distância entre o chão e o tecto) de 
cerca de 2,10-2,20 m {...}. Trata-se da altura 
de um homem-com-o-braço-erguido {...}, altura 
que está eminentemente à escala humana.”4

 A associação entre a altura do homem e do 
espaço ultrapassa a simples atribuição 
numérica de uma medida, pois importa sempre a 
relação estabelecida entre ele e o espaço no 
momento da sua experiência. 
 A motivação da experiência de Le 
Corbusier em torno do “Modulor” prende-se 
precisamente com o desconforto, segundo deduz, 
pela aceitação de um sistema métrico pobre na 
sua relação com as dimensões do homem, a quem 
a arquitectura se dirige.
 Nas suas experiências registadas em 
viagem e posterior investigação, Le Corbusier 
questiona também qual a “unidade essencial” 
comum entre “o selvagem {...}, o Egípcio, o 
Caldeu, o Grego {...}. De que instrumento 
dispunham? De instrumentos eternos e 
permanentes, preciosos, uma vez que fazem 
parte da pessoa humana. Os seus nomes eram os 
seguintes: côvado, dedo, polegada, pé, palmo, 
passo, etc... Vamos directamente à questão: 
eram parte integrante do corpo humano e, por 
essa razão, estavam aptos para servir como 
medidas às cabanas, às casas e aos templos que 
havia que construir.”.5

 Como tal, a procura da medida do homem na 
arquitectura não significa apenas aproximar as 
dimensões dos espaços às suas, mas utilizar o 
corpo, e seus elementos, como unidades 
reproduzíveis, na procura da harmonia da sua 
relação com o espaço. 

 O entendimento de que no corpo humano se 
encontram grandezas capazes de harmonizarem o 
espaço é crucial no sentido de ajustar as 
maiores dimensões, próprias de espaços 
destinados à reunião, ao utilizador dos 
mesmos, o homem. 
 Exemplo dessa convivência de medidas é o 
desenho do banco que faz parte do espaço 
central que se projecta. Enquanto a sua secção 
vertical evidencia a procura da 
individualidade, a planta e o alçado visa 
harmonizar esse elemento com o espaço 
proporcionado ao repouso de um conjunto de 
pessoas.
 O desenho do salão paroquial, como 
também das salas de catequese, embora 
naturalmente dimensionados para a presença 
simultânea de vários paroquianos, deve 
considerar a sua individualidade, e ter em 
conta as posições e movimentações por eles 
assumidas em função da acção a desempenhar 
nesse espaço. Atendendo apenas à condição 
comunitária, o risco de o espaço resultar 
desproporcionado e  desconfortável é evidente. 
 O seu desenho passa também pela criação 
de condições de estabilidade e permanência, 
para que os momentos de partilha se possam 
efectuar confortavelmente e assim se 
perpetuarem no tempo. Para isso, é necessário 
ajustar a dimensão do espaço às acções que 
nele decorrem, mas também considerar a 
liberdade necessária para que ele possa ser 
apropriado pelos paroquianos tendo em vista 
outros fins. Eles próprios encontrarão 
motivações que respondam às valências 
diversificadas propostas pelo desenho do 
espaço.
 Procuram-se geometrias simples e claras, 
tendo em vista a espontaneidade e a 
diversidade de motivações que possam surgir no 
seio da comunidade. Considera-se, portanto, 
que o desenho dos espaços não só deve 
responder aos fins programáticos, mas 
potenciar novos motivos de reunião, que 

ultrapassem os ocasionais momentos de 
festividade ou os habituais encontros do 
calendário paroquial.
 A cafetaria, sendo um programa 
inexistente no Centro Paroquial actual, 
adquire uma posição central no conjunto agora 
desenhado, na medida em que se considera um 
programa capaz de potenciar tempos de 
permanência eficazes, num espaço que se deseja 
palco do quotidiano.
 “Festas ou celebrações ocasionais não 
bastam. São precisos pontos de cristalização 
também para o dia-a-dia. A necessidade latente 
do reaparecimento da vida em comunidade 
mostra-se por toda a parte e exterioriza-se de 
diferentes modos em novos planos, projectos e 
realizações.”6 
 Ainda que proferidas num enquadramento 
temporal e temático distintos, as palavras de 
Sigfried Giedion encontram na proposta de uma 
actividade comunitária espontânea, e de acordo 
com motivações comuns aos participantes, um 
objectivo comum ao estabelecido para os 
espaços do Centro Parquial de Vilar do 
Paraíso.

 “Esta noção da dimensão é importante: um 
espaço não pode ser nem excessivamente contido 
e protector, nem excessivamente extenso. Tem 
de haver um equilíbrio. A arquitectura tem de 
satisfazer esta necessidade (...)”7.
 No alinhamento da ideia de Adalberto 
Dias, um espaço não poderá ser excessivamente 
contido, atendendo apenas à condição 
individual do homem, nem excessivamente 
extenso, atendendo somente à sua vida em 
comunidade. O desenho passará pelo equilíbrio 
necessário a estas duas condições, na medida 
em que ele representa o palco da partilha 
entre os homens que dão origem à comunidade.
 No registo do caderno, experimenta-se 
simplificar a secção vertical do volume do 
salão paroquial de Matosinhos, um espaço 
destinado à reunião da comunidade. Torna-se 
desde logo evidente a importância do desenho 

quebrado do seu telhado que intersecta a 
parede, originando o beiral, a cerca de 2,80m 
do chão e a 2,35m do banco, em betão armado – 
dimensões evidentemente mais próximas do homem 
do que os cerca de 8,50 m de pé-direito máximo 
do salão. 
 Vislumbra-se, também, o desenho de um 
dos volumes a Sul da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, onde se constata a 
articulação que opera entre três dimensões: a  
da paisagem, em conjunto com os restantes 
volumes a Sul; a de comunidade académica, 
considerando a altura que apresentam a Norte, 
reduzida pela plataforma superior; a humana, 
por uma saliência, uma concavidade ou um 
simples vão de cada volume, que o aproxima de 
cada aluno. 
 Destacam-se estes exemplos na medida em 
que representam o equilíbrio assegurado pela 
articulação das condições individual e de 
comunidade, essencial no desenho da proposta 
do novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
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A Escala Individualidade - Comunidade
 

O termo “escala”, cujo significado 
aponta para uma relação entre medidas1, 
empregar-se-á frequentemente, ainda que 

nem sempre surja acompanhado pelas 
dimensões métricas rigorosas a que se 
refere, mas pelas que se apreendem a 
partir da experiência sensorial dos 

espaços.
Importa entender de que forma as 

medidas percepcionadas contribuem para 
sentimentos de individualidade ou 

comunidade e como elas se articulam num 
mesmo espaço. 

  
De que forma um espaço destinado a 

uma comunidade pode suscitar momentos 
tão singulares e sentimentos de 

presença individual tão próprios? 
Qual a relação destes dois 

sentimentos, que se equacionam, com a 
arquitectura e os elementos que a 

compõem?

 As presentes questões permitem lançar a 
exploração da relação entre as dimensões do 
indivíduo e aquelas que permitem dar lugar à 
reunião da comunidade paroquial, as duas 
condições basilares a que o projecto do Centro 
Paroquial deve responder.

“(...) Construir um espaço capaz de 
despertar simultaneamente um sentimento de 
congregação humana e um sentimento mais 
propício ao recolhimento e à intimidade, eis, 
na minha opinião, os dois aspectos a que deve 
responder o espaço de uma igreja. Mas no 
fundo, isso não é verdade para qualquer 
programa?”2 

 Por sentimento de individualidade 
entende-se o momento em que a experiência do 
espaço desperta a sensação de um conforto 
íntimo, fruto da relação harmónica entre o 
próprio corpo e o espaço. Essa associação 

reaviva na memória a experiência de Le 
Corbusier, descrita nos dois volumes de 
“Modulor”3, que aqui importa explorar apenas 
no que respeita à procura da harmonia da obra 
através da relação das medidas do corpo humano 
e do espaço.  
 “No decurso de algumas viagens, havia 
reparado, nas arquitecturas que eu vivia como 
harmoniosas, fossem elas tradicionais ou 
eruditas, na repetição constante de um pé 
direito (distância entre o chão e o tecto) de 
cerca de 2,10-2,20 m {...}. Trata-se da altura 
de um homem-com-o-braço-erguido {...}, altura 
que está eminentemente à escala humana.”4

 A associação entre a altura do homem e do 
espaço ultrapassa a simples atribuição 
numérica de uma medida, pois importa sempre a 
relação estabelecida entre ele e o espaço no 
momento da sua experiência. 
 A motivação da experiência de Le 
Corbusier em torno do “Modulor” prende-se 
precisamente com o desconforto, segundo deduz, 
pela aceitação de um sistema métrico pobre na 
sua relação com as dimensões do homem, a quem 
a arquitectura se dirige.
 Nas suas experiências registadas em 
viagem e posterior investigação, Le Corbusier 
questiona também qual a “unidade essencial” 
comum entre “o selvagem {...}, o Egípcio, o 
Caldeu, o Grego {...}. De que instrumento 
dispunham? De instrumentos eternos e 
permanentes, preciosos, uma vez que fazem 
parte da pessoa humana. Os seus nomes eram os 
seguintes: côvado, dedo, polegada, pé, palmo, 
passo, etc... Vamos directamente à questão: 
eram parte integrante do corpo humano e, por 
essa razão, estavam aptos para servir como 
medidas às cabanas, às casas e aos templos que 
havia que construir.”.5

 Como tal, a procura da medida do homem na 
arquitectura não significa apenas aproximar as 
dimensões dos espaços às suas, mas utilizar o 
corpo, e seus elementos, como unidades 
reproduzíveis, na procura da harmonia da sua 
relação com o espaço. 

 O entendimento de que no corpo humano se 
encontram grandezas capazes de harmonizarem o 
espaço é crucial no sentido de ajustar as 
maiores dimensões, próprias de espaços 
destinados à reunião, ao utilizador dos 
mesmos, o homem. 
 Exemplo dessa convivência de medidas é o 
desenho do banco que faz parte do espaço 
central que se projecta. Enquanto a sua secção 
vertical evidencia a procura da 
individualidade, a planta e o alçado visa 
harmonizar esse elemento com o espaço 
proporcionado ao repouso de um conjunto de 
pessoas.
 O desenho do salão paroquial, como 
também das salas de catequese, embora 
naturalmente dimensionados para a presença 
simultânea de vários paroquianos, deve 
considerar a sua individualidade, e ter em 
conta as posições e movimentações por eles 
assumidas em função da acção a desempenhar 
nesse espaço. Atendendo apenas à condição 
comunitária, o risco de o espaço resultar 
desproporcionado e  desconfortável é evidente. 
 O seu desenho passa também pela criação 
de condições de estabilidade e permanência, 
para que os momentos de partilha se possam 
efectuar confortavelmente e assim se 
perpetuarem no tempo. Para isso, é necessário 
ajustar a dimensão do espaço às acções que 
nele decorrem, mas também considerar a 
liberdade necessária para que ele possa ser 
apropriado pelos paroquianos tendo em vista 
outros fins. Eles próprios encontrarão 
motivações que respondam às valências 
diversificadas propostas pelo desenho do 
espaço.
 Procuram-se geometrias simples e claras, 
tendo em vista a espontaneidade e a 
diversidade de motivações que possam surgir no 
seio da comunidade. Considera-se, portanto, 
que o desenho dos espaços não só deve 
responder aos fins programáticos, mas 
potenciar novos motivos de reunião, que 

ultrapassem os ocasionais momentos de 
festividade ou os habituais encontros do 
calendário paroquial.
 A cafetaria, sendo um programa 
inexistente no Centro Paroquial actual, 
adquire uma posição central no conjunto agora 
desenhado, na medida em que se considera um 
programa capaz de potenciar tempos de 
permanência eficazes, num espaço que se deseja 
palco do quotidiano.
 “Festas ou celebrações ocasionais não 
bastam. São precisos pontos de cristalização 
também para o dia-a-dia. A necessidade latente 
do reaparecimento da vida em comunidade 
mostra-se por toda a parte e exterioriza-se de 
diferentes modos em novos planos, projectos e 
realizações.”6 
 Ainda que proferidas num enquadramento 
temporal e temático distintos, as palavras de 
Sigfried Giedion encontram na proposta de uma 
actividade comunitária espontânea, e de acordo 
com motivações comuns aos participantes, um 
objectivo comum ao estabelecido para os 
espaços do Centro Parquial de Vilar do 
Paraíso.

 “Esta noção da dimensão é importante: um 
espaço não pode ser nem excessivamente contido 
e protector, nem excessivamente extenso. Tem 
de haver um equilíbrio. A arquitectura tem de 
satisfazer esta necessidade (...)”7.
 No alinhamento da ideia de Adalberto 
Dias, um espaço não poderá ser excessivamente 
contido, atendendo apenas à condição 
individual do homem, nem excessivamente 
extenso, atendendo somente à sua vida em 
comunidade. O desenho passará pelo equilíbrio 
necessário a estas duas condições, na medida 
em que ele representa o palco da partilha 
entre os homens que dão origem à comunidade.
 No registo do caderno, experimenta-se 
simplificar a secção vertical do volume do 
salão paroquial de Matosinhos, um espaço 
destinado à reunião da comunidade. Torna-se 
desde logo evidente a importância do desenho 

quebrado do seu telhado que intersecta a 
parede, originando o beiral, a cerca de 2,80m 
do chão e a 2,35m do banco, em betão armado – 
dimensões evidentemente mais próximas do homem 
do que os cerca de 8,50 m de pé-direito máximo 
do salão. 
 Vislumbra-se, também, o desenho de um 
dos volumes a Sul da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, onde se constata a 
articulação que opera entre três dimensões: a  
da paisagem, em conjunto com os restantes 
volumes a Sul; a de comunidade académica, 
considerando a altura que apresentam a Norte, 
reduzida pela plataforma superior; a humana, 
por uma saliência, uma concavidade ou um 
simples vão de cada volume, que o aproxima de 
cada aluno. 
 Destacam-se estes exemplos na medida em 
que representam o equilíbrio assegurado pela 
articulação das condições individual e de 
comunidade, essencial no desenho da proposta 
do novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
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A Escala Individualidade - Comunidade
 

O termo “escala”, cujo significado 
aponta para uma relação entre medidas1, 
empregar-se-á frequentemente, ainda que 

nem sempre surja acompanhado pelas 
dimensões métricas rigorosas a que se 
refere, mas pelas que se apreendem a 
partir da experiência sensorial dos 

espaços.
Importa entender de que forma as 

medidas percepcionadas contribuem para 
sentimentos de individualidade ou 

comunidade e como elas se articulam num 
mesmo espaço. 

  
De que forma um espaço destinado a 

uma comunidade pode suscitar momentos 
tão singulares e sentimentos de 

presença individual tão próprios? 
Qual a relação destes dois 

sentimentos, que se equacionam, com a 
arquitectura e os elementos que a 

compõem?

 As presentes questões permitem lançar a 
exploração da relação entre as dimensões do 
indivíduo e aquelas que permitem dar lugar à 
reunião da comunidade paroquial, as duas 
condições basilares a que o projecto do Centro 
Paroquial deve responder.

“(...) Construir um espaço capaz de 
despertar simultaneamente um sentimento de 
congregação humana e um sentimento mais 
propício ao recolhimento e à intimidade, eis, 
na minha opinião, os dois aspectos a que deve 
responder o espaço de uma igreja. Mas no 
fundo, isso não é verdade para qualquer 
programa?”2 

 Por sentimento de individualidade 
entende-se o momento em que a experiência do 
espaço desperta a sensação de um conforto 
íntimo, fruto da relação harmónica entre o 
próprio corpo e o espaço. Essa associação 

reaviva na memória a experiência de Le 
Corbusier, descrita nos dois volumes de 
“Modulor”3, que aqui importa explorar apenas 
no que respeita à procura da harmonia da obra 
através da relação das medidas do corpo humano 
e do espaço.  
 “No decurso de algumas viagens, havia 
reparado, nas arquitecturas que eu vivia como 
harmoniosas, fossem elas tradicionais ou 
eruditas, na repetição constante de um pé 
direito (distância entre o chão e o tecto) de 
cerca de 2,10-2,20 m {...}. Trata-se da altura 
de um homem-com-o-braço-erguido {...}, altura 
que está eminentemente à escala humana.”4

 A associação entre a altura do homem e do 
espaço ultrapassa a simples atribuição 
numérica de uma medida, pois importa sempre a 
relação estabelecida entre ele e o espaço no 
momento da sua experiência. 
 A motivação da experiência de Le 
Corbusier em torno do “Modulor” prende-se 
precisamente com o desconforto, segundo deduz, 
pela aceitação de um sistema métrico pobre na 
sua relação com as dimensões do homem, a quem 
a arquitectura se dirige.
 Nas suas experiências registadas em 
viagem e posterior investigação, Le Corbusier 
questiona também qual a “unidade essencial” 
comum entre “o selvagem {...}, o Egípcio, o 
Caldeu, o Grego {...}. De que instrumento 
dispunham? De instrumentos eternos e 
permanentes, preciosos, uma vez que fazem 
parte da pessoa humana. Os seus nomes eram os 
seguintes: côvado, dedo, polegada, pé, palmo, 
passo, etc... Vamos directamente à questão: 
eram parte integrante do corpo humano e, por 
essa razão, estavam aptos para servir como 
medidas às cabanas, às casas e aos templos que 
havia que construir.”.5

 Como tal, a procura da medida do homem na 
arquitectura não significa apenas aproximar as 
dimensões dos espaços às suas, mas utilizar o 
corpo, e seus elementos, como unidades 
reproduzíveis, na procura da harmonia da sua 
relação com o espaço. 

 O entendimento de que no corpo humano se 
encontram grandezas capazes de harmonizarem o 
espaço é crucial no sentido de ajustar as 
maiores dimensões, próprias de espaços 
destinados à reunião, ao utilizador dos 
mesmos, o homem. 
 Exemplo dessa convivência de medidas é o 
desenho do banco que faz parte do espaço 
central que se projecta. Enquanto a sua secção 
vertical evidencia a procura da 
individualidade, a planta e o alçado visa 
harmonizar esse elemento com o espaço 
proporcionado ao repouso de um conjunto de 
pessoas.
 O desenho do salão paroquial, como 
também das salas de catequese, embora 
naturalmente dimensionados para a presença 
simultânea de vários paroquianos, deve 
considerar a sua individualidade, e ter em 
conta as posições e movimentações por eles 
assumidas em função da acção a desempenhar 
nesse espaço. Atendendo apenas à condição 
comunitária, o risco de o espaço resultar 
desproporcionado e  desconfortável é evidente. 
 O seu desenho passa também pela criação 
de condições de estabilidade e permanência, 
para que os momentos de partilha se possam 
efectuar confortavelmente e assim se 
perpetuarem no tempo. Para isso, é necessário 
ajustar a dimensão do espaço às acções que 
nele decorrem, mas também considerar a 
liberdade necessária para que ele possa ser 
apropriado pelos paroquianos tendo em vista 
outros fins. Eles próprios encontrarão 
motivações que respondam às valências 
diversificadas propostas pelo desenho do 
espaço.
 Procuram-se geometrias simples e claras, 
tendo em vista a espontaneidade e a 
diversidade de motivações que possam surgir no 
seio da comunidade. Considera-se, portanto, 
que o desenho dos espaços não só deve 
responder aos fins programáticos, mas 
potenciar novos motivos de reunião, que 

ultrapassem os ocasionais momentos de 
festividade ou os habituais encontros do 
calendário paroquial.
 A cafetaria, sendo um programa 
inexistente no Centro Paroquial actual, 
adquire uma posição central no conjunto agora 
desenhado, na medida em que se considera um 
programa capaz de potenciar tempos de 
permanência eficazes, num espaço que se deseja 
palco do quotidiano.
 “Festas ou celebrações ocasionais não 
bastam. São precisos pontos de cristalização 
também para o dia-a-dia. A necessidade latente 
do reaparecimento da vida em comunidade 
mostra-se por toda a parte e exterioriza-se de 
diferentes modos em novos planos, projectos e 
realizações.”6 
 Ainda que proferidas num enquadramento 
temporal e temático distintos, as palavras de 
Sigfried Giedion encontram na proposta de uma 
actividade comunitária espontânea, e de acordo 
com motivações comuns aos participantes, um 
objectivo comum ao estabelecido para os 
espaços do Centro Parquial de Vilar do 
Paraíso.

 “Esta noção da dimensão é importante: um 
espaço não pode ser nem excessivamente contido 
e protector, nem excessivamente extenso. Tem 
de haver um equilíbrio. A arquitectura tem de 
satisfazer esta necessidade (...)”7.
 No alinhamento da ideia de Adalberto 
Dias, um espaço não poderá ser excessivamente 
contido, atendendo apenas à condição 
individual do homem, nem excessivamente 
extenso, atendendo somente à sua vida em 
comunidade. O desenho passará pelo equilíbrio 
necessário a estas duas condições, na medida 
em que ele representa o palco da partilha 
entre os homens que dão origem à comunidade.
 No registo do caderno, experimenta-se 
simplificar a secção vertical do volume do 
salão paroquial de Matosinhos, um espaço 
destinado à reunião da comunidade. Torna-se 
desde logo evidente a importância do desenho 

quebrado do seu telhado que intersecta a 
parede, originando o beiral, a cerca de 2,80m 
do chão e a 2,35m do banco, em betão armado – 
dimensões evidentemente mais próximas do homem 
do que os cerca de 8,50 m de pé-direito máximo 
do salão. 
 Vislumbra-se, também, o desenho de um 
dos volumes a Sul da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, onde se constata a 
articulação que opera entre três dimensões: a  
da paisagem, em conjunto com os restantes 
volumes a Sul; a de comunidade académica, 
considerando a altura que apresentam a Norte, 
reduzida pela plataforma superior; a humana, 
por uma saliência, uma concavidade ou um 
simples vão de cada volume, que o aproxima de 
cada aluno. 
 Destacam-se estes exemplos na medida em 
que representam o equilíbrio assegurado pela 
articulação das condições individual e de 
comunidade, essencial no desenho da proposta 
do novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
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A Escala Individualidade - Comunidade
 

O termo “escala”, cujo significado 
aponta para uma relação entre medidas1, 
empregar-se-á frequentemente, ainda que 

nem sempre surja acompanhado pelas 
dimensões métricas rigorosas a que se 
refere, mas pelas que se apreendem a 
partir da experiência sensorial dos 

espaços.
Importa entender de que forma as 

medidas percepcionadas contribuem para 
sentimentos de individualidade ou 

comunidade e como elas se articulam num 
mesmo espaço. 

  
De que forma um espaço destinado a 

uma comunidade pode suscitar momentos 
tão singulares e sentimentos de 

presença individual tão próprios? 
Qual a relação destes dois 

sentimentos, que se equacionam, com a 
arquitectura e os elementos que a 

compõem?

 As presentes questões permitem lançar a 
exploração da relação entre as dimensões do 
indivíduo e aquelas que permitem dar lugar à 
reunião da comunidade paroquial, as duas 
condições basilares a que o projecto do Centro 
Paroquial deve responder.

“(...) Construir um espaço capaz de 
despertar simultaneamente um sentimento de 
congregação humana e um sentimento mais 
propício ao recolhimento e à intimidade, eis, 
na minha opinião, os dois aspectos a que deve 
responder o espaço de uma igreja. Mas no 
fundo, isso não é verdade para qualquer 
programa?”2 

 Por sentimento de individualidade 
entende-se o momento em que a experiência do 
espaço desperta a sensação de um conforto 
íntimo, fruto da relação harmónica entre o 
próprio corpo e o espaço. Essa associação 

reaviva na memória a experiência de Le 
Corbusier, descrita nos dois volumes de 
“Modulor”3, que aqui importa explorar apenas 
no que respeita à procura da harmonia da obra 
através da relação das medidas do corpo humano 
e do espaço.  
 “No decurso de algumas viagens, havia 
reparado, nas arquitecturas que eu vivia como 
harmoniosas, fossem elas tradicionais ou 
eruditas, na repetição constante de um pé 
direito (distância entre o chão e o tecto) de 
cerca de 2,10-2,20 m {...}. Trata-se da altura 
de um homem-com-o-braço-erguido {...}, altura 
que está eminentemente à escala humana.”4

 A associação entre a altura do homem e do 
espaço ultrapassa a simples atribuição 
numérica de uma medida, pois importa sempre a 
relação estabelecida entre ele e o espaço no 
momento da sua experiência. 
 A motivação da experiência de Le 
Corbusier em torno do “Modulor” prende-se 
precisamente com o desconforto, segundo deduz, 
pela aceitação de um sistema métrico pobre na 
sua relação com as dimensões do homem, a quem 
a arquitectura se dirige.
 Nas suas experiências registadas em 
viagem e posterior investigação, Le Corbusier 
questiona também qual a “unidade essencial” 
comum entre “o selvagem {...}, o Egípcio, o 
Caldeu, o Grego {...}. De que instrumento 
dispunham? De instrumentos eternos e 
permanentes, preciosos, uma vez que fazem 
parte da pessoa humana. Os seus nomes eram os 
seguintes: côvado, dedo, polegada, pé, palmo, 
passo, etc... Vamos directamente à questão: 
eram parte integrante do corpo humano e, por 
essa razão, estavam aptos para servir como 
medidas às cabanas, às casas e aos templos que 
havia que construir.”.5

 Como tal, a procura da medida do homem na 
arquitectura não significa apenas aproximar as 
dimensões dos espaços às suas, mas utilizar o 
corpo, e seus elementos, como unidades 
reproduzíveis, na procura da harmonia da sua 
relação com o espaço. 

 O entendimento de que no corpo humano se 
encontram grandezas capazes de harmonizarem o 
espaço é crucial no sentido de ajustar as 
maiores dimensões, próprias de espaços 
destinados à reunião, ao utilizador dos 
mesmos, o homem. 
 Exemplo dessa convivência de medidas é o 
desenho do banco que faz parte do espaço 
central que se projecta. Enquanto a sua secção 
vertical evidencia a procura da 
individualidade, a planta e o alçado visa 
harmonizar esse elemento com o espaço 
proporcionado ao repouso de um conjunto de 
pessoas.
 O desenho do salão paroquial, como 
também das salas de catequese, embora 
naturalmente dimensionados para a presença 
simultânea de vários paroquianos, deve 
considerar a sua individualidade, e ter em 
conta as posições e movimentações por eles 
assumidas em função da acção a desempenhar 
nesse espaço. Atendendo apenas à condição 
comunitária, o risco de o espaço resultar 
desproporcionado e  desconfortável é evidente. 
 O seu desenho passa também pela criação 
de condições de estabilidade e permanência, 
para que os momentos de partilha se possam 
efectuar confortavelmente e assim se 
perpetuarem no tempo. Para isso, é necessário 
ajustar a dimensão do espaço às acções que 
nele decorrem, mas também considerar a 
liberdade necessária para que ele possa ser 
apropriado pelos paroquianos tendo em vista 
outros fins. Eles próprios encontrarão 
motivações que respondam às valências 
diversificadas propostas pelo desenho do 
espaço.
 Procuram-se geometrias simples e claras, 
tendo em vista a espontaneidade e a 
diversidade de motivações que possam surgir no 
seio da comunidade. Considera-se, portanto, 
que o desenho dos espaços não só deve 
responder aos fins programáticos, mas 
potenciar novos motivos de reunião, que 

ultrapassem os ocasionais momentos de 
festividade ou os habituais encontros do 
calendário paroquial.
 A cafetaria, sendo um programa 
inexistente no Centro Paroquial actual, 
adquire uma posição central no conjunto agora 
desenhado, na medida em que se considera um 
programa capaz de potenciar tempos de 
permanência eficazes, num espaço que se deseja 
palco do quotidiano.
 “Festas ou celebrações ocasionais não 
bastam. São precisos pontos de cristalização 
também para o dia-a-dia. A necessidade latente 
do reaparecimento da vida em comunidade 
mostra-se por toda a parte e exterioriza-se de 
diferentes modos em novos planos, projectos e 
realizações.”6 
 Ainda que proferidas num enquadramento 
temporal e temático distintos, as palavras de 
Sigfried Giedion encontram na proposta de uma 
actividade comunitária espontânea, e de acordo 
com motivações comuns aos participantes, um 
objectivo comum ao estabelecido para os 
espaços do Centro Parquial de Vilar do 
Paraíso.

 “Esta noção da dimensão é importante: um 
espaço não pode ser nem excessivamente contido 
e protector, nem excessivamente extenso. Tem 
de haver um equilíbrio. A arquitectura tem de 
satisfazer esta necessidade (...)”7.
 No alinhamento da ideia de Adalberto 
Dias, um espaço não poderá ser excessivamente 
contido, atendendo apenas à condição 
individual do homem, nem excessivamente 
extenso, atendendo somente à sua vida em 
comunidade. O desenho passará pelo equilíbrio 
necessário a estas duas condições, na medida 
em que ele representa o palco da partilha 
entre os homens que dão origem à comunidade.
 No registo do caderno, experimenta-se 
simplificar a secção vertical do volume do 
salão paroquial de Matosinhos, um espaço 
destinado à reunião da comunidade. Torna-se 
desde logo evidente a importância do desenho 

quebrado do seu telhado que intersecta a 
parede, originando o beiral, a cerca de 2,80m 
do chão e a 2,35m do banco, em betão armado – 
dimensões evidentemente mais próximas do homem 
do que os cerca de 8,50 m de pé-direito máximo 
do salão. 
 Vislumbra-se, também, o desenho de um 
dos volumes a Sul da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, onde se constata a 
articulação que opera entre três dimensões: a  
da paisagem, em conjunto com os restantes 
volumes a Sul; a de comunidade académica, 
considerando a altura que apresentam a Norte, 
reduzida pela plataforma superior; a humana, 
por uma saliência, uma concavidade ou um 
simples vão de cada volume, que o aproxima de 
cada aluno. 
 Destacam-se estes exemplos na medida em 
que representam o equilíbrio assegurado pela 
articulação das condições individual e de 
comunidade, essencial no desenho da proposta 
do novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
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A Escala Individualidade - Comunidade
 

O termo “escala”, cujo significado 
aponta para uma relação entre medidas1, 
empregar-se-á frequentemente, ainda que 

nem sempre surja acompanhado pelas 
dimensões métricas rigorosas a que se 
refere, mas pelas que se apreendem a 
partir da experiência sensorial dos 

espaços.
Importa entender de que forma as 

medidas percepcionadas contribuem para 
sentimentos de individualidade ou 

comunidade e como elas se articulam num 
mesmo espaço. 

  
De que forma um espaço destinado a 

uma comunidade pode suscitar momentos 
tão singulares e sentimentos de 

presença individual tão próprios? 
Qual a relação destes dois 

sentimentos, que se equacionam, com a 
arquitectura e os elementos que a 

compõem?

 As presentes questões permitem lançar a 
exploração da relação entre as dimensões do 
indivíduo e aquelas que permitem dar lugar à 
reunião da comunidade paroquial, as duas 
condições basilares a que o projecto do Centro 
Paroquial deve responder.

“(...) Construir um espaço capaz de 
despertar simultaneamente um sentimento de 
congregação humana e um sentimento mais 
propício ao recolhimento e à intimidade, eis, 
na minha opinião, os dois aspectos a que deve 
responder o espaço de uma igreja. Mas no 
fundo, isso não é verdade para qualquer 
programa?”2 

 Por sentimento de individualidade 
entende-se o momento em que a experiência do 
espaço desperta a sensação de um conforto 
íntimo, fruto da relação harmónica entre o 
próprio corpo e o espaço. Essa associação 

reaviva na memória a experiência de Le 
Corbusier, descrita nos dois volumes de 
“Modulor”3, que aqui importa explorar apenas 
no que respeita à procura da harmonia da obra 
através da relação das medidas do corpo humano 
e do espaço.  
 “No decurso de algumas viagens, havia 
reparado, nas arquitecturas que eu vivia como 
harmoniosas, fossem elas tradicionais ou 
eruditas, na repetição constante de um pé 
direito (distância entre o chão e o tecto) de 
cerca de 2,10-2,20 m {...}. Trata-se da altura 
de um homem-com-o-braço-erguido {...}, altura 
que está eminentemente à escala humana.”4

 A associação entre a altura do homem e do 
espaço ultrapassa a simples atribuição 
numérica de uma medida, pois importa sempre a 
relação estabelecida entre ele e o espaço no 
momento da sua experiência. 
 A motivação da experiência de Le 
Corbusier em torno do “Modulor” prende-se 
precisamente com o desconforto, segundo deduz, 
pela aceitação de um sistema métrico pobre na 
sua relação com as dimensões do homem, a quem 
a arquitectura se dirige.
 Nas suas experiências registadas em 
viagem e posterior investigação, Le Corbusier 
questiona também qual a “unidade essencial” 
comum entre “o selvagem {...}, o Egípcio, o 
Caldeu, o Grego {...}. De que instrumento 
dispunham? De instrumentos eternos e 
permanentes, preciosos, uma vez que fazem 
parte da pessoa humana. Os seus nomes eram os 
seguintes: côvado, dedo, polegada, pé, palmo, 
passo, etc... Vamos directamente à questão: 
eram parte integrante do corpo humano e, por 
essa razão, estavam aptos para servir como 
medidas às cabanas, às casas e aos templos que 
havia que construir.”.5

 Como tal, a procura da medida do homem na 
arquitectura não significa apenas aproximar as 
dimensões dos espaços às suas, mas utilizar o 
corpo, e seus elementos, como unidades 
reproduzíveis, na procura da harmonia da sua 
relação com o espaço. 

 O entendimento de que no corpo humano se 
encontram grandezas capazes de harmonizarem o 
espaço é crucial no sentido de ajustar as 
maiores dimensões, próprias de espaços 
destinados à reunião, ao utilizador dos 
mesmos, o homem. 
 Exemplo dessa convivência de medidas é o 
desenho do banco que faz parte do espaço 
central que se projecta. Enquanto a sua secção 
vertical evidencia a procura da 
individualidade, a planta e o alçado visa 
harmonizar esse elemento com o espaço 
proporcionado ao repouso de um conjunto de 
pessoas.
 O desenho do salão paroquial, como 
também das salas de catequese, embora 
naturalmente dimensionados para a presença 
simultânea de vários paroquianos, deve 
considerar a sua individualidade, e ter em 
conta as posições e movimentações por eles 
assumidas em função da acção a desempenhar 
nesse espaço. Atendendo apenas à condição 
comunitária, o risco de o espaço resultar 
desproporcionado e  desconfortável é evidente. 
 O seu desenho passa também pela criação 
de condições de estabilidade e permanência, 
para que os momentos de partilha se possam 
efectuar confortavelmente e assim se 
perpetuarem no tempo. Para isso, é necessário 
ajustar a dimensão do espaço às acções que 
nele decorrem, mas também considerar a 
liberdade necessária para que ele possa ser 
apropriado pelos paroquianos tendo em vista 
outros fins. Eles próprios encontrarão 
motivações que respondam às valências 
diversificadas propostas pelo desenho do 
espaço.
 Procuram-se geometrias simples e claras, 
tendo em vista a espontaneidade e a 
diversidade de motivações que possam surgir no 
seio da comunidade. Considera-se, portanto, 
que o desenho dos espaços não só deve 
responder aos fins programáticos, mas 
potenciar novos motivos de reunião, que 

ultrapassem os ocasionais momentos de 
festividade ou os habituais encontros do 
calendário paroquial.
 A cafetaria, sendo um programa 
inexistente no Centro Paroquial actual, 
adquire uma posição central no conjunto agora 
desenhado, na medida em que se considera um 
programa capaz de potenciar tempos de 
permanência eficazes, num espaço que se deseja 
palco do quotidiano.
 “Festas ou celebrações ocasionais não 
bastam. São precisos pontos de cristalização 
também para o dia-a-dia. A necessidade latente 
do reaparecimento da vida em comunidade 
mostra-se por toda a parte e exterioriza-se de 
diferentes modos em novos planos, projectos e 
realizações.”6 
 Ainda que proferidas num enquadramento 
temporal e temático distintos, as palavras de 
Sigfried Giedion encontram na proposta de uma 
actividade comunitária espontânea, e de acordo 
com motivações comuns aos participantes, um 
objectivo comum ao estabelecido para os 
espaços do Centro Parquial de Vilar do 
Paraíso.

 “Esta noção da dimensão é importante: um 
espaço não pode ser nem excessivamente contido 
e protector, nem excessivamente extenso. Tem 
de haver um equilíbrio. A arquitectura tem de 
satisfazer esta necessidade (...)”7.
 No alinhamento da ideia de Adalberto 
Dias, um espaço não poderá ser excessivamente 
contido, atendendo apenas à condição 
individual do homem, nem excessivamente 
extenso, atendendo somente à sua vida em 
comunidade. O desenho passará pelo equilíbrio 
necessário a estas duas condições, na medida 
em que ele representa o palco da partilha 
entre os homens que dão origem à comunidade.
 No registo do caderno, experimenta-se 
simplificar a secção vertical do volume do 
salão paroquial de Matosinhos, um espaço 
destinado à reunião da comunidade. Torna-se 
desde logo evidente a importância do desenho 

quebrado do seu telhado que intersecta a 
parede, originando o beiral, a cerca de 2,80m 
do chão e a 2,35m do banco, em betão armado – 
dimensões evidentemente mais próximas do homem 
do que os cerca de 8,50 m de pé-direito máximo 
do salão. 
 Vislumbra-se, também, o desenho de um 
dos volumes a Sul da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, onde se constata a 
articulação que opera entre três dimensões: a  
da paisagem, em conjunto com os restantes 
volumes a Sul; a de comunidade académica, 
considerando a altura que apresentam a Norte, 
reduzida pela plataforma superior; a humana, 
por uma saliência, uma concavidade ou um 
simples vão de cada volume, que o aproxima de 
cada aluno. 
 Destacam-se estes exemplos na medida em 
que representam o equilíbrio assegurado pela 
articulação das condições individual e de 
comunidade, essencial no desenho da proposta 
do novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
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Os Centros

 Designam-se “centros”: o centro 
paroquial – estrutura de apoio à actividade 
da comunidade paroquial, a sua administração 
e ensino da catequese – e o centro cívico – 
expressão utilizada pelos vilarenses para o 

lugar onde se encontram a Capela de São 
Martinho, o respectivo adro, o espaço da 

feira trissemanal e estabelecimentos 
comerciais, entre outros edifícios 

residenciais e devolutos.
Distam, sensivelmente, 100 metros um do outro 

e implantam-se numa posição geográfica 
central, em relação ao espaço da freguesia. 

 Como intervir no Centro Paroquial de 
modo a valorizar o centro cívico e alargar a 

sua dinâmica de centralidade?
 De que forma uma referência central se 
manifesta na arquitectura e nos elementos que 

a compõem?

Fará parte da natureza humana a criação 
de referências orientadoras do seu espaço 
habitável. 

“A necessidade de conhecer e estruturar 
o nosso meio é tão importante e tão enraizada 
no passado que esta imagem {do meio ambiente} 
tem uma grande relevância prática e emocional 
no indivíduo”1. 

Essas referências serão construídas pela 
percepção individual do espaço, e sairão 
reforçadas quanto mais pessoas as detectarem 
como tal, adquirindo um valor colectivo 
próprio. 

O “centro” certamente poderá ser 
reconhecido no conjunto dessas referências, 
seja ele de uma cidade, freguesia, paróquia ou 
qualquer outra unidade cívica ou religiosa. 
Esse ponto de partida de uma vida em 
comunidade responde, portanto, a uma 
necessidade.

“Esta necessidade não é nova. Existiu 
desde que a Humanidade começou a formar as 

diferentes culturas. Nessa altura, aos laços 
legais e místicos que uniam as clãs da 
Pré-história e dos tempos primitivos, 
sobrepôs-se uma relação mais estreita. De 
facto, acrescentou-se a isso a consciência de 
pertencer a uma polis, a uma cidade.”2 

Se os primeiros instintos suscitavam a 
criação de uma referência comum, a evolução do 
tempo encarregou-se da especialização dos 
vários centros, em reposta a uma sociedade 
cada vez mais hierarquizada.  

Embora actualmente os conceitos de 
paróquia e freguesia se distingam como 
unidades religiosa e cívica, eles indiciam ter 
uma origem comum. 

“Antes de ser uma unidade territorial, a 
freguesia era a comunidade dos fiéis 
dependentes de uma igreja.”3 A possível origem 
da palavra “freguês”, segundo o Padre Miguel 
de Oliveira4, ilustra claramente a associação 
das duas unidades: “(...) a designação de 
filii ecclesiae, filigreses ou fregueses 
exprimia relações de ordem puramente 
eclesiástica (...)”5. Clarifica-se essa 
relação com a definição actual da palavra 
“freguesia” – “autarquia local de categoria 
inferior à de concelho ou município; 
clientela; igreja paroquial; paróquia; os 
paroquianos”6. Assim, a área de uma freguesia, 
enquanto unidade territorial e 
administrativa, poderá ser fruto do sentido de 
pertença ao centro religioso, normalmente 
materializado na Igreja Matriz.

No caso de Vilar do Paraíso, essa Igreja 
não se situa no centro cívico. Aí, a Capela de 
São Martinho assume-se como o local de culto 
mais frequentado da freguesia. Dada a sua 
proximidade, o Centro Paroquial valoriza e 
partilha com a Capela a referência central da 
comunidade católica vilarense. O percurso que 
os une poderá construir um diálogo potenciador 
da dinâmica urbana, alargando a sua percepção 
de centralidade para além do espaço 
actualmente reconhecido como “centro”. 

Acredita-se que o Centro Paroquial, uma vez 
consolidado como uma referência clara e 
activa, poderá revitalizar um centro cívico 
que tem perdido, gradualmente, unidades de 
serviço e comércio indispensáveis à vida da 
comunidade. Uma vez revitalizado, a comunidade 
paroquial também poderá beneficiar da 
proximidade do centro da freguesia. 

Acredita-se que potenciando o Centro 
Paroquial como uma referência central 
comunitária se poderá retirar frutos da 
sinergia que criará com o centro cívico que, 
por sua vez, carece de motivação e dinâmica.

Nesse contexto, importa explorar o 
significado e simbologia do “centro”, quer no 
contexto do homem religioso – próprio do 
paroquiano - quer no do profano – como o de 
qualquer homem que experiencie o espaço.

“Para o homem religioso, o espaço não é 
homogéneo(...). Há, portanto, um espaço 
sagrado, e por consequência forte, 
significativo – e há outros espaços 
não-sagrados, e por consequência sem estrutura 
nem consistência, em suma: amorfos.

(...)
Na extensão homogénea e infinita onde 

não é possível nenhum ponto de referência 
(...) a hierofania {acto de manifestação do 
sagrado} revela um “ponto fixo” absoluto, um 
“Centro” (...){pois} nada pode começar , nada 
se pode fazer, sem uma orientação prévia – e 
toda a orientação implica a aquisição de um 
ponto fixo. É por essa razão que o homem 
religioso se esforçou sempre por 
estabelecer-se no “Centro do Mundo””.7

O espaço do Centro Paroquial adquire, 
segundo esta leitura, uma amplitude que supera 
a  concepção espacial e programática do 
edifício. Ele representa um ponto de rotura no 
espaço do homem religioso. Ainda que não se 
compare ao valor que uma Igreja ou Capela 
possuem para ele, o Centro Paroquial é palco 
de preparação das actividades paroquiais e 
catequeses, por exemplo, onde se evoca a 

presença do sagrado e se manifestam momentos 
de oração e partilha em comunidade cristã. 

Embora a experiência profana do espaço 
possa não contemplar esses momentos, 
acredita-se que usufruindo, eventualmente, 
dos serviços administrativos, visitando a 
cafetaria ou participando numa iniciativa 
cultural ou recreativa da paróquia, se 
reconheça a energia de uma referência 
comunitária. No espaço profano “ainda intervêm 
valores que de algum modo lembram a 
não-homogeneidade específica da experiência 
religiosa do espaço. Existem, por exemplo, 
locais privilegiados, qualitativamente 
diferentes dos outros: (...) são os “lugares 
sagrados“ do seu Universo privado (...).”8

Para além desse sentido de pertença a uma 
unidade, partilhado pelos vilarenses, “(...) a 
paróquia constitui, de algum modo, a célula da 
Igreja, como a família é a célula da 
sociedade. Com o seu chefe espiritual, o seu 
templo, o seu povo, o seu território – 
reflecte a imagem da Igreja universal.”9 Dessa 
forma, para além de referência comum, a 
paróquia revela-se a estrutura através da qual 
o homem religioso se sente em comunhão com os 
ideais universais em que acredita. 

Tal como a família encontra na sua casa 
o refúgio agregador que a constitui como 
célula da sociedade, também a família 
constituída pelos paroquianos usufrui de 
espaços que se podem considerar, por 
associação, à “casa” da sua comunidade. 

As Igrejas e Capelas representam a casa 
do sagrado, que recebe os fiéis e os congrega. 
O Centro Paroquial assumir-se-á como a casa 
que operacionaliza a vivência da fé da 
comunidade paroquial de Vilar do Paraíso. 
Apesar de não albergar o principal acto da 
rotina cristã, a eucaristia, é nele que 
decorrem muitos outros motivos de congregação 
que, não obedecendo a rituais tão detalhados, 
dão lugar à partilha espontânea de uma 
comunidade que partilha a crença num mesmo 
motivo sagrado.

Retomando à analogia com a casa 
unifamiliar, é nas suas partes comuns, como a 
sala ou a cozinha, que se reconhecem os 
momentos de partilha basilares à experiência 
familiar. Frequentemente é deles a referência 
imagética do conceito de casa, associada ao 
conforto e protecção da sua vivência em 
família. 

O espaço exterior que se projecta, como 
centro da composição do novo Centro Paroquial, 
repercutindo-se num átrio polivalente no piso 
inferior, emerge intuitivamente da 
geometrização do entendimento de “ponto 
fixo”10, local de referência comum e partilha 
dos paroquianos em redor das mesmas 
motivações, assumindo metaforicamente o valor 
de “espaço coração” - da composição 
arquitectónica e da comunidade paroquial.

O coração, órgão central no sistema 
circulatório do ser humano, tem a função de 
vitalizar todos os órgãos do seu corpo, num 
movimento contínuo de partida e chegada de 
sangue. O pátio do Centro Paroquial, como 
momento de recepção e reunião, assume o papel 
central na chegada dos paroquianos e, ao mesmo 
tempo, assume-se como o seu ponto de partida 
para uma vida em sociedade, onde pretendem 
aplicar os valores que lá desenvolveram.

Através de uma geometria clara e serena, 
procura-se construir um espaço capaz de se 
concretizar como uma referência imagética dos 
paroquianos, procurando na sua polivalência 
motivos para vários acontecimentos que possam 
nele decorrer e assim potenciar o espaço como 
uma referência, onde as contínuas partidas e 
chegadas demonstrem a vitalidade própria de um 
coração.

O desenho do próprio banco procura a  
ideia de serenidade e convite ao repouso, 
tendo em vista a criação de condições de 
partilha e sentido comunitário, na construção 
daquilo a que Sigfried Giedion designaria por 
“pontos de cristalização para o dia-a-dia”11. 
A espontaneidade do repouso, espera ou 

partilha, numa posição confortável ao corpo, 
constitui uma condição para a criação de 
momentos essenciais à vivência intensa de um 
espaço que poderá adquirir um significado 
específico e forte para a vida dos 
paroquianos.

No piso inferior, os panos de parede 
prontificam-se a receber qualquer exposição 
ou, usufruindo do desnível para o exterior 
como um pequeno palco, esse mesmo espaço surge 
como alternativa ao grande salão paroquial 
superior, numa vertente mais íntima e 
dimensionada para momentos que exijam um 
espaço mais contido.
 Procura-se também que a maior parte do 
programa do novo centro paroquial comunique, 
física e visualmente, com o “espaço coração” 
do projecto, concedendo-lhe a capacidade de 
evocar o sentido comunitário, perceptível por 
cada homem que experimenta cada um dos espaços 
interiores. Será, também em ambos os níveis, 
um ponto de encontro e partilha, um espaço 
onde converge a comunidade através das 
movimentações entre as dependências que 
compõem o programa do Centro Paroquial de 
Vilar do Paraíso. Pretende-se, assim, 
potenciar a centralidade da sua designação, do 
seu conceito e dos próprios espaços nucleares 
do projecto e constituir um lugar capaz de 
estender a dinâmica central do centro cívico.
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Os Centros

 Designam-se “centros”: o centro 
paroquial – estrutura de apoio à actividade 
da comunidade paroquial, a sua administração 
e ensino da catequese – e o centro cívico – 
expressão utilizada pelos vilarenses para o 

lugar onde se encontram a Capela de São 
Martinho, o respectivo adro, o espaço da 

feira trissemanal e estabelecimentos 
comerciais, entre outros edifícios 

residenciais e devolutos.
Distam, sensivelmente, 100 metros um do outro 

e implantam-se numa posição geográfica 
central, em relação ao espaço da freguesia. 

 Como intervir no Centro Paroquial de 
modo a valorizar o centro cívico e alargar a 

sua dinâmica de centralidade?
 De que forma uma referência central se 
manifesta na arquitectura e nos elementos que 

a compõem?

Fará parte da natureza humana a criação 
de referências orientadoras do seu espaço 
habitável. 

“A necessidade de conhecer e estruturar 
o nosso meio é tão importante e tão enraizada 
no passado que esta imagem {do meio ambiente} 
tem uma grande relevância prática e emocional 
no indivíduo”1. 

Essas referências serão construídas pela 
percepção individual do espaço, e sairão 
reforçadas quanto mais pessoas as detectarem 
como tal, adquirindo um valor colectivo 
próprio. 

O “centro” certamente poderá ser 
reconhecido no conjunto dessas referências, 
seja ele de uma cidade, freguesia, paróquia ou 
qualquer outra unidade cívica ou religiosa. 
Esse ponto de partida de uma vida em 
comunidade responde, portanto, a uma 
necessidade.

“Esta necessidade não é nova. Existiu 
desde que a Humanidade começou a formar as 

diferentes culturas. Nessa altura, aos laços 
legais e místicos que uniam as clãs da 
Pré-história e dos tempos primitivos, 
sobrepôs-se uma relação mais estreita. De 
facto, acrescentou-se a isso a consciência de 
pertencer a uma polis, a uma cidade.”2 

Se os primeiros instintos suscitavam a 
criação de uma referência comum, a evolução do 
tempo encarregou-se da especialização dos 
vários centros, em reposta a uma sociedade 
cada vez mais hierarquizada.  

Embora actualmente os conceitos de 
paróquia e freguesia se distingam como 
unidades religiosa e cívica, eles indiciam ter 
uma origem comum. 

“Antes de ser uma unidade territorial, a 
freguesia era a comunidade dos fiéis 
dependentes de uma igreja.”3 A possível origem 
da palavra “freguês”, segundo o Padre Miguel 
de Oliveira4, ilustra claramente a associação 
das duas unidades: “(...) a designação de 
filii ecclesiae, filigreses ou fregueses 
exprimia relações de ordem puramente 
eclesiástica (...)”5. Clarifica-se essa 
relação com a definição actual da palavra 
“freguesia” – “autarquia local de categoria 
inferior à de concelho ou município; 
clientela; igreja paroquial; paróquia; os 
paroquianos”6. Assim, a área de uma freguesia, 
enquanto unidade territorial e 
administrativa, poderá ser fruto do sentido de 
pertença ao centro religioso, normalmente 
materializado na Igreja Matriz.

No caso de Vilar do Paraíso, essa Igreja 
não se situa no centro cívico. Aí, a Capela de 
São Martinho assume-se como o local de culto 
mais frequentado da freguesia. Dada a sua 
proximidade, o Centro Paroquial valoriza e 
partilha com a Capela a referência central da 
comunidade católica vilarense. O percurso que 
os une poderá construir um diálogo potenciador 
da dinâmica urbana, alargando a sua percepção 
de centralidade para além do espaço 
actualmente reconhecido como “centro”. 

Acredita-se que o Centro Paroquial, uma vez 
consolidado como uma referência clara e 
activa, poderá revitalizar um centro cívico 
que tem perdido, gradualmente, unidades de 
serviço e comércio indispensáveis à vida da 
comunidade. Uma vez revitalizado, a comunidade 
paroquial também poderá beneficiar da 
proximidade do centro da freguesia. 

Acredita-se que potenciando o Centro 
Paroquial como uma referência central 
comunitária se poderá retirar frutos da 
sinergia que criará com o centro cívico que, 
por sua vez, carece de motivação e dinâmica.

Nesse contexto, importa explorar o 
significado e simbologia do “centro”, quer no 
contexto do homem religioso – próprio do 
paroquiano - quer no do profano – como o de 
qualquer homem que experiencie o espaço.

“Para o homem religioso, o espaço não é 
homogéneo(...). Há, portanto, um espaço 
sagrado, e por consequência forte, 
significativo – e há outros espaços 
não-sagrados, e por consequência sem estrutura 
nem consistência, em suma: amorfos.

(...)
Na extensão homogénea e infinita onde 

não é possível nenhum ponto de referência 
(...) a hierofania {acto de manifestação do 
sagrado} revela um “ponto fixo” absoluto, um 
“Centro” (...){pois} nada pode começar , nada 
se pode fazer, sem uma orientação prévia – e 
toda a orientação implica a aquisição de um 
ponto fixo. É por essa razão que o homem 
religioso se esforçou sempre por 
estabelecer-se no “Centro do Mundo””.7

O espaço do Centro Paroquial adquire, 
segundo esta leitura, uma amplitude que supera 
a  concepção espacial e programática do 
edifício. Ele representa um ponto de rotura no 
espaço do homem religioso. Ainda que não se 
compare ao valor que uma Igreja ou Capela 
possuem para ele, o Centro Paroquial é palco 
de preparação das actividades paroquiais e 
catequeses, por exemplo, onde se evoca a 

presença do sagrado e se manifestam momentos 
de oração e partilha em comunidade cristã. 

Embora a experiência profana do espaço 
possa não contemplar esses momentos, 
acredita-se que usufruindo, eventualmente, 
dos serviços administrativos, visitando a 
cafetaria ou participando numa iniciativa 
cultural ou recreativa da paróquia, se 
reconheça a energia de uma referência 
comunitária. No espaço profano “ainda intervêm 
valores que de algum modo lembram a 
não-homogeneidade específica da experiência 
religiosa do espaço. Existem, por exemplo, 
locais privilegiados, qualitativamente 
diferentes dos outros: (...) são os “lugares 
sagrados“ do seu Universo privado (...).”8

Para além desse sentido de pertença a uma 
unidade, partilhado pelos vilarenses, “(...) a 
paróquia constitui, de algum modo, a célula da 
Igreja, como a família é a célula da 
sociedade. Com o seu chefe espiritual, o seu 
templo, o seu povo, o seu território – 
reflecte a imagem da Igreja universal.”9 Dessa 
forma, para além de referência comum, a 
paróquia revela-se a estrutura através da qual 
o homem religioso se sente em comunhão com os 
ideais universais em que acredita. 

Tal como a família encontra na sua casa 
o refúgio agregador que a constitui como 
célula da sociedade, também a família 
constituída pelos paroquianos usufrui de 
espaços que se podem considerar, por 
associação, à “casa” da sua comunidade. 

As Igrejas e Capelas representam a casa 
do sagrado, que recebe os fiéis e os congrega. 
O Centro Paroquial assumir-se-á como a casa 
que operacionaliza a vivência da fé da 
comunidade paroquial de Vilar do Paraíso. 
Apesar de não albergar o principal acto da 
rotina cristã, a eucaristia, é nele que 
decorrem muitos outros motivos de congregação 
que, não obedecendo a rituais tão detalhados, 
dão lugar à partilha espontânea de uma 
comunidade que partilha a crença num mesmo 
motivo sagrado.

Retomando à analogia com a casa 
unifamiliar, é nas suas partes comuns, como a 
sala ou a cozinha, que se reconhecem os 
momentos de partilha basilares à experiência 
familiar. Frequentemente é deles a referência 
imagética do conceito de casa, associada ao 
conforto e protecção da sua vivência em 
família. 

O espaço exterior que se projecta, como 
centro da composição do novo Centro Paroquial, 
repercutindo-se num átrio polivalente no piso 
inferior, emerge intuitivamente da 
geometrização do entendimento de “ponto 
fixo”10, local de referência comum e partilha 
dos paroquianos em redor das mesmas 
motivações, assumindo metaforicamente o valor 
de “espaço coração” - da composição 
arquitectónica e da comunidade paroquial.

O coração, órgão central no sistema 
circulatório do ser humano, tem a função de 
vitalizar todos os órgãos do seu corpo, num 
movimento contínuo de partida e chegada de 
sangue. O pátio do Centro Paroquial, como 
momento de recepção e reunião, assume o papel 
central na chegada dos paroquianos e, ao mesmo 
tempo, assume-se como o seu ponto de partida 
para uma vida em sociedade, onde pretendem 
aplicar os valores que lá desenvolveram.

Através de uma geometria clara e serena, 
procura-se construir um espaço capaz de se 
concretizar como uma referência imagética dos 
paroquianos, procurando na sua polivalência 
motivos para vários acontecimentos que possam 
nele decorrer e assim potenciar o espaço como 
uma referência, onde as contínuas partidas e 
chegadas demonstrem a vitalidade própria de um 
coração.

O desenho do próprio banco procura a  
ideia de serenidade e convite ao repouso, 
tendo em vista a criação de condições de 
partilha e sentido comunitário, na construção 
daquilo a que Sigfried Giedion designaria por 
“pontos de cristalização para o dia-a-dia”11. 
A espontaneidade do repouso, espera ou 

partilha, numa posição confortável ao corpo, 
constitui uma condição para a criação de 
momentos essenciais à vivência intensa de um 
espaço que poderá adquirir um significado 
específico e forte para a vida dos 
paroquianos.

No piso inferior, os panos de parede 
prontificam-se a receber qualquer exposição 
ou, usufruindo do desnível para o exterior 
como um pequeno palco, esse mesmo espaço surge 
como alternativa ao grande salão paroquial 
superior, numa vertente mais íntima e 
dimensionada para momentos que exijam um 
espaço mais contido.
 Procura-se também que a maior parte do 
programa do novo centro paroquial comunique, 
física e visualmente, com o “espaço coração” 
do projecto, concedendo-lhe a capacidade de 
evocar o sentido comunitário, perceptível por 
cada homem que experimenta cada um dos espaços 
interiores. Será, também em ambos os níveis, 
um ponto de encontro e partilha, um espaço 
onde converge a comunidade através das 
movimentações entre as dependências que 
compõem o programa do Centro Paroquial de 
Vilar do Paraíso. Pretende-se, assim, 
potenciar a centralidade da sua designação, do 
seu conceito e dos próprios espaços nucleares 
do projecto e constituir um lugar capaz de 
estender a dinâmica central do centro cívico.
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Os Centros

 Designam-se “centros”: o centro 
paroquial – estrutura de apoio à actividade 
da comunidade paroquial, a sua administração 
e ensino da catequese – e o centro cívico – 
expressão utilizada pelos vilarenses para o 

lugar onde se encontram a Capela de São 
Martinho, o respectivo adro, o espaço da 

feira trissemanal e estabelecimentos 
comerciais, entre outros edifícios 

residenciais e devolutos.
Distam, sensivelmente, 100 metros um do outro 

e implantam-se numa posição geográfica 
central, em relação ao espaço da freguesia. 

 Como intervir no Centro Paroquial de 
modo a valorizar o centro cívico e alargar a 

sua dinâmica de centralidade?
 De que forma uma referência central se 
manifesta na arquitectura e nos elementos que 

a compõem?

Fará parte da natureza humana a criação 
de referências orientadoras do seu espaço 
habitável. 

“A necessidade de conhecer e estruturar 
o nosso meio é tão importante e tão enraizada 
no passado que esta imagem {do meio ambiente} 
tem uma grande relevância prática e emocional 
no indivíduo”1. 

Essas referências serão construídas pela 
percepção individual do espaço, e sairão 
reforçadas quanto mais pessoas as detectarem 
como tal, adquirindo um valor colectivo 
próprio. 

O “centro” certamente poderá ser 
reconhecido no conjunto dessas referências, 
seja ele de uma cidade, freguesia, paróquia ou 
qualquer outra unidade cívica ou religiosa. 
Esse ponto de partida de uma vida em 
comunidade responde, portanto, a uma 
necessidade.

“Esta necessidade não é nova. Existiu 
desde que a Humanidade começou a formar as 

diferentes culturas. Nessa altura, aos laços 
legais e místicos que uniam as clãs da 
Pré-história e dos tempos primitivos, 
sobrepôs-se uma relação mais estreita. De 
facto, acrescentou-se a isso a consciência de 
pertencer a uma polis, a uma cidade.”2 

Se os primeiros instintos suscitavam a 
criação de uma referência comum, a evolução do 
tempo encarregou-se da especialização dos 
vários centros, em reposta a uma sociedade 
cada vez mais hierarquizada.  

Embora actualmente os conceitos de 
paróquia e freguesia se distingam como 
unidades religiosa e cívica, eles indiciam ter 
uma origem comum. 

“Antes de ser uma unidade territorial, a 
freguesia era a comunidade dos fiéis 
dependentes de uma igreja.”3 A possível origem 
da palavra “freguês”, segundo o Padre Miguel 
de Oliveira4, ilustra claramente a associação 
das duas unidades: “(...) a designação de 
filii ecclesiae, filigreses ou fregueses 
exprimia relações de ordem puramente 
eclesiástica (...)”5. Clarifica-se essa 
relação com a definição actual da palavra 
“freguesia” – “autarquia local de categoria 
inferior à de concelho ou município; 
clientela; igreja paroquial; paróquia; os 
paroquianos”6. Assim, a área de uma freguesia, 
enquanto unidade territorial e 
administrativa, poderá ser fruto do sentido de 
pertença ao centro religioso, normalmente 
materializado na Igreja Matriz.

No caso de Vilar do Paraíso, essa Igreja 
não se situa no centro cívico. Aí, a Capela de 
São Martinho assume-se como o local de culto 
mais frequentado da freguesia. Dada a sua 
proximidade, o Centro Paroquial valoriza e 
partilha com a Capela a referência central da 
comunidade católica vilarense. O percurso que 
os une poderá construir um diálogo potenciador 
da dinâmica urbana, alargando a sua percepção 
de centralidade para além do espaço 
actualmente reconhecido como “centro”. 

Acredita-se que o Centro Paroquial, uma vez 
consolidado como uma referência clara e 
activa, poderá revitalizar um centro cívico 
que tem perdido, gradualmente, unidades de 
serviço e comércio indispensáveis à vida da 
comunidade. Uma vez revitalizado, a comunidade 
paroquial também poderá beneficiar da 
proximidade do centro da freguesia. 

Acredita-se que potenciando o Centro 
Paroquial como uma referência central 
comunitária se poderá retirar frutos da 
sinergia que criará com o centro cívico que, 
por sua vez, carece de motivação e dinâmica.

Nesse contexto, importa explorar o 
significado e simbologia do “centro”, quer no 
contexto do homem religioso – próprio do 
paroquiano - quer no do profano – como o de 
qualquer homem que experiencie o espaço.

“Para o homem religioso, o espaço não é 
homogéneo(...). Há, portanto, um espaço 
sagrado, e por consequência forte, 
significativo – e há outros espaços 
não-sagrados, e por consequência sem estrutura 
nem consistência, em suma: amorfos.

(...)
Na extensão homogénea e infinita onde 

não é possível nenhum ponto de referência 
(...) a hierofania {acto de manifestação do 
sagrado} revela um “ponto fixo” absoluto, um 
“Centro” (...){pois} nada pode começar , nada 
se pode fazer, sem uma orientação prévia – e 
toda a orientação implica a aquisição de um 
ponto fixo. É por essa razão que o homem 
religioso se esforçou sempre por 
estabelecer-se no “Centro do Mundo””.7

O espaço do Centro Paroquial adquire, 
segundo esta leitura, uma amplitude que supera 
a  concepção espacial e programática do 
edifício. Ele representa um ponto de rotura no 
espaço do homem religioso. Ainda que não se 
compare ao valor que uma Igreja ou Capela 
possuem para ele, o Centro Paroquial é palco 
de preparação das actividades paroquiais e 
catequeses, por exemplo, onde se evoca a 

presença do sagrado e se manifestam momentos 
de oração e partilha em comunidade cristã. 

Embora a experiência profana do espaço 
possa não contemplar esses momentos, 
acredita-se que usufruindo, eventualmente, 
dos serviços administrativos, visitando a 
cafetaria ou participando numa iniciativa 
cultural ou recreativa da paróquia, se 
reconheça a energia de uma referência 
comunitária. No espaço profano “ainda intervêm 
valores que de algum modo lembram a 
não-homogeneidade específica da experiência 
religiosa do espaço. Existem, por exemplo, 
locais privilegiados, qualitativamente 
diferentes dos outros: (...) são os “lugares 
sagrados“ do seu Universo privado (...).”8

Para além desse sentido de pertença a uma 
unidade, partilhado pelos vilarenses, “(...) a 
paróquia constitui, de algum modo, a célula da 
Igreja, como a família é a célula da 
sociedade. Com o seu chefe espiritual, o seu 
templo, o seu povo, o seu território – 
reflecte a imagem da Igreja universal.”9 Dessa 
forma, para além de referência comum, a 
paróquia revela-se a estrutura através da qual 
o homem religioso se sente em comunhão com os 
ideais universais em que acredita. 

Tal como a família encontra na sua casa 
o refúgio agregador que a constitui como 
célula da sociedade, também a família 
constituída pelos paroquianos usufrui de 
espaços que se podem considerar, por 
associação, à “casa” da sua comunidade. 

As Igrejas e Capelas representam a casa 
do sagrado, que recebe os fiéis e os congrega. 
O Centro Paroquial assumir-se-á como a casa 
que operacionaliza a vivência da fé da 
comunidade paroquial de Vilar do Paraíso. 
Apesar de não albergar o principal acto da 
rotina cristã, a eucaristia, é nele que 
decorrem muitos outros motivos de congregação 
que, não obedecendo a rituais tão detalhados, 
dão lugar à partilha espontânea de uma 
comunidade que partilha a crença num mesmo 
motivo sagrado.

Retomando à analogia com a casa 
unifamiliar, é nas suas partes comuns, como a 
sala ou a cozinha, que se reconhecem os 
momentos de partilha basilares à experiência 
familiar. Frequentemente é deles a referência 
imagética do conceito de casa, associada ao 
conforto e protecção da sua vivência em 
família. 

O espaço exterior que se projecta, como 
centro da composição do novo Centro Paroquial, 
repercutindo-se num átrio polivalente no piso 
inferior, emerge intuitivamente da 
geometrização do entendimento de “ponto 
fixo”10, local de referência comum e partilha 
dos paroquianos em redor das mesmas 
motivações, assumindo metaforicamente o valor 
de “espaço coração” - da composição 
arquitectónica e da comunidade paroquial.

O coração, órgão central no sistema 
circulatório do ser humano, tem a função de 
vitalizar todos os órgãos do seu corpo, num 
movimento contínuo de partida e chegada de 
sangue. O pátio do Centro Paroquial, como 
momento de recepção e reunião, assume o papel 
central na chegada dos paroquianos e, ao mesmo 
tempo, assume-se como o seu ponto de partida 
para uma vida em sociedade, onde pretendem 
aplicar os valores que lá desenvolveram.

Através de uma geometria clara e serena, 
procura-se construir um espaço capaz de se 
concretizar como uma referência imagética dos 
paroquianos, procurando na sua polivalência 
motivos para vários acontecimentos que possam 
nele decorrer e assim potenciar o espaço como 
uma referência, onde as contínuas partidas e 
chegadas demonstrem a vitalidade própria de um 
coração.

O desenho do próprio banco procura a  
ideia de serenidade e convite ao repouso, 
tendo em vista a criação de condições de 
partilha e sentido comunitário, na construção 
daquilo a que Sigfried Giedion designaria por 
“pontos de cristalização para o dia-a-dia”11. 
A espontaneidade do repouso, espera ou 

partilha, numa posição confortável ao corpo, 
constitui uma condição para a criação de 
momentos essenciais à vivência intensa de um 
espaço que poderá adquirir um significado 
específico e forte para a vida dos 
paroquianos.

No piso inferior, os panos de parede 
prontificam-se a receber qualquer exposição 
ou, usufruindo do desnível para o exterior 
como um pequeno palco, esse mesmo espaço surge 
como alternativa ao grande salão paroquial 
superior, numa vertente mais íntima e 
dimensionada para momentos que exijam um 
espaço mais contido.
 Procura-se também que a maior parte do 
programa do novo centro paroquial comunique, 
física e visualmente, com o “espaço coração” 
do projecto, concedendo-lhe a capacidade de 
evocar o sentido comunitário, perceptível por 
cada homem que experimenta cada um dos espaços 
interiores. Será, também em ambos os níveis, 
um ponto de encontro e partilha, um espaço 
onde converge a comunidade através das 
movimentações entre as dependências que 
compõem o programa do Centro Paroquial de 
Vilar do Paraíso. Pretende-se, assim, 
potenciar a centralidade da sua designação, do 
seu conceito e dos próprios espaços nucleares 
do projecto e constituir um lugar capaz de 
estender a dinâmica central do centro cívico.
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Os Centros

 Designam-se “centros”: o centro 
paroquial – estrutura de apoio à actividade 
da comunidade paroquial, a sua administração 
e ensino da catequese – e o centro cívico – 
expressão utilizada pelos vilarenses para o 

lugar onde se encontram a Capela de São 
Martinho, o respectivo adro, o espaço da 

feira trissemanal e estabelecimentos 
comerciais, entre outros edifícios 

residenciais e devolutos.
Distam, sensivelmente, 100 metros um do outro 

e implantam-se numa posição geográfica 
central, em relação ao espaço da freguesia. 

 Como intervir no Centro Paroquial de 
modo a valorizar o centro cívico e alargar a 

sua dinâmica de centralidade?
 De que forma uma referência central se 
manifesta na arquitectura e nos elementos que 

a compõem?

Fará parte da natureza humana a criação 
de referências orientadoras do seu espaço 
habitável. 

“A necessidade de conhecer e estruturar 
o nosso meio é tão importante e tão enraizada 
no passado que esta imagem {do meio ambiente} 
tem uma grande relevância prática e emocional 
no indivíduo”1. 

Essas referências serão construídas pela 
percepção individual do espaço, e sairão 
reforçadas quanto mais pessoas as detectarem 
como tal, adquirindo um valor colectivo 
próprio. 

O “centro” certamente poderá ser 
reconhecido no conjunto dessas referências, 
seja ele de uma cidade, freguesia, paróquia ou 
qualquer outra unidade cívica ou religiosa. 
Esse ponto de partida de uma vida em 
comunidade responde, portanto, a uma 
necessidade.

“Esta necessidade não é nova. Existiu 
desde que a Humanidade começou a formar as 

diferentes culturas. Nessa altura, aos laços 
legais e místicos que uniam as clãs da 
Pré-história e dos tempos primitivos, 
sobrepôs-se uma relação mais estreita. De 
facto, acrescentou-se a isso a consciência de 
pertencer a uma polis, a uma cidade.”2 

Se os primeiros instintos suscitavam a 
criação de uma referência comum, a evolução do 
tempo encarregou-se da especialização dos 
vários centros, em reposta a uma sociedade 
cada vez mais hierarquizada.  

Embora actualmente os conceitos de 
paróquia e freguesia se distingam como 
unidades religiosa e cívica, eles indiciam ter 
uma origem comum. 

“Antes de ser uma unidade territorial, a 
freguesia era a comunidade dos fiéis 
dependentes de uma igreja.”3 A possível origem 
da palavra “freguês”, segundo o Padre Miguel 
de Oliveira4, ilustra claramente a associação 
das duas unidades: “(...) a designação de 
filii ecclesiae, filigreses ou fregueses 
exprimia relações de ordem puramente 
eclesiástica (...)”5. Clarifica-se essa 
relação com a definição actual da palavra 
“freguesia” – “autarquia local de categoria 
inferior à de concelho ou município; 
clientela; igreja paroquial; paróquia; os 
paroquianos”6. Assim, a área de uma freguesia, 
enquanto unidade territorial e 
administrativa, poderá ser fruto do sentido de 
pertença ao centro religioso, normalmente 
materializado na Igreja Matriz.

No caso de Vilar do Paraíso, essa Igreja 
não se situa no centro cívico. Aí, a Capela de 
São Martinho assume-se como o local de culto 
mais frequentado da freguesia. Dada a sua 
proximidade, o Centro Paroquial valoriza e 
partilha com a Capela a referência central da 
comunidade católica vilarense. O percurso que 
os une poderá construir um diálogo potenciador 
da dinâmica urbana, alargando a sua percepção 
de centralidade para além do espaço 
actualmente reconhecido como “centro”. 

Acredita-se que o Centro Paroquial, uma vez 
consolidado como uma referência clara e 
activa, poderá revitalizar um centro cívico 
que tem perdido, gradualmente, unidades de 
serviço e comércio indispensáveis à vida da 
comunidade. Uma vez revitalizado, a comunidade 
paroquial também poderá beneficiar da 
proximidade do centro da freguesia. 

Acredita-se que potenciando o Centro 
Paroquial como uma referência central 
comunitária se poderá retirar frutos da 
sinergia que criará com o centro cívico que, 
por sua vez, carece de motivação e dinâmica.

Nesse contexto, importa explorar o 
significado e simbologia do “centro”, quer no 
contexto do homem religioso – próprio do 
paroquiano - quer no do profano – como o de 
qualquer homem que experiencie o espaço.

“Para o homem religioso, o espaço não é 
homogéneo(...). Há, portanto, um espaço 
sagrado, e por consequência forte, 
significativo – e há outros espaços 
não-sagrados, e por consequência sem estrutura 
nem consistência, em suma: amorfos.

(...)
Na extensão homogénea e infinita onde 

não é possível nenhum ponto de referência 
(...) a hierofania {acto de manifestação do 
sagrado} revela um “ponto fixo” absoluto, um 
“Centro” (...){pois} nada pode começar , nada 
se pode fazer, sem uma orientação prévia – e 
toda a orientação implica a aquisição de um 
ponto fixo. É por essa razão que o homem 
religioso se esforçou sempre por 
estabelecer-se no “Centro do Mundo””.7

O espaço do Centro Paroquial adquire, 
segundo esta leitura, uma amplitude que supera 
a  concepção espacial e programática do 
edifício. Ele representa um ponto de rotura no 
espaço do homem religioso. Ainda que não se 
compare ao valor que uma Igreja ou Capela 
possuem para ele, o Centro Paroquial é palco 
de preparação das actividades paroquiais e 
catequeses, por exemplo, onde se evoca a 

presença do sagrado e se manifestam momentos 
de oração e partilha em comunidade cristã. 

Embora a experiência profana do espaço 
possa não contemplar esses momentos, 
acredita-se que usufruindo, eventualmente, 
dos serviços administrativos, visitando a 
cafetaria ou participando numa iniciativa 
cultural ou recreativa da paróquia, se 
reconheça a energia de uma referência 
comunitária. No espaço profano “ainda intervêm 
valores que de algum modo lembram a 
não-homogeneidade específica da experiência 
religiosa do espaço. Existem, por exemplo, 
locais privilegiados, qualitativamente 
diferentes dos outros: (...) são os “lugares 
sagrados“ do seu Universo privado (...).”8

Para além desse sentido de pertença a uma 
unidade, partilhado pelos vilarenses, “(...) a 
paróquia constitui, de algum modo, a célula da 
Igreja, como a família é a célula da 
sociedade. Com o seu chefe espiritual, o seu 
templo, o seu povo, o seu território – 
reflecte a imagem da Igreja universal.”9 Dessa 
forma, para além de referência comum, a 
paróquia revela-se a estrutura através da qual 
o homem religioso se sente em comunhão com os 
ideais universais em que acredita. 

Tal como a família encontra na sua casa 
o refúgio agregador que a constitui como 
célula da sociedade, também a família 
constituída pelos paroquianos usufrui de 
espaços que se podem considerar, por 
associação, à “casa” da sua comunidade. 

As Igrejas e Capelas representam a casa 
do sagrado, que recebe os fiéis e os congrega. 
O Centro Paroquial assumir-se-á como a casa 
que operacionaliza a vivência da fé da 
comunidade paroquial de Vilar do Paraíso. 
Apesar de não albergar o principal acto da 
rotina cristã, a eucaristia, é nele que 
decorrem muitos outros motivos de congregação 
que, não obedecendo a rituais tão detalhados, 
dão lugar à partilha espontânea de uma 
comunidade que partilha a crença num mesmo 
motivo sagrado.

Retomando à analogia com a casa 
unifamiliar, é nas suas partes comuns, como a 
sala ou a cozinha, que se reconhecem os 
momentos de partilha basilares à experiência 
familiar. Frequentemente é deles a referência 
imagética do conceito de casa, associada ao 
conforto e protecção da sua vivência em 
família. 

O espaço exterior que se projecta, como 
centro da composição do novo Centro Paroquial, 
repercutindo-se num átrio polivalente no piso 
inferior, emerge intuitivamente da 
geometrização do entendimento de “ponto 
fixo”10, local de referência comum e partilha 
dos paroquianos em redor das mesmas 
motivações, assumindo metaforicamente o valor 
de “espaço coração” - da composição 
arquitectónica e da comunidade paroquial.

O coração, órgão central no sistema 
circulatório do ser humano, tem a função de 
vitalizar todos os órgãos do seu corpo, num 
movimento contínuo de partida e chegada de 
sangue. O pátio do Centro Paroquial, como 
momento de recepção e reunião, assume o papel 
central na chegada dos paroquianos e, ao mesmo 
tempo, assume-se como o seu ponto de partida 
para uma vida em sociedade, onde pretendem 
aplicar os valores que lá desenvolveram.

Através de uma geometria clara e serena, 
procura-se construir um espaço capaz de se 
concretizar como uma referência imagética dos 
paroquianos, procurando na sua polivalência 
motivos para vários acontecimentos que possam 
nele decorrer e assim potenciar o espaço como 
uma referência, onde as contínuas partidas e 
chegadas demonstrem a vitalidade própria de um 
coração.

O desenho do próprio banco procura a  
ideia de serenidade e convite ao repouso, 
tendo em vista a criação de condições de 
partilha e sentido comunitário, na construção 
daquilo a que Sigfried Giedion designaria por 
“pontos de cristalização para o dia-a-dia”11. 
A espontaneidade do repouso, espera ou 

partilha, numa posição confortável ao corpo, 
constitui uma condição para a criação de 
momentos essenciais à vivência intensa de um 
espaço que poderá adquirir um significado 
específico e forte para a vida dos 
paroquianos.

No piso inferior, os panos de parede 
prontificam-se a receber qualquer exposição 
ou, usufruindo do desnível para o exterior 
como um pequeno palco, esse mesmo espaço surge 
como alternativa ao grande salão paroquial 
superior, numa vertente mais íntima e 
dimensionada para momentos que exijam um 
espaço mais contido.
 Procura-se também que a maior parte do 
programa do novo centro paroquial comunique, 
física e visualmente, com o “espaço coração” 
do projecto, concedendo-lhe a capacidade de 
evocar o sentido comunitário, perceptível por 
cada homem que experimenta cada um dos espaços 
interiores. Será, também em ambos os níveis, 
um ponto de encontro e partilha, um espaço 
onde converge a comunidade através das 
movimentações entre as dependências que 
compõem o programa do Centro Paroquial de 
Vilar do Paraíso. Pretende-se, assim, 
potenciar a centralidade da sua designação, do 
seu conceito e dos próprios espaços nucleares 
do projecto e constituir um lugar capaz de 
estender a dinâmica central do centro cívico.
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Os Centros

 Designam-se “centros”: o centro 
paroquial – estrutura de apoio à actividade 
da comunidade paroquial, a sua administração 
e ensino da catequese – e o centro cívico – 
expressão utilizada pelos vilarenses para o 

lugar onde se encontram a Capela de São 
Martinho, o respectivo adro, o espaço da 

feira trissemanal e estabelecimentos 
comerciais, entre outros edifícios 

residenciais e devolutos.
Distam, sensivelmente, 100 metros um do outro 

e implantam-se numa posição geográfica 
central, em relação ao espaço da freguesia. 

 Como intervir no Centro Paroquial de 
modo a valorizar o centro cívico e alargar a 

sua dinâmica de centralidade?
 De que forma uma referência central se 
manifesta na arquitectura e nos elementos que 

a compõem?

Fará parte da natureza humana a criação 
de referências orientadoras do seu espaço 
habitável. 

“A necessidade de conhecer e estruturar 
o nosso meio é tão importante e tão enraizada 
no passado que esta imagem {do meio ambiente} 
tem uma grande relevância prática e emocional 
no indivíduo”1. 

Essas referências serão construídas pela 
percepção individual do espaço, e sairão 
reforçadas quanto mais pessoas as detectarem 
como tal, adquirindo um valor colectivo 
próprio. 

O “centro” certamente poderá ser 
reconhecido no conjunto dessas referências, 
seja ele de uma cidade, freguesia, paróquia ou 
qualquer outra unidade cívica ou religiosa. 
Esse ponto de partida de uma vida em 
comunidade responde, portanto, a uma 
necessidade.

“Esta necessidade não é nova. Existiu 
desde que a Humanidade começou a formar as 

diferentes culturas. Nessa altura, aos laços 
legais e místicos que uniam as clãs da 
Pré-história e dos tempos primitivos, 
sobrepôs-se uma relação mais estreita. De 
facto, acrescentou-se a isso a consciência de 
pertencer a uma polis, a uma cidade.”2 

Se os primeiros instintos suscitavam a 
criação de uma referência comum, a evolução do 
tempo encarregou-se da especialização dos 
vários centros, em reposta a uma sociedade 
cada vez mais hierarquizada.  

Embora actualmente os conceitos de 
paróquia e freguesia se distingam como 
unidades religiosa e cívica, eles indiciam ter 
uma origem comum. 

“Antes de ser uma unidade territorial, a 
freguesia era a comunidade dos fiéis 
dependentes de uma igreja.”3 A possível origem 
da palavra “freguês”, segundo o Padre Miguel 
de Oliveira4, ilustra claramente a associação 
das duas unidades: “(...) a designação de 
filii ecclesiae, filigreses ou fregueses 
exprimia relações de ordem puramente 
eclesiástica (...)”5. Clarifica-se essa 
relação com a definição actual da palavra 
“freguesia” – “autarquia local de categoria 
inferior à de concelho ou município; 
clientela; igreja paroquial; paróquia; os 
paroquianos”6. Assim, a área de uma freguesia, 
enquanto unidade territorial e 
administrativa, poderá ser fruto do sentido de 
pertença ao centro religioso, normalmente 
materializado na Igreja Matriz.

No caso de Vilar do Paraíso, essa Igreja 
não se situa no centro cívico. Aí, a Capela de 
São Martinho assume-se como o local de culto 
mais frequentado da freguesia. Dada a sua 
proximidade, o Centro Paroquial valoriza e 
partilha com a Capela a referência central da 
comunidade católica vilarense. O percurso que 
os une poderá construir um diálogo potenciador 
da dinâmica urbana, alargando a sua percepção 
de centralidade para além do espaço 
actualmente reconhecido como “centro”. 

Acredita-se que o Centro Paroquial, uma vez 
consolidado como uma referência clara e 
activa, poderá revitalizar um centro cívico 
que tem perdido, gradualmente, unidades de 
serviço e comércio indispensáveis à vida da 
comunidade. Uma vez revitalizado, a comunidade 
paroquial também poderá beneficiar da 
proximidade do centro da freguesia. 

Acredita-se que potenciando o Centro 
Paroquial como uma referência central 
comunitária se poderá retirar frutos da 
sinergia que criará com o centro cívico que, 
por sua vez, carece de motivação e dinâmica.

Nesse contexto, importa explorar o 
significado e simbologia do “centro”, quer no 
contexto do homem religioso – próprio do 
paroquiano - quer no do profano – como o de 
qualquer homem que experiencie o espaço.

“Para o homem religioso, o espaço não é 
homogéneo(...). Há, portanto, um espaço 
sagrado, e por consequência forte, 
significativo – e há outros espaços 
não-sagrados, e por consequência sem estrutura 
nem consistência, em suma: amorfos.

(...)
Na extensão homogénea e infinita onde 

não é possível nenhum ponto de referência 
(...) a hierofania {acto de manifestação do 
sagrado} revela um “ponto fixo” absoluto, um 
“Centro” (...){pois} nada pode começar , nada 
se pode fazer, sem uma orientação prévia – e 
toda a orientação implica a aquisição de um 
ponto fixo. É por essa razão que o homem 
religioso se esforçou sempre por 
estabelecer-se no “Centro do Mundo””.7

O espaço do Centro Paroquial adquire, 
segundo esta leitura, uma amplitude que supera 
a  concepção espacial e programática do 
edifício. Ele representa um ponto de rotura no 
espaço do homem religioso. Ainda que não se 
compare ao valor que uma Igreja ou Capela 
possuem para ele, o Centro Paroquial é palco 
de preparação das actividades paroquiais e 
catequeses, por exemplo, onde se evoca a 

presença do sagrado e se manifestam momentos 
de oração e partilha em comunidade cristã. 

Embora a experiência profana do espaço 
possa não contemplar esses momentos, 
acredita-se que usufruindo, eventualmente, 
dos serviços administrativos, visitando a 
cafetaria ou participando numa iniciativa 
cultural ou recreativa da paróquia, se 
reconheça a energia de uma referência 
comunitária. No espaço profano “ainda intervêm 
valores que de algum modo lembram a 
não-homogeneidade específica da experiência 
religiosa do espaço. Existem, por exemplo, 
locais privilegiados, qualitativamente 
diferentes dos outros: (...) são os “lugares 
sagrados“ do seu Universo privado (...).”8

Para além desse sentido de pertença a uma 
unidade, partilhado pelos vilarenses, “(...) a 
paróquia constitui, de algum modo, a célula da 
Igreja, como a família é a célula da 
sociedade. Com o seu chefe espiritual, o seu 
templo, o seu povo, o seu território – 
reflecte a imagem da Igreja universal.”9 Dessa 
forma, para além de referência comum, a 
paróquia revela-se a estrutura através da qual 
o homem religioso se sente em comunhão com os 
ideais universais em que acredita. 

Tal como a família encontra na sua casa 
o refúgio agregador que a constitui como 
célula da sociedade, também a família 
constituída pelos paroquianos usufrui de 
espaços que se podem considerar, por 
associação, à “casa” da sua comunidade. 

As Igrejas e Capelas representam a casa 
do sagrado, que recebe os fiéis e os congrega. 
O Centro Paroquial assumir-se-á como a casa 
que operacionaliza a vivência da fé da 
comunidade paroquial de Vilar do Paraíso. 
Apesar de não albergar o principal acto da 
rotina cristã, a eucaristia, é nele que 
decorrem muitos outros motivos de congregação 
que, não obedecendo a rituais tão detalhados, 
dão lugar à partilha espontânea de uma 
comunidade que partilha a crença num mesmo 
motivo sagrado.

Retomando à analogia com a casa 
unifamiliar, é nas suas partes comuns, como a 
sala ou a cozinha, que se reconhecem os 
momentos de partilha basilares à experiência 
familiar. Frequentemente é deles a referência 
imagética do conceito de casa, associada ao 
conforto e protecção da sua vivência em 
família. 

O espaço exterior que se projecta, como 
centro da composição do novo Centro Paroquial, 
repercutindo-se num átrio polivalente no piso 
inferior, emerge intuitivamente da 
geometrização do entendimento de “ponto 
fixo”10, local de referência comum e partilha 
dos paroquianos em redor das mesmas 
motivações, assumindo metaforicamente o valor 
de “espaço coração” - da composição 
arquitectónica e da comunidade paroquial.

O coração, órgão central no sistema 
circulatório do ser humano, tem a função de 
vitalizar todos os órgãos do seu corpo, num 
movimento contínuo de partida e chegada de 
sangue. O pátio do Centro Paroquial, como 
momento de recepção e reunião, assume o papel 
central na chegada dos paroquianos e, ao mesmo 
tempo, assume-se como o seu ponto de partida 
para uma vida em sociedade, onde pretendem 
aplicar os valores que lá desenvolveram.

Através de uma geometria clara e serena, 
procura-se construir um espaço capaz de se 
concretizar como uma referência imagética dos 
paroquianos, procurando na sua polivalência 
motivos para vários acontecimentos que possam 
nele decorrer e assim potenciar o espaço como 
uma referência, onde as contínuas partidas e 
chegadas demonstrem a vitalidade própria de um 
coração.

O desenho do próprio banco procura a  
ideia de serenidade e convite ao repouso, 
tendo em vista a criação de condições de 
partilha e sentido comunitário, na construção 
daquilo a que Sigfried Giedion designaria por 
“pontos de cristalização para o dia-a-dia”11. 
A espontaneidade do repouso, espera ou 

partilha, numa posição confortável ao corpo, 
constitui uma condição para a criação de 
momentos essenciais à vivência intensa de um 
espaço que poderá adquirir um significado 
específico e forte para a vida dos 
paroquianos.

No piso inferior, os panos de parede 
prontificam-se a receber qualquer exposição 
ou, usufruindo do desnível para o exterior 
como um pequeno palco, esse mesmo espaço surge 
como alternativa ao grande salão paroquial 
superior, numa vertente mais íntima e 
dimensionada para momentos que exijam um 
espaço mais contido.
 Procura-se também que a maior parte do 
programa do novo centro paroquial comunique, 
física e visualmente, com o “espaço coração” 
do projecto, concedendo-lhe a capacidade de 
evocar o sentido comunitário, perceptível por 
cada homem que experimenta cada um dos espaços 
interiores. Será, também em ambos os níveis, 
um ponto de encontro e partilha, um espaço 
onde converge a comunidade através das 
movimentações entre as dependências que 
compõem o programa do Centro Paroquial de 
Vilar do Paraíso. Pretende-se, assim, 
potenciar a centralidade da sua designação, do 
seu conceito e dos próprios espaços nucleares 
do projecto e constituir um lugar capaz de 
estender a dinâmica central do centro cívico.
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Os Centros

 Designam-se “centros”: o centro 
paroquial – estrutura de apoio à actividade 
da comunidade paroquial, a sua administração 
e ensino da catequese – e o centro cívico – 
expressão utilizada pelos vilarenses para o 

lugar onde se encontram a Capela de São 
Martinho, o respectivo adro, o espaço da 

feira trissemanal e estabelecimentos 
comerciais, entre outros edifícios 

residenciais e devolutos.
Distam, sensivelmente, 100 metros um do outro 

e implantam-se numa posição geográfica 
central, em relação ao espaço da freguesia. 

 Como intervir no Centro Paroquial de 
modo a valorizar o centro cívico e alargar a 

sua dinâmica de centralidade?
 De que forma uma referência central se 
manifesta na arquitectura e nos elementos que 

a compõem?

Fará parte da natureza humana a criação 
de referências orientadoras do seu espaço 
habitável. 

“A necessidade de conhecer e estruturar 
o nosso meio é tão importante e tão enraizada 
no passado que esta imagem {do meio ambiente} 
tem uma grande relevância prática e emocional 
no indivíduo”1. 

Essas referências serão construídas pela 
percepção individual do espaço, e sairão 
reforçadas quanto mais pessoas as detectarem 
como tal, adquirindo um valor colectivo 
próprio. 

O “centro” certamente poderá ser 
reconhecido no conjunto dessas referências, 
seja ele de uma cidade, freguesia, paróquia ou 
qualquer outra unidade cívica ou religiosa. 
Esse ponto de partida de uma vida em 
comunidade responde, portanto, a uma 
necessidade.

“Esta necessidade não é nova. Existiu 
desde que a Humanidade começou a formar as 

diferentes culturas. Nessa altura, aos laços 
legais e místicos que uniam as clãs da 
Pré-história e dos tempos primitivos, 
sobrepôs-se uma relação mais estreita. De 
facto, acrescentou-se a isso a consciência de 
pertencer a uma polis, a uma cidade.”2 

Se os primeiros instintos suscitavam a 
criação de uma referência comum, a evolução do 
tempo encarregou-se da especialização dos 
vários centros, em reposta a uma sociedade 
cada vez mais hierarquizada.  

Embora actualmente os conceitos de 
paróquia e freguesia se distingam como 
unidades religiosa e cívica, eles indiciam ter 
uma origem comum. 

“Antes de ser uma unidade territorial, a 
freguesia era a comunidade dos fiéis 
dependentes de uma igreja.”3 A possível origem 
da palavra “freguês”, segundo o Padre Miguel 
de Oliveira4, ilustra claramente a associação 
das duas unidades: “(...) a designação de 
filii ecclesiae, filigreses ou fregueses 
exprimia relações de ordem puramente 
eclesiástica (...)”5. Clarifica-se essa 
relação com a definição actual da palavra 
“freguesia” – “autarquia local de categoria 
inferior à de concelho ou município; 
clientela; igreja paroquial; paróquia; os 
paroquianos”6. Assim, a área de uma freguesia, 
enquanto unidade territorial e 
administrativa, poderá ser fruto do sentido de 
pertença ao centro religioso, normalmente 
materializado na Igreja Matriz.

No caso de Vilar do Paraíso, essa Igreja 
não se situa no centro cívico. Aí, a Capela de 
São Martinho assume-se como o local de culto 
mais frequentado da freguesia. Dada a sua 
proximidade, o Centro Paroquial valoriza e 
partilha com a Capela a referência central da 
comunidade católica vilarense. O percurso que 
os une poderá construir um diálogo potenciador 
da dinâmica urbana, alargando a sua percepção 
de centralidade para além do espaço 
actualmente reconhecido como “centro”. 

Acredita-se que o Centro Paroquial, uma vez 
consolidado como uma referência clara e 
activa, poderá revitalizar um centro cívico 
que tem perdido, gradualmente, unidades de 
serviço e comércio indispensáveis à vida da 
comunidade. Uma vez revitalizado, a comunidade 
paroquial também poderá beneficiar da 
proximidade do centro da freguesia. 

Acredita-se que potenciando o Centro 
Paroquial como uma referência central 
comunitária se poderá retirar frutos da 
sinergia que criará com o centro cívico que, 
por sua vez, carece de motivação e dinâmica.

Nesse contexto, importa explorar o 
significado e simbologia do “centro”, quer no 
contexto do homem religioso – próprio do 
paroquiano - quer no do profano – como o de 
qualquer homem que experiencie o espaço.

“Para o homem religioso, o espaço não é 
homogéneo(...). Há, portanto, um espaço 
sagrado, e por consequência forte, 
significativo – e há outros espaços 
não-sagrados, e por consequência sem estrutura 
nem consistência, em suma: amorfos.

(...)
Na extensão homogénea e infinita onde 

não é possível nenhum ponto de referência 
(...) a hierofania {acto de manifestação do 
sagrado} revela um “ponto fixo” absoluto, um 
“Centro” (...){pois} nada pode começar , nada 
se pode fazer, sem uma orientação prévia – e 
toda a orientação implica a aquisição de um 
ponto fixo. É por essa razão que o homem 
religioso se esforçou sempre por 
estabelecer-se no “Centro do Mundo””.7

O espaço do Centro Paroquial adquire, 
segundo esta leitura, uma amplitude que supera 
a  concepção espacial e programática do 
edifício. Ele representa um ponto de rotura no 
espaço do homem religioso. Ainda que não se 
compare ao valor que uma Igreja ou Capela 
possuem para ele, o Centro Paroquial é palco 
de preparação das actividades paroquiais e 
catequeses, por exemplo, onde se evoca a 

presença do sagrado e se manifestam momentos 
de oração e partilha em comunidade cristã. 

Embora a experiência profana do espaço 
possa não contemplar esses momentos, 
acredita-se que usufruindo, eventualmente, 
dos serviços administrativos, visitando a 
cafetaria ou participando numa iniciativa 
cultural ou recreativa da paróquia, se 
reconheça a energia de uma referência 
comunitária. No espaço profano “ainda intervêm 
valores que de algum modo lembram a 
não-homogeneidade específica da experiência 
religiosa do espaço. Existem, por exemplo, 
locais privilegiados, qualitativamente 
diferentes dos outros: (...) são os “lugares 
sagrados“ do seu Universo privado (...).”8

Para além desse sentido de pertença a uma 
unidade, partilhado pelos vilarenses, “(...) a 
paróquia constitui, de algum modo, a célula da 
Igreja, como a família é a célula da 
sociedade. Com o seu chefe espiritual, o seu 
templo, o seu povo, o seu território – 
reflecte a imagem da Igreja universal.”9 Dessa 
forma, para além de referência comum, a 
paróquia revela-se a estrutura através da qual 
o homem religioso se sente em comunhão com os 
ideais universais em que acredita. 

Tal como a família encontra na sua casa 
o refúgio agregador que a constitui como 
célula da sociedade, também a família 
constituída pelos paroquianos usufrui de 
espaços que se podem considerar, por 
associação, à “casa” da sua comunidade. 

As Igrejas e Capelas representam a casa 
do sagrado, que recebe os fiéis e os congrega. 
O Centro Paroquial assumir-se-á como a casa 
que operacionaliza a vivência da fé da 
comunidade paroquial de Vilar do Paraíso. 
Apesar de não albergar o principal acto da 
rotina cristã, a eucaristia, é nele que 
decorrem muitos outros motivos de congregação 
que, não obedecendo a rituais tão detalhados, 
dão lugar à partilha espontânea de uma 
comunidade que partilha a crença num mesmo 
motivo sagrado.

Retomando à analogia com a casa 
unifamiliar, é nas suas partes comuns, como a 
sala ou a cozinha, que se reconhecem os 
momentos de partilha basilares à experiência 
familiar. Frequentemente é deles a referência 
imagética do conceito de casa, associada ao 
conforto e protecção da sua vivência em 
família. 

O espaço exterior que se projecta, como 
centro da composição do novo Centro Paroquial, 
repercutindo-se num átrio polivalente no piso 
inferior, emerge intuitivamente da 
geometrização do entendimento de “ponto 
fixo”10, local de referência comum e partilha 
dos paroquianos em redor das mesmas 
motivações, assumindo metaforicamente o valor 
de “espaço coração” - da composição 
arquitectónica e da comunidade paroquial.

O coração, órgão central no sistema 
circulatório do ser humano, tem a função de 
vitalizar todos os órgãos do seu corpo, num 
movimento contínuo de partida e chegada de 
sangue. O pátio do Centro Paroquial, como 
momento de recepção e reunião, assume o papel 
central na chegada dos paroquianos e, ao mesmo 
tempo, assume-se como o seu ponto de partida 
para uma vida em sociedade, onde pretendem 
aplicar os valores que lá desenvolveram.

Através de uma geometria clara e serena, 
procura-se construir um espaço capaz de se 
concretizar como uma referência imagética dos 
paroquianos, procurando na sua polivalência 
motivos para vários acontecimentos que possam 
nele decorrer e assim potenciar o espaço como 
uma referência, onde as contínuas partidas e 
chegadas demonstrem a vitalidade própria de um 
coração.

O desenho do próprio banco procura a  
ideia de serenidade e convite ao repouso, 
tendo em vista a criação de condições de 
partilha e sentido comunitário, na construção 
daquilo a que Sigfried Giedion designaria por 
“pontos de cristalização para o dia-a-dia”11. 
A espontaneidade do repouso, espera ou 

partilha, numa posição confortável ao corpo, 
constitui uma condição para a criação de 
momentos essenciais à vivência intensa de um 
espaço que poderá adquirir um significado 
específico e forte para a vida dos 
paroquianos.

No piso inferior, os panos de parede 
prontificam-se a receber qualquer exposição 
ou, usufruindo do desnível para o exterior 
como um pequeno palco, esse mesmo espaço surge 
como alternativa ao grande salão paroquial 
superior, numa vertente mais íntima e 
dimensionada para momentos que exijam um 
espaço mais contido.
 Procura-se também que a maior parte do 
programa do novo centro paroquial comunique, 
física e visualmente, com o “espaço coração” 
do projecto, concedendo-lhe a capacidade de 
evocar o sentido comunitário, perceptível por 
cada homem que experimenta cada um dos espaços 
interiores. Será, também em ambos os níveis, 
um ponto de encontro e partilha, um espaço 
onde converge a comunidade através das 
movimentações entre as dependências que 
compõem o programa do Centro Paroquial de 
Vilar do Paraíso. Pretende-se, assim, 
potenciar a centralidade da sua designação, do 
seu conceito e dos próprios espaços nucleares 
do projecto e constituir um lugar capaz de 
estender a dinâmica central do centro cívico.
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O Gesto de Acolhimento

Gesto: “movimento exterior do 
corpo, pelo qual se exprimem os 

sentimentos ou se dá mais força às 
palavras”1.

Acolhimento: “refúgio, 
recolhimento, guarida.”2. 

Depois de um período de 
intermitência no pensamento, o 

sentimento de acolhimento, presenciado 
no pátio do Centro Paroquial de 

Matosinhos, ganhou expressão sob a 
forma de gestos corporais, que 

despertaram na memória o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves.

 
O gesto, convertido posteriormente 
em geometria, torna-se o meio de 

concretização das sensações que se 
experimentam, possibilitando que outros 

seres humanos as sintam, numa clara 
articulação entre a memória individual 

e o desenho do projecto.
As mãos e os braços denunciam o 

movimento próprio de quem deseja que o 
novo Centro Paroquial seja refúgio, 

recolhimento e abrigo dos paroquianos.

Que sentimentos estão associados à 
ideia do gesto de acolhimento?

Qual a relação deles com o desenho 
do espaço? 

 
 A ideia de acolhimento valoriza o 
projecto do Centro Paroquial na medida em que 
é imperativo oferecer um convite contínuo aos 
paroquianos, a fim de os envolver na dinâmica 
da paróquia e despertar neles o sentido activo 
de pertença a uma comunidade. Para além disso, 
é essencial que partilhem o conforto da 
presença em família paroquial e aí encontrem 
um porto seguro, associado aos valores que se 
praticam em comunidade. Daí surgirem os gestos 

corporais tão singulares e espontâneos de, com 
a mão ou os braços, envolver, agrupar ou até 
abraçar o conjunto de pessoas que dela fazem 
parte. 

 O gesto de acolhimento surge 
intuitivamente associado ao Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. 

A associação dos gestos corporais às 
vistas da referida obra, que à partida se 
consideraria puramente formal, fez mergulhar 
nos registos da memória e despertou a 
experiência pessoal dos espaços. Aí, 
recorda-se um claro sentimento de acolhimento 
ao longo do percurso de entrada, que conduz ao 
interior do Museu.
 

Desde a rua e atravessando o 
portão, um primeiro espaço conduz ao 

ponto inicial de uma extensa cobertura, 
onde praticamente lhe conseguimos 

tocar, estendendo o braço. Coberto por 
ela, segue-se amparado pela parede a um 

lado e contemplando um vasto espaço 
verde do outro. Um pequeno volume, o 

posto de informação, surge e estreita a 
passagem. Atravessando-a, já se segue 
delimitado de ambos os lados, até ao 

espaço que, ao lado, antecede a 
entrada, mais contido que o vasto 

espaço verde inicial. A cobertura, que 
agora se encontra bastante mais alta, 

remata numa parede e dá lugar a um 
pequeno átrio, de altura reduzida, que 

dá acesso ao interior. 

Por momentos, o espaço envolve 
quem o experimenta, como se tivesse 

chegado à sua própria casa. 

 “(...) Há momentos em que precisamos de 
estar envolvidos, abraçados, contidos num 
espaço que Freud reconhecia como qualquer 
ambiente que nos pudesse relembrar o útero 
materno. (...)”3  

 Partilha-se do sentimento que Adalberto 
Dias descreve quando no Centro Paroquial de 
Matosinhos, após o percurso de entrada, se 
descobre o pátio. Experimenta-se aí um momento 
de forte recolhimento, sentindo a proximidade 
entre as volumetrias e o próprio corpo – como 
se elas o abraçassem - mesmo tratando-se de um 
espaço claramente dimensionado para a 
congregação da família paroquial, motivo 
adicional de conforto e acolhimento. 
 Surge também o sentimento de intimidade, 
na medida em que não se expõe directamente à 
rua, mas resguarda-se dela e de uma primeira 
área de recepção administrativa. Permanecendo 
afastado desse âmbito, este espaço goza de 
maior conforto e autonomia, servindo de apoio 
às dependências que lhe são adjacentes e sendo 
palco de actividades próprias de uma família 
paroquial, sem que isso interfira com o 
atendimento ao público dos serviços 
administrativos, parte indispensável do 
programa. 

 Fruto dessa reflexão, equaciona-se o 
volume do novo salão paroquial de Vilar do 
Paraíso próximo e acessível da rua, 
autonomizando o seu funcionamento, mas 
concedendo-lhe, ao mesmo tempo, relação com o 
restante programa. Esse volume opera a 
articulação entre a frente urbana do edifício 
que se projecta e o seu interior, mais 
resguardado, ao qual se acede através do 
percurso que proporciona vários momentos que 
encaminham o utilizador até ao espaço central.  
 Assim se concretiza, em Vilar do 
Paraíso, o percurso de acolhimento resultante 
do gesto que contempla múltiplas intenções.  

 “Todos os gestos – também o gesto de 
desenhar – estão carregados de história, de 
inconsciente memória, de incalculável, 
anónima sabedoria.” 4  

No seguimento destas palavras de Álvaro 
Siza, todas as emoções suscitadas pelas 
experiências dos espaços, e reflexões que 

delas decorrem, constituem matéria presente no 
desenho da proposta para o novo Centro 
Paroquial de Vilar do Paraíso. Elas são a 
essência dos gestos, das geometrias, que 
estruturam os espaços projectados, através dos 
quais se pretende facultar a outros homens as 
emoções sentidas nas experiências.
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O Gesto de Acolhimento

Gesto: “movimento exterior do 
corpo, pelo qual se exprimem os 

sentimentos ou se dá mais força às 
palavras”1.

Acolhimento: “refúgio, 
recolhimento, guarida.”2. 

Depois de um período de 
intermitência no pensamento, o 

sentimento de acolhimento, presenciado 
no pátio do Centro Paroquial de 

Matosinhos, ganhou expressão sob a 
forma de gestos corporais, que 

despertaram na memória o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves.

 
O gesto, convertido posteriormente 
em geometria, torna-se o meio de 

concretização das sensações que se 
experimentam, possibilitando que outros 

seres humanos as sintam, numa clara 
articulação entre a memória individual 

e o desenho do projecto.
As mãos e os braços denunciam o 

movimento próprio de quem deseja que o 
novo Centro Paroquial seja refúgio, 

recolhimento e abrigo dos paroquianos.

Que sentimentos estão associados à 
ideia do gesto de acolhimento?

Qual a relação deles com o desenho 
do espaço? 

 
 A ideia de acolhimento valoriza o 
projecto do Centro Paroquial na medida em que 
é imperativo oferecer um convite contínuo aos 
paroquianos, a fim de os envolver na dinâmica 
da paróquia e despertar neles o sentido activo 
de pertença a uma comunidade. Para além disso, 
é essencial que partilhem o conforto da 
presença em família paroquial e aí encontrem 
um porto seguro, associado aos valores que se 
praticam em comunidade. Daí surgirem os gestos 

corporais tão singulares e espontâneos de, com 
a mão ou os braços, envolver, agrupar ou até 
abraçar o conjunto de pessoas que dela fazem 
parte. 

 O gesto de acolhimento surge 
intuitivamente associado ao Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. 

A associação dos gestos corporais às 
vistas da referida obra, que à partida se 
consideraria puramente formal, fez mergulhar 
nos registos da memória e despertou a 
experiência pessoal dos espaços. Aí, 
recorda-se um claro sentimento de acolhimento 
ao longo do percurso de entrada, que conduz ao 
interior do Museu.
 

Desde a rua e atravessando o 
portão, um primeiro espaço conduz ao 

ponto inicial de uma extensa cobertura, 
onde praticamente lhe conseguimos 

tocar, estendendo o braço. Coberto por 
ela, segue-se amparado pela parede a um 

lado e contemplando um vasto espaço 
verde do outro. Um pequeno volume, o 

posto de informação, surge e estreita a 
passagem. Atravessando-a, já se segue 
delimitado de ambos os lados, até ao 

espaço que, ao lado, antecede a 
entrada, mais contido que o vasto 

espaço verde inicial. A cobertura, que 
agora se encontra bastante mais alta, 

remata numa parede e dá lugar a um 
pequeno átrio, de altura reduzida, que 

dá acesso ao interior. 

Por momentos, o espaço envolve 
quem o experimenta, como se tivesse 

chegado à sua própria casa. 

 “(...) Há momentos em que precisamos de 
estar envolvidos, abraçados, contidos num 
espaço que Freud reconhecia como qualquer 
ambiente que nos pudesse relembrar o útero 
materno. (...)”3  

 Partilha-se do sentimento que Adalberto 
Dias descreve quando no Centro Paroquial de 
Matosinhos, após o percurso de entrada, se 
descobre o pátio. Experimenta-se aí um momento 
de forte recolhimento, sentindo a proximidade 
entre as volumetrias e o próprio corpo – como 
se elas o abraçassem - mesmo tratando-se de um 
espaço claramente dimensionado para a 
congregação da família paroquial, motivo 
adicional de conforto e acolhimento. 
 Surge também o sentimento de intimidade, 
na medida em que não se expõe directamente à 
rua, mas resguarda-se dela e de uma primeira 
área de recepção administrativa. Permanecendo 
afastado desse âmbito, este espaço goza de 
maior conforto e autonomia, servindo de apoio 
às dependências que lhe são adjacentes e sendo 
palco de actividades próprias de uma família 
paroquial, sem que isso interfira com o 
atendimento ao público dos serviços 
administrativos, parte indispensável do 
programa. 

 Fruto dessa reflexão, equaciona-se o 
volume do novo salão paroquial de Vilar do 
Paraíso próximo e acessível da rua, 
autonomizando o seu funcionamento, mas 
concedendo-lhe, ao mesmo tempo, relação com o 
restante programa. Esse volume opera a 
articulação entre a frente urbana do edifício 
que se projecta e o seu interior, mais 
resguardado, ao qual se acede através do 
percurso que proporciona vários momentos que 
encaminham o utilizador até ao espaço central.  
 Assim se concretiza, em Vilar do 
Paraíso, o percurso de acolhimento resultante 
do gesto que contempla múltiplas intenções.  

 “Todos os gestos – também o gesto de 
desenhar – estão carregados de história, de 
inconsciente memória, de incalculável, 
anónima sabedoria.” 4  

No seguimento destas palavras de Álvaro 
Siza, todas as emoções suscitadas pelas 
experiências dos espaços, e reflexões que 

delas decorrem, constituem matéria presente no 
desenho da proposta para o novo Centro 
Paroquial de Vilar do Paraíso. Elas são a 
essência dos gestos, das geometrias, que 
estruturam os espaços projectados, através dos 
quais se pretende facultar a outros homens as 
emoções sentidas nas experiências.
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O Gesto de Acolhimento

Gesto: “movimento exterior do 
corpo, pelo qual se exprimem os 

sentimentos ou se dá mais força às 
palavras”1.

Acolhimento: “refúgio, 
recolhimento, guarida.”2. 

Depois de um período de 
intermitência no pensamento, o 

sentimento de acolhimento, presenciado 
no pátio do Centro Paroquial de 

Matosinhos, ganhou expressão sob a 
forma de gestos corporais, que 

despertaram na memória o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves.

 
O gesto, convertido posteriormente 
em geometria, torna-se o meio de 

concretização das sensações que se 
experimentam, possibilitando que outros 

seres humanos as sintam, numa clara 
articulação entre a memória individual 

e o desenho do projecto.
As mãos e os braços denunciam o 

movimento próprio de quem deseja que o 
novo Centro Paroquial seja refúgio, 

recolhimento e abrigo dos paroquianos.

Que sentimentos estão associados à 
ideia do gesto de acolhimento?

Qual a relação deles com o desenho 
do espaço? 

 
 A ideia de acolhimento valoriza o 
projecto do Centro Paroquial na medida em que 
é imperativo oferecer um convite contínuo aos 
paroquianos, a fim de os envolver na dinâmica 
da paróquia e despertar neles o sentido activo 
de pertença a uma comunidade. Para além disso, 
é essencial que partilhem o conforto da 
presença em família paroquial e aí encontrem 
um porto seguro, associado aos valores que se 
praticam em comunidade. Daí surgirem os gestos 

corporais tão singulares e espontâneos de, com 
a mão ou os braços, envolver, agrupar ou até 
abraçar o conjunto de pessoas que dela fazem 
parte. 

 O gesto de acolhimento surge 
intuitivamente associado ao Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. 

A associação dos gestos corporais às 
vistas da referida obra, que à partida se 
consideraria puramente formal, fez mergulhar 
nos registos da memória e despertou a 
experiência pessoal dos espaços. Aí, 
recorda-se um claro sentimento de acolhimento 
ao longo do percurso de entrada, que conduz ao 
interior do Museu.
 

Desde a rua e atravessando o 
portão, um primeiro espaço conduz ao 

ponto inicial de uma extensa cobertura, 
onde praticamente lhe conseguimos 

tocar, estendendo o braço. Coberto por 
ela, segue-se amparado pela parede a um 

lado e contemplando um vasto espaço 
verde do outro. Um pequeno volume, o 

posto de informação, surge e estreita a 
passagem. Atravessando-a, já se segue 
delimitado de ambos os lados, até ao 

espaço que, ao lado, antecede a 
entrada, mais contido que o vasto 

espaço verde inicial. A cobertura, que 
agora se encontra bastante mais alta, 

remata numa parede e dá lugar a um 
pequeno átrio, de altura reduzida, que 

dá acesso ao interior. 

Por momentos, o espaço envolve 
quem o experimenta, como se tivesse 

chegado à sua própria casa. 

 “(...) Há momentos em que precisamos de 
estar envolvidos, abraçados, contidos num 
espaço que Freud reconhecia como qualquer 
ambiente que nos pudesse relembrar o útero 
materno. (...)”3  

 Partilha-se do sentimento que Adalberto 
Dias descreve quando no Centro Paroquial de 
Matosinhos, após o percurso de entrada, se 
descobre o pátio. Experimenta-se aí um momento 
de forte recolhimento, sentindo a proximidade 
entre as volumetrias e o próprio corpo – como 
se elas o abraçassem - mesmo tratando-se de um 
espaço claramente dimensionado para a 
congregação da família paroquial, motivo 
adicional de conforto e acolhimento. 
 Surge também o sentimento de intimidade, 
na medida em que não se expõe directamente à 
rua, mas resguarda-se dela e de uma primeira 
área de recepção administrativa. Permanecendo 
afastado desse âmbito, este espaço goza de 
maior conforto e autonomia, servindo de apoio 
às dependências que lhe são adjacentes e sendo 
palco de actividades próprias de uma família 
paroquial, sem que isso interfira com o 
atendimento ao público dos serviços 
administrativos, parte indispensável do 
programa. 

 Fruto dessa reflexão, equaciona-se o 
volume do novo salão paroquial de Vilar do 
Paraíso próximo e acessível da rua, 
autonomizando o seu funcionamento, mas 
concedendo-lhe, ao mesmo tempo, relação com o 
restante programa. Esse volume opera a 
articulação entre a frente urbana do edifício 
que se projecta e o seu interior, mais 
resguardado, ao qual se acede através do 
percurso que proporciona vários momentos que 
encaminham o utilizador até ao espaço central.  
 Assim se concretiza, em Vilar do 
Paraíso, o percurso de acolhimento resultante 
do gesto que contempla múltiplas intenções.  

 “Todos os gestos – também o gesto de 
desenhar – estão carregados de história, de 
inconsciente memória, de incalculável, 
anónima sabedoria.” 4  

No seguimento destas palavras de Álvaro 
Siza, todas as emoções suscitadas pelas 
experiências dos espaços, e reflexões que 

delas decorrem, constituem matéria presente no 
desenho da proposta para o novo Centro 
Paroquial de Vilar do Paraíso. Elas são a 
essência dos gestos, das geometrias, que 
estruturam os espaços projectados, através dos 
quais se pretende facultar a outros homens as 
emoções sentidas nas experiências.
  



1 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 12. 
Editorial Enciclopédia, Limitada, Lisboa – Rio de Janeiro. 
[p.363]
2 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 1. 
Editorial Enciclopédia, Limitada, Lisboa – Rio de Janeiro. 
[p.284]
3 DIAS, Adalberto in “Adalberto Dias. A Procura do Paraíso” in 
CREMASCOLI, Roberto; MILANO, Maria. A Casa de Quem faz as 
Casas. Cardume, 2016. [p.40]
4 SIZA VIEIRA, Álvaro. 01 Textos. Civilização Editora, 2009. 
[p.37]
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O Gesto de Acolhimento

Gesto: “movimento exterior do 
corpo, pelo qual se exprimem os 

sentimentos ou se dá mais força às 
palavras”1.

Acolhimento: “refúgio, 
recolhimento, guarida.”2. 

Depois de um período de 
intermitência no pensamento, o 

sentimento de acolhimento, presenciado 
no pátio do Centro Paroquial de 

Matosinhos, ganhou expressão sob a 
forma de gestos corporais, que 

despertaram na memória o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves.

 
O gesto, convertido posteriormente 
em geometria, torna-se o meio de 

concretização das sensações que se 
experimentam, possibilitando que outros 

seres humanos as sintam, numa clara 
articulação entre a memória individual 

e o desenho do projecto.
As mãos e os braços denunciam o 

movimento próprio de quem deseja que o 
novo Centro Paroquial seja refúgio, 

recolhimento e abrigo dos paroquianos.

Que sentimentos estão associados à 
ideia do gesto de acolhimento?

Qual a relação deles com o desenho 
do espaço? 

 
 A ideia de acolhimento valoriza o 
projecto do Centro Paroquial na medida em que 
é imperativo oferecer um convite contínuo aos 
paroquianos, a fim de os envolver na dinâmica 
da paróquia e despertar neles o sentido activo 
de pertença a uma comunidade. Para além disso, 
é essencial que partilhem o conforto da 
presença em família paroquial e aí encontrem 
um porto seguro, associado aos valores que se 
praticam em comunidade. Daí surgirem os gestos 

corporais tão singulares e espontâneos de, com 
a mão ou os braços, envolver, agrupar ou até 
abraçar o conjunto de pessoas que dela fazem 
parte. 

 O gesto de acolhimento surge 
intuitivamente associado ao Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. 

A associação dos gestos corporais às 
vistas da referida obra, que à partida se 
consideraria puramente formal, fez mergulhar 
nos registos da memória e despertou a 
experiência pessoal dos espaços. Aí, 
recorda-se um claro sentimento de acolhimento 
ao longo do percurso de entrada, que conduz ao 
interior do Museu.
 

Desde a rua e atravessando o 
portão, um primeiro espaço conduz ao 

ponto inicial de uma extensa cobertura, 
onde praticamente lhe conseguimos 

tocar, estendendo o braço. Coberto por 
ela, segue-se amparado pela parede a um 

lado e contemplando um vasto espaço 
verde do outro. Um pequeno volume, o 

posto de informação, surge e estreita a 
passagem. Atravessando-a, já se segue 
delimitado de ambos os lados, até ao 

espaço que, ao lado, antecede a 
entrada, mais contido que o vasto 

espaço verde inicial. A cobertura, que 
agora se encontra bastante mais alta, 

remata numa parede e dá lugar a um 
pequeno átrio, de altura reduzida, que 

dá acesso ao interior. 

Por momentos, o espaço envolve 
quem o experimenta, como se tivesse 

chegado à sua própria casa. 

 “(...) Há momentos em que precisamos de 
estar envolvidos, abraçados, contidos num 
espaço que Freud reconhecia como qualquer 
ambiente que nos pudesse relembrar o útero 
materno. (...)”3  

 Partilha-se do sentimento que Adalberto 
Dias descreve quando no Centro Paroquial de 
Matosinhos, após o percurso de entrada, se 
descobre o pátio. Experimenta-se aí um momento 
de forte recolhimento, sentindo a proximidade 
entre as volumetrias e o próprio corpo – como 
se elas o abraçassem - mesmo tratando-se de um 
espaço claramente dimensionado para a 
congregação da família paroquial, motivo 
adicional de conforto e acolhimento. 
 Surge também o sentimento de intimidade, 
na medida em que não se expõe directamente à 
rua, mas resguarda-se dela e de uma primeira 
área de recepção administrativa. Permanecendo 
afastado desse âmbito, este espaço goza de 
maior conforto e autonomia, servindo de apoio 
às dependências que lhe são adjacentes e sendo 
palco de actividades próprias de uma família 
paroquial, sem que isso interfira com o 
atendimento ao público dos serviços 
administrativos, parte indispensável do 
programa. 

 Fruto dessa reflexão, equaciona-se o 
volume do novo salão paroquial de Vilar do 
Paraíso próximo e acessível da rua, 
autonomizando o seu funcionamento, mas 
concedendo-lhe, ao mesmo tempo, relação com o 
restante programa. Esse volume opera a 
articulação entre a frente urbana do edifício 
que se projecta e o seu interior, mais 
resguardado, ao qual se acede através do 
percurso que proporciona vários momentos que 
encaminham o utilizador até ao espaço central.  
 Assim se concretiza, em Vilar do 
Paraíso, o percurso de acolhimento resultante 
do gesto que contempla múltiplas intenções.  

 “Todos os gestos – também o gesto de 
desenhar – estão carregados de história, de 
inconsciente memória, de incalculável, 
anónima sabedoria.” 4  

No seguimento destas palavras de Álvaro 
Siza, todas as emoções suscitadas pelas 
experiências dos espaços, e reflexões que 

delas decorrem, constituem matéria presente no 
desenho da proposta para o novo Centro 
Paroquial de Vilar do Paraíso. Elas são a 
essência dos gestos, das geometrias, que 
estruturam os espaços projectados, através dos 
quais se pretende facultar a outros homens as 
emoções sentidas nas experiências.
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O Centro Cultural de Cobquecura 
Alberto Campo Baeza [Projecto não realizado]

Cobquecura, Chile, 2012

Sobre uma plataforma, um vazio é 
tensionado entre três volumes. Esse 

espaço, claro e cru, opera a recepção 
de quem chega através da rampa de 

acesso. Imagina-se a escala confortável 
e atenta à dimensão do homem. Deseja-se 
vivenciá-lo. A distância a que obra se 

encontraria surgia como primeiro 
impedimento. O segundo prende-se com a 

constatação de que ela não existe.

Surge, contudo, construída e 
experienciada na imaginação.

O primeiro contacto com o projecto da 
autoria do arquitecto Alberto Campo Baeza 
surge através da visualização da imagem da sua 
maquete volumétrica, em madeira. Desde logo se 
sentiu a harmonia da proporção entre os 
volumes e os espaços, sustentada por uma 
métrica ortogonal, marcada pelas juntas das 
peças de madeira. Sobre a plataforma, as 
volumetrias sugerem uma hierarquia. Sobressai 
o volume mais alto, como primeira referência 
visual e simbólica, segue-se o volume de 
planta quadrada e, por fim, o mais pequeno. 
Entre eles, dois espaços: o primeiro 
delimitado pelos 3 volumes, o segundo apenas 
por dois deles. 

O foco dirige-se claramente para o 
primeiro espaço que, apesar de articular 3 
volumes tão distintos, conserva uma geometria 
clara, atendendo à imagem volumétrica 
oferecida pela maquete. Essa configuração, 
intuitivamente, evocou a ideia de “espaço 
coração”, que se tem vindo a explorar ao longo 
do trabalho. Coração do conjunto 
arquitectónico e coração de Cobquecura, na 
medida em que a cultura será um motivo 
agregador por si só.

Conhecendo o enquadramento do projecto, 
a analogia com o órgão vital humano adquire 
ainda mais sentido. O Centro Cultural de 
Cobquecura insere-se numa iniciativa que 
visaria dotar a orla costeira da região de 
Biobío, no Chile, de infra-estruturas 
culturais, no sentido de restituir as 
identidades locais, particularmente afectadas 
pelo terramoto e tsunami de Fevereiro de 2010. 
A proposta, que consistia na construção de um 
conjunto de dez pavilhões, projectados por 
vários arquitectos, não foi concretizada.

O espaço organizado pelos três 
volumes, sobre a plataforma, convida à 
permanência e experiência do programa.

Atravessando-o, em direcção ao 
mar, significa entrar de novo na 

paisagem, como se de uma porta se 
tratasse, abrindo caminho à leitura do 

infinito da linha do horizonte.

O arquitecto pretende responder à 
construção de “(...)algo... uma espécie de 
centro cultural”1. Esse “algo” procura 
acrescentar à designação cultural a procura da 
construção de um lugar referencial, que 
conquiste a afectividade da população e que 
acompanhe e impulsione a reestruturação de uma 
vida económica e social, acreditando que 
“(...)a arquitectura influencia, de uma 
maneira eficaz, a vida das populações.”2

“A paisagem tem a beleza da desolação, do 
deserto, do infinito..”3 Nesse lugar forte e 
identitário, na costa de Cobquecura, o 
arquiteto introduz um carácter especial no 
percurso entre a estrada e o mar, composto por 
três momentos: o parque automóvel, a 
plataforma elevada e outra inferior. Do 
ambiente orgânico próprio da costa, onde 
prevalecem os elementos naturais, irrompe uma 
base sólida, de betão armado, que procura 
afirmar a certeza das linhas que assinalam um 
“ponto fixo” na paisagem.

Permanecer na plataforma significa 
vivenciar um “lugar sagrado” de uma 
identidade e de uma cultura que se 
querem reavivar. Ao mesmo tempo, 
obtém-se uma nova experiência da 

paisagem, através dos limites 
transparentes, agora enquadrada e 

selecionada pela estrutura de betão. 

Numa comunidade debilitada pela perda 
humana, de habitações e de partes do seu 
espaço urbano, tornar-se-ia essencial a 
reposição das casas, primeira referência 
espacial e basilar ao desenvolvimento de uma 
vida em pleno. Posteriormente tornam-se 
essenciais os espaços comunitários, aqueles 
que dão lugar à partilha que gera as 
motivações comuns, capazes de ditar soluções 
futuras aos habitantes. 

Um espaço cultural, para além de 
representar esse lugar de convergência, 
mobilizador de caminhos de futuro, é também 
capaz de produzir uma retrospectiva sobre 
referências eventualmente perdidas, sejam 
elas arquitectónicas ou associadas a hábitos e 
eventos comunitários. Tratar-se-ia, portanto, 
de materializar num edifício uma força 
unificadora, através da essência que é comum 
aos habitantes e potenciadora de novas 
circunstâncias culturais.

Por todas estas razões, o projecto deste 
centro encerra em si questões que dificilmente 
seriam indiferentes a qualquer habitante da 
cidade de Cobquecura. Acredita-se que esse 
conjunto arquitectónico seria, 
qualitativamente, um espaço especial, capaz de 
construir um sentido de pertença em cada 
habitante e uma referência imagética que o 
ligasse aos seus semelhantes.

Esse lugar central, de presença 
colectiva,  ultrapassaria a sua percepção de 
um simples edifício. Mesmo para “(...)o homem 
que optou por uma vida profana{,} não consegue 
abolir completamente o comportamento 
religioso (...)”4, pelo que existem lugares 

onde “(...) a revelação de uma outra 
realidade, diferente daquela de que participa 
pela sua existência quotidiana(...)”5 pode 
fundar um “lugar sagrado do seu universo 
privado”6. Desse modo, convoca-se um espaço 
cultural, junto ao mar - um lugar forte do 
quotidiano e do íntimo dos habitantes - na 
construção de uma referência de reunião e de 
encontro. Talvez fundar um espaço “coração” de 
um “corpo” urbano severamente afectado.

Ainda que a motivação do projecto do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso não  
manifeste a urgência de Cobquecura, 
considera-se essencial a criação de um espaço 
significante e referencial numa freguesia que 
carece de lugares de vida comunitária activa, 
dinâmica e regular. 

Ao infinito da linha do horizonte, 
acrescenta-se a verticalidade da torre. 

Talvez procure o infinito do céu, ou 
simplesmente procure ser uma referência 

visual de um lugar que se constrói.

“(...) Uma peça emergente, torre ou 
farol que não é mais do que uma estrutura 
vazia de 4x4 metros e várias alturas. Como um 
esqueleto vazio que se irá colonizando.”7

Alberto Campo Baeza descreve, assim, o 
volume mais alto da composição que, para além 
da função referencial, assume também um 
carácter simbólico de uma estrutura em aberto, 
preparada para a sua apropriação. O arquitecto 
garante margem de liberdade para que o 
elemento de referência, aquele que dá 
visibilidade ao conjunto, seja identitário da 
sua comunidade e possa responder à essência 
dos seus motivos comuns.

“Segundo as tradições de uma tribo 
Arunta, os Achilpa, o Ser divino Numbakula 
“cosmisou”, nos tempos míticos, o futuro 
território da tribo(...). Do tronco de uma 
árvore da goma, Numbakula afeiçoou o poste 
sagrado (...), trepou por ele e desapareceu no 
Céu. Este poste representa um eixo cósmico, 

porque foi à volta dele que o território se 
tornou habitável, portanto se transformou num 
“mundo”. (...) {Os} Achilpa transportam-no 
sempre consigo (...), embora se desloquem 
continuamente, {estão} sempre no “seu mundo” 
e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, 
onde Numbakula desapareceu. Se o poste se 
quebra, é a catástrofe; é de certa maneira o 
“fim do mundo”, a regressão ao Caos.”8 

Por analogia, pode depreender-se o valor 
simbólico que o volume da torre poderia 
comportar, na medida em que seria a própria 
comunidade a determinar a sua utilidade, a 
moldar a sua referência, de um espaço urbano 
em reconstrução e carente de pontos de apoio 
significantes. 

O próprio volume de maior área do Centro 
Cultural de Cobquecura é apresentado pelo 
arquitecto como espaço “multifuncional”, pelo 
que permitiria o ajuste necessário à 
actividade que aí decorresse. A sua planta 
quadrada denuncia, claramente, a sua 
polivalência e surge como referência ao salão 
paroquial de Vilar do Paraíso. Considera-se 
que esse desenho permite uma leitura global do 
espaço e apta a várias distribuições, em 
detrimento de um espaço com uma tendência 
direccional mais forte. Propõe-se, então, um 
quadrado, ao qual se adiciona o espaço do 
palco e um pequeno espaço intermédio, no lado 
oposto. 

A ideia de liberdade às motivações dos 
utilizadores manifesta-se também na linguagem 
estrutural, simples e clara, em betão armado, 
que parece esperar pela apropriação dos 
utilizadores do espaço. No fundo apenas o 
volume mais pequeno adquire uma função 
própria, de serviços de apoio.

Em suma, distinguem-se o carácter 
simbólico, multifuncional e de apoio para cada 
um dos volumes sobre a plataforma, articulados 
pelos vazios que lhes são adjacentes.

Também o Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso procura uma clara distribuição do 
programa, associada à possibilidade da 

construção em duas fases distintas. O salão 
paroquial e o volume dos espaços 
administrativos – os programas considerados 
prioritários ao funcionamento da estrutura 
paroquial - encerrariam o espaço exterior numa 
primeira fase. No momento da inclusão do 
terreno por adquirir, dotar-se-ia o Centro 
Paroquial da cafetaria e cozinha, que 
completariam o programa estabelecido no piso 
principal.
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O Centro Cultural de Cobquecura 
Alberto Campo Baeza [Projecto não realizado]

Cobquecura, Chile, 2012

Sobre uma plataforma, um vazio é 
tensionado entre três volumes. Esse 

espaço, claro e cru, opera a recepção 
de quem chega através da rampa de 

acesso. Imagina-se a escala confortável 
e atenta à dimensão do homem. Deseja-se 
vivenciá-lo. A distância a que obra se 

encontraria surgia como primeiro 
impedimento. O segundo prende-se com a 

constatação de que ela não existe.

Surge, contudo, construída e 
experienciada na imaginação.

O primeiro contacto com o projecto da 
autoria do arquitecto Alberto Campo Baeza 
surge através da visualização da imagem da sua 
maquete volumétrica, em madeira. Desde logo se 
sentiu a harmonia da proporção entre os 
volumes e os espaços, sustentada por uma 
métrica ortogonal, marcada pelas juntas das 
peças de madeira. Sobre a plataforma, as 
volumetrias sugerem uma hierarquia. Sobressai 
o volume mais alto, como primeira referência 
visual e simbólica, segue-se o volume de 
planta quadrada e, por fim, o mais pequeno. 
Entre eles, dois espaços: o primeiro 
delimitado pelos 3 volumes, o segundo apenas 
por dois deles. 

O foco dirige-se claramente para o 
primeiro espaço que, apesar de articular 3 
volumes tão distintos, conserva uma geometria 
clara, atendendo à imagem volumétrica 
oferecida pela maquete. Essa configuração, 
intuitivamente, evocou a ideia de “espaço 
coração”, que se tem vindo a explorar ao longo 
do trabalho. Coração do conjunto 
arquitectónico e coração de Cobquecura, na 
medida em que a cultura será um motivo 
agregador por si só.

Conhecendo o enquadramento do projecto, 
a analogia com o órgão vital humano adquire 
ainda mais sentido. O Centro Cultural de 
Cobquecura insere-se numa iniciativa que 
visaria dotar a orla costeira da região de 
Biobío, no Chile, de infra-estruturas 
culturais, no sentido de restituir as 
identidades locais, particularmente afectadas 
pelo terramoto e tsunami de Fevereiro de 2010. 
A proposta, que consistia na construção de um 
conjunto de dez pavilhões, projectados por 
vários arquitectos, não foi concretizada.

O espaço organizado pelos três 
volumes, sobre a plataforma, convida à 
permanência e experiência do programa.

Atravessando-o, em direcção ao 
mar, significa entrar de novo na 

paisagem, como se de uma porta se 
tratasse, abrindo caminho à leitura do 

infinito da linha do horizonte.

O arquitecto pretende responder à 
construção de “(...)algo... uma espécie de 
centro cultural”1. Esse “algo” procura 
acrescentar à designação cultural a procura da 
construção de um lugar referencial, que 
conquiste a afectividade da população e que 
acompanhe e impulsione a reestruturação de uma 
vida económica e social, acreditando que 
“(...)a arquitectura influencia, de uma 
maneira eficaz, a vida das populações.”2

“A paisagem tem a beleza da desolação, do 
deserto, do infinito..”3 Nesse lugar forte e 
identitário, na costa de Cobquecura, o 
arquiteto introduz um carácter especial no 
percurso entre a estrada e o mar, composto por 
três momentos: o parque automóvel, a 
plataforma elevada e outra inferior. Do 
ambiente orgânico próprio da costa, onde 
prevalecem os elementos naturais, irrompe uma 
base sólida, de betão armado, que procura 
afirmar a certeza das linhas que assinalam um 
“ponto fixo” na paisagem.

Permanecer na plataforma significa 
vivenciar um “lugar sagrado” de uma 
identidade e de uma cultura que se 
querem reavivar. Ao mesmo tempo, 
obtém-se uma nova experiência da 

paisagem, através dos limites 
transparentes, agora enquadrada e 

selecionada pela estrutura de betão. 

Numa comunidade debilitada pela perda 
humana, de habitações e de partes do seu 
espaço urbano, tornar-se-ia essencial a 
reposição das casas, primeira referência 
espacial e basilar ao desenvolvimento de uma 
vida em pleno. Posteriormente tornam-se 
essenciais os espaços comunitários, aqueles 
que dão lugar à partilha que gera as 
motivações comuns, capazes de ditar soluções 
futuras aos habitantes. 

Um espaço cultural, para além de 
representar esse lugar de convergência, 
mobilizador de caminhos de futuro, é também 
capaz de produzir uma retrospectiva sobre 
referências eventualmente perdidas, sejam 
elas arquitectónicas ou associadas a hábitos e 
eventos comunitários. Tratar-se-ia, portanto, 
de materializar num edifício uma força 
unificadora, através da essência que é comum 
aos habitantes e potenciadora de novas 
circunstâncias culturais.

Por todas estas razões, o projecto deste 
centro encerra em si questões que dificilmente 
seriam indiferentes a qualquer habitante da 
cidade de Cobquecura. Acredita-se que esse 
conjunto arquitectónico seria, 
qualitativamente, um espaço especial, capaz de 
construir um sentido de pertença em cada 
habitante e uma referência imagética que o 
ligasse aos seus semelhantes.

Esse lugar central, de presença 
colectiva,  ultrapassaria a sua percepção de 
um simples edifício. Mesmo para “(...)o homem 
que optou por uma vida profana{,} não consegue 
abolir completamente o comportamento 
religioso (...)”4, pelo que existem lugares 

onde “(...) a revelação de uma outra 
realidade, diferente daquela de que participa 
pela sua existência quotidiana(...)”5 pode 
fundar um “lugar sagrado do seu universo 
privado”6. Desse modo, convoca-se um espaço 
cultural, junto ao mar - um lugar forte do 
quotidiano e do íntimo dos habitantes - na 
construção de uma referência de reunião e de 
encontro. Talvez fundar um espaço “coração” de 
um “corpo” urbano severamente afectado.

Ainda que a motivação do projecto do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso não  
manifeste a urgência de Cobquecura, 
considera-se essencial a criação de um espaço 
significante e referencial numa freguesia que 
carece de lugares de vida comunitária activa, 
dinâmica e regular. 

Ao infinito da linha do horizonte, 
acrescenta-se a verticalidade da torre. 

Talvez procure o infinito do céu, ou 
simplesmente procure ser uma referência 

visual de um lugar que se constrói.

“(...) Uma peça emergente, torre ou 
farol que não é mais do que uma estrutura 
vazia de 4x4 metros e várias alturas. Como um 
esqueleto vazio que se irá colonizando.”7

Alberto Campo Baeza descreve, assim, o 
volume mais alto da composição que, para além 
da função referencial, assume também um 
carácter simbólico de uma estrutura em aberto, 
preparada para a sua apropriação. O arquitecto 
garante margem de liberdade para que o 
elemento de referência, aquele que dá 
visibilidade ao conjunto, seja identitário da 
sua comunidade e possa responder à essência 
dos seus motivos comuns.

“Segundo as tradições de uma tribo 
Arunta, os Achilpa, o Ser divino Numbakula 
“cosmisou”, nos tempos míticos, o futuro 
território da tribo(...). Do tronco de uma 
árvore da goma, Numbakula afeiçoou o poste 
sagrado (...), trepou por ele e desapareceu no 
Céu. Este poste representa um eixo cósmico, 

porque foi à volta dele que o território se 
tornou habitável, portanto se transformou num 
“mundo”. (...) {Os} Achilpa transportam-no 
sempre consigo (...), embora se desloquem 
continuamente, {estão} sempre no “seu mundo” 
e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, 
onde Numbakula desapareceu. Se o poste se 
quebra, é a catástrofe; é de certa maneira o 
“fim do mundo”, a regressão ao Caos.”8 

Por analogia, pode depreender-se o valor 
simbólico que o volume da torre poderia 
comportar, na medida em que seria a própria 
comunidade a determinar a sua utilidade, a 
moldar a sua referência, de um espaço urbano 
em reconstrução e carente de pontos de apoio 
significantes. 

O próprio volume de maior área do Centro 
Cultural de Cobquecura é apresentado pelo 
arquitecto como espaço “multifuncional”, pelo 
que permitiria o ajuste necessário à 
actividade que aí decorresse. A sua planta 
quadrada denuncia, claramente, a sua 
polivalência e surge como referência ao salão 
paroquial de Vilar do Paraíso. Considera-se 
que esse desenho permite uma leitura global do 
espaço e apta a várias distribuições, em 
detrimento de um espaço com uma tendência 
direccional mais forte. Propõe-se, então, um 
quadrado, ao qual se adiciona o espaço do 
palco e um pequeno espaço intermédio, no lado 
oposto. 

A ideia de liberdade às motivações dos 
utilizadores manifesta-se também na linguagem 
estrutural, simples e clara, em betão armado, 
que parece esperar pela apropriação dos 
utilizadores do espaço. No fundo apenas o 
volume mais pequeno adquire uma função 
própria, de serviços de apoio.

Em suma, distinguem-se o carácter 
simbólico, multifuncional e de apoio para cada 
um dos volumes sobre a plataforma, articulados 
pelos vazios que lhes são adjacentes.

Também o Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso procura uma clara distribuição do 
programa, associada à possibilidade da 

construção em duas fases distintas. O salão 
paroquial e o volume dos espaços 
administrativos – os programas considerados 
prioritários ao funcionamento da estrutura 
paroquial - encerrariam o espaço exterior numa 
primeira fase. No momento da inclusão do 
terreno por adquirir, dotar-se-ia o Centro 
Paroquial da cafetaria e cozinha, que 
completariam o programa estabelecido no piso 
principal.
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O Centro Cultural de Cobquecura 
Alberto Campo Baeza [Projecto não realizado]
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Sobre uma plataforma, um vazio é 
tensionado entre três volumes. Esse 

espaço, claro e cru, opera a recepção 
de quem chega através da rampa de 

acesso. Imagina-se a escala confortável 
e atenta à dimensão do homem. Deseja-se 
vivenciá-lo. A distância a que obra se 

encontraria surgia como primeiro 
impedimento. O segundo prende-se com a 

constatação de que ela não existe.

Surge, contudo, construída e 
experienciada na imaginação.

O primeiro contacto com o projecto da 
autoria do arquitecto Alberto Campo Baeza 
surge através da visualização da imagem da sua 
maquete volumétrica, em madeira. Desde logo se 
sentiu a harmonia da proporção entre os 
volumes e os espaços, sustentada por uma 
métrica ortogonal, marcada pelas juntas das 
peças de madeira. Sobre a plataforma, as 
volumetrias sugerem uma hierarquia. Sobressai 
o volume mais alto, como primeira referência 
visual e simbólica, segue-se o volume de 
planta quadrada e, por fim, o mais pequeno. 
Entre eles, dois espaços: o primeiro 
delimitado pelos 3 volumes, o segundo apenas 
por dois deles. 

O foco dirige-se claramente para o 
primeiro espaço que, apesar de articular 3 
volumes tão distintos, conserva uma geometria 
clara, atendendo à imagem volumétrica 
oferecida pela maquete. Essa configuração, 
intuitivamente, evocou a ideia de “espaço 
coração”, que se tem vindo a explorar ao longo 
do trabalho. Coração do conjunto 
arquitectónico e coração de Cobquecura, na 
medida em que a cultura será um motivo 
agregador por si só.

Conhecendo o enquadramento do projecto, 
a analogia com o órgão vital humano adquire 
ainda mais sentido. O Centro Cultural de 
Cobquecura insere-se numa iniciativa que 
visaria dotar a orla costeira da região de 
Biobío, no Chile, de infra-estruturas 
culturais, no sentido de restituir as 
identidades locais, particularmente afectadas 
pelo terramoto e tsunami de Fevereiro de 2010. 
A proposta, que consistia na construção de um 
conjunto de dez pavilhões, projectados por 
vários arquitectos, não foi concretizada.

O espaço organizado pelos três 
volumes, sobre a plataforma, convida à 
permanência e experiência do programa.

Atravessando-o, em direcção ao 
mar, significa entrar de novo na 

paisagem, como se de uma porta se 
tratasse, abrindo caminho à leitura do 

infinito da linha do horizonte.

O arquitecto pretende responder à 
construção de “(...)algo... uma espécie de 
centro cultural”1. Esse “algo” procura 
acrescentar à designação cultural a procura da 
construção de um lugar referencial, que 
conquiste a afectividade da população e que 
acompanhe e impulsione a reestruturação de uma 
vida económica e social, acreditando que 
“(...)a arquitectura influencia, de uma 
maneira eficaz, a vida das populações.”2

“A paisagem tem a beleza da desolação, do 
deserto, do infinito..”3 Nesse lugar forte e 
identitário, na costa de Cobquecura, o 
arquiteto introduz um carácter especial no 
percurso entre a estrada e o mar, composto por 
três momentos: o parque automóvel, a 
plataforma elevada e outra inferior. Do 
ambiente orgânico próprio da costa, onde 
prevalecem os elementos naturais, irrompe uma 
base sólida, de betão armado, que procura 
afirmar a certeza das linhas que assinalam um 
“ponto fixo” na paisagem.

Permanecer na plataforma significa 
vivenciar um “lugar sagrado” de uma 
identidade e de uma cultura que se 
querem reavivar. Ao mesmo tempo, 
obtém-se uma nova experiência da 

paisagem, através dos limites 
transparentes, agora enquadrada e 

selecionada pela estrutura de betão. 

Numa comunidade debilitada pela perda 
humana, de habitações e de partes do seu 
espaço urbano, tornar-se-ia essencial a 
reposição das casas, primeira referência 
espacial e basilar ao desenvolvimento de uma 
vida em pleno. Posteriormente tornam-se 
essenciais os espaços comunitários, aqueles 
que dão lugar à partilha que gera as 
motivações comuns, capazes de ditar soluções 
futuras aos habitantes. 

Um espaço cultural, para além de 
representar esse lugar de convergência, 
mobilizador de caminhos de futuro, é também 
capaz de produzir uma retrospectiva sobre 
referências eventualmente perdidas, sejam 
elas arquitectónicas ou associadas a hábitos e 
eventos comunitários. Tratar-se-ia, portanto, 
de materializar num edifício uma força 
unificadora, através da essência que é comum 
aos habitantes e potenciadora de novas 
circunstâncias culturais.

Por todas estas razões, o projecto deste 
centro encerra em si questões que dificilmente 
seriam indiferentes a qualquer habitante da 
cidade de Cobquecura. Acredita-se que esse 
conjunto arquitectónico seria, 
qualitativamente, um espaço especial, capaz de 
construir um sentido de pertença em cada 
habitante e uma referência imagética que o 
ligasse aos seus semelhantes.

Esse lugar central, de presença 
colectiva,  ultrapassaria a sua percepção de 
um simples edifício. Mesmo para “(...)o homem 
que optou por uma vida profana{,} não consegue 
abolir completamente o comportamento 
religioso (...)”4, pelo que existem lugares 

onde “(...) a revelação de uma outra 
realidade, diferente daquela de que participa 
pela sua existência quotidiana(...)”5 pode 
fundar um “lugar sagrado do seu universo 
privado”6. Desse modo, convoca-se um espaço 
cultural, junto ao mar - um lugar forte do 
quotidiano e do íntimo dos habitantes - na 
construção de uma referência de reunião e de 
encontro. Talvez fundar um espaço “coração” de 
um “corpo” urbano severamente afectado.

Ainda que a motivação do projecto do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso não  
manifeste a urgência de Cobquecura, 
considera-se essencial a criação de um espaço 
significante e referencial numa freguesia que 
carece de lugares de vida comunitária activa, 
dinâmica e regular. 

Ao infinito da linha do horizonte, 
acrescenta-se a verticalidade da torre. 

Talvez procure o infinito do céu, ou 
simplesmente procure ser uma referência 

visual de um lugar que se constrói.

“(...) Uma peça emergente, torre ou 
farol que não é mais do que uma estrutura 
vazia de 4x4 metros e várias alturas. Como um 
esqueleto vazio que se irá colonizando.”7

Alberto Campo Baeza descreve, assim, o 
volume mais alto da composição que, para além 
da função referencial, assume também um 
carácter simbólico de uma estrutura em aberto, 
preparada para a sua apropriação. O arquitecto 
garante margem de liberdade para que o 
elemento de referência, aquele que dá 
visibilidade ao conjunto, seja identitário da 
sua comunidade e possa responder à essência 
dos seus motivos comuns.

“Segundo as tradições de uma tribo 
Arunta, os Achilpa, o Ser divino Numbakula 
“cosmisou”, nos tempos míticos, o futuro 
território da tribo(...). Do tronco de uma 
árvore da goma, Numbakula afeiçoou o poste 
sagrado (...), trepou por ele e desapareceu no 
Céu. Este poste representa um eixo cósmico, 

porque foi à volta dele que o território se 
tornou habitável, portanto se transformou num 
“mundo”. (...) {Os} Achilpa transportam-no 
sempre consigo (...), embora se desloquem 
continuamente, {estão} sempre no “seu mundo” 
e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, 
onde Numbakula desapareceu. Se o poste se 
quebra, é a catástrofe; é de certa maneira o 
“fim do mundo”, a regressão ao Caos.”8 

Por analogia, pode depreender-se o valor 
simbólico que o volume da torre poderia 
comportar, na medida em que seria a própria 
comunidade a determinar a sua utilidade, a 
moldar a sua referência, de um espaço urbano 
em reconstrução e carente de pontos de apoio 
significantes. 

O próprio volume de maior área do Centro 
Cultural de Cobquecura é apresentado pelo 
arquitecto como espaço “multifuncional”, pelo 
que permitiria o ajuste necessário à 
actividade que aí decorresse. A sua planta 
quadrada denuncia, claramente, a sua 
polivalência e surge como referência ao salão 
paroquial de Vilar do Paraíso. Considera-se 
que esse desenho permite uma leitura global do 
espaço e apta a várias distribuições, em 
detrimento de um espaço com uma tendência 
direccional mais forte. Propõe-se, então, um 
quadrado, ao qual se adiciona o espaço do 
palco e um pequeno espaço intermédio, no lado 
oposto. 

A ideia de liberdade às motivações dos 
utilizadores manifesta-se também na linguagem 
estrutural, simples e clara, em betão armado, 
que parece esperar pela apropriação dos 
utilizadores do espaço. No fundo apenas o 
volume mais pequeno adquire uma função 
própria, de serviços de apoio.

Em suma, distinguem-se o carácter 
simbólico, multifuncional e de apoio para cada 
um dos volumes sobre a plataforma, articulados 
pelos vazios que lhes são adjacentes.

Também o Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso procura uma clara distribuição do 
programa, associada à possibilidade da 

construção em duas fases distintas. O salão 
paroquial e o volume dos espaços 
administrativos – os programas considerados 
prioritários ao funcionamento da estrutura 
paroquial - encerrariam o espaço exterior numa 
primeira fase. No momento da inclusão do 
terreno por adquirir, dotar-se-ia o Centro 
Paroquial da cafetaria e cozinha, que 
completariam o programa estabelecido no piso 
principal.
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O Centro Cultural de Cobquecura 
Alberto Campo Baeza [Projecto não realizado]

Cobquecura, Chile, 2012

Sobre uma plataforma, um vazio é 
tensionado entre três volumes. Esse 

espaço, claro e cru, opera a recepção 
de quem chega através da rampa de 

acesso. Imagina-se a escala confortável 
e atenta à dimensão do homem. Deseja-se 
vivenciá-lo. A distância a que obra se 

encontraria surgia como primeiro 
impedimento. O segundo prende-se com a 

constatação de que ela não existe.

Surge, contudo, construída e 
experienciada na imaginação.

O primeiro contacto com o projecto da 
autoria do arquitecto Alberto Campo Baeza 
surge através da visualização da imagem da sua 
maquete volumétrica, em madeira. Desde logo se 
sentiu a harmonia da proporção entre os 
volumes e os espaços, sustentada por uma 
métrica ortogonal, marcada pelas juntas das 
peças de madeira. Sobre a plataforma, as 
volumetrias sugerem uma hierarquia. Sobressai 
o volume mais alto, como primeira referência 
visual e simbólica, segue-se o volume de 
planta quadrada e, por fim, o mais pequeno. 
Entre eles, dois espaços: o primeiro 
delimitado pelos 3 volumes, o segundo apenas 
por dois deles. 

O foco dirige-se claramente para o 
primeiro espaço que, apesar de articular 3 
volumes tão distintos, conserva uma geometria 
clara, atendendo à imagem volumétrica 
oferecida pela maquete. Essa configuração, 
intuitivamente, evocou a ideia de “espaço 
coração”, que se tem vindo a explorar ao longo 
do trabalho. Coração do conjunto 
arquitectónico e coração de Cobquecura, na 
medida em que a cultura será um motivo 
agregador por si só.

Conhecendo o enquadramento do projecto, 
a analogia com o órgão vital humano adquire 
ainda mais sentido. O Centro Cultural de 
Cobquecura insere-se numa iniciativa que 
visaria dotar a orla costeira da região de 
Biobío, no Chile, de infra-estruturas 
culturais, no sentido de restituir as 
identidades locais, particularmente afectadas 
pelo terramoto e tsunami de Fevereiro de 2010. 
A proposta, que consistia na construção de um 
conjunto de dez pavilhões, projectados por 
vários arquitectos, não foi concretizada.

O espaço organizado pelos três 
volumes, sobre a plataforma, convida à 
permanência e experiência do programa.

Atravessando-o, em direcção ao 
mar, significa entrar de novo na 

paisagem, como se de uma porta se 
tratasse, abrindo caminho à leitura do 

infinito da linha do horizonte.

O arquitecto pretende responder à 
construção de “(...)algo... uma espécie de 
centro cultural”1. Esse “algo” procura 
acrescentar à designação cultural a procura da 
construção de um lugar referencial, que 
conquiste a afectividade da população e que 
acompanhe e impulsione a reestruturação de uma 
vida económica e social, acreditando que 
“(...)a arquitectura influencia, de uma 
maneira eficaz, a vida das populações.”2

“A paisagem tem a beleza da desolação, do 
deserto, do infinito..”3 Nesse lugar forte e 
identitário, na costa de Cobquecura, o 
arquiteto introduz um carácter especial no 
percurso entre a estrada e o mar, composto por 
três momentos: o parque automóvel, a 
plataforma elevada e outra inferior. Do 
ambiente orgânico próprio da costa, onde 
prevalecem os elementos naturais, irrompe uma 
base sólida, de betão armado, que procura 
afirmar a certeza das linhas que assinalam um 
“ponto fixo” na paisagem.

Permanecer na plataforma significa 
vivenciar um “lugar sagrado” de uma 
identidade e de uma cultura que se 
querem reavivar. Ao mesmo tempo, 
obtém-se uma nova experiência da 

paisagem, através dos limites 
transparentes, agora enquadrada e 

selecionada pela estrutura de betão. 

Numa comunidade debilitada pela perda 
humana, de habitações e de partes do seu 
espaço urbano, tornar-se-ia essencial a 
reposição das casas, primeira referência 
espacial e basilar ao desenvolvimento de uma 
vida em pleno. Posteriormente tornam-se 
essenciais os espaços comunitários, aqueles 
que dão lugar à partilha que gera as 
motivações comuns, capazes de ditar soluções 
futuras aos habitantes. 

Um espaço cultural, para além de 
representar esse lugar de convergência, 
mobilizador de caminhos de futuro, é também 
capaz de produzir uma retrospectiva sobre 
referências eventualmente perdidas, sejam 
elas arquitectónicas ou associadas a hábitos e 
eventos comunitários. Tratar-se-ia, portanto, 
de materializar num edifício uma força 
unificadora, através da essência que é comum 
aos habitantes e potenciadora de novas 
circunstâncias culturais.

Por todas estas razões, o projecto deste 
centro encerra em si questões que dificilmente 
seriam indiferentes a qualquer habitante da 
cidade de Cobquecura. Acredita-se que esse 
conjunto arquitectónico seria, 
qualitativamente, um espaço especial, capaz de 
construir um sentido de pertença em cada 
habitante e uma referência imagética que o 
ligasse aos seus semelhantes.

Esse lugar central, de presença 
colectiva,  ultrapassaria a sua percepção de 
um simples edifício. Mesmo para “(...)o homem 
que optou por uma vida profana{,} não consegue 
abolir completamente o comportamento 
religioso (...)”4, pelo que existem lugares 

onde “(...) a revelação de uma outra 
realidade, diferente daquela de que participa 
pela sua existência quotidiana(...)”5 pode 
fundar um “lugar sagrado do seu universo 
privado”6. Desse modo, convoca-se um espaço 
cultural, junto ao mar - um lugar forte do 
quotidiano e do íntimo dos habitantes - na 
construção de uma referência de reunião e de 
encontro. Talvez fundar um espaço “coração” de 
um “corpo” urbano severamente afectado.

Ainda que a motivação do projecto do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso não  
manifeste a urgência de Cobquecura, 
considera-se essencial a criação de um espaço 
significante e referencial numa freguesia que 
carece de lugares de vida comunitária activa, 
dinâmica e regular. 

Ao infinito da linha do horizonte, 
acrescenta-se a verticalidade da torre. 

Talvez procure o infinito do céu, ou 
simplesmente procure ser uma referência 

visual de um lugar que se constrói.

“(...) Uma peça emergente, torre ou 
farol que não é mais do que uma estrutura 
vazia de 4x4 metros e várias alturas. Como um 
esqueleto vazio que se irá colonizando.”7

Alberto Campo Baeza descreve, assim, o 
volume mais alto da composição que, para além 
da função referencial, assume também um 
carácter simbólico de uma estrutura em aberto, 
preparada para a sua apropriação. O arquitecto 
garante margem de liberdade para que o 
elemento de referência, aquele que dá 
visibilidade ao conjunto, seja identitário da 
sua comunidade e possa responder à essência 
dos seus motivos comuns.

“Segundo as tradições de uma tribo 
Arunta, os Achilpa, o Ser divino Numbakula 
“cosmisou”, nos tempos míticos, o futuro 
território da tribo(...). Do tronco de uma 
árvore da goma, Numbakula afeiçoou o poste 
sagrado (...), trepou por ele e desapareceu no 
Céu. Este poste representa um eixo cósmico, 

porque foi à volta dele que o território se 
tornou habitável, portanto se transformou num 
“mundo”. (...) {Os} Achilpa transportam-no 
sempre consigo (...), embora se desloquem 
continuamente, {estão} sempre no “seu mundo” 
e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, 
onde Numbakula desapareceu. Se o poste se 
quebra, é a catástrofe; é de certa maneira o 
“fim do mundo”, a regressão ao Caos.”8 

Por analogia, pode depreender-se o valor 
simbólico que o volume da torre poderia 
comportar, na medida em que seria a própria 
comunidade a determinar a sua utilidade, a 
moldar a sua referência, de um espaço urbano 
em reconstrução e carente de pontos de apoio 
significantes. 

O próprio volume de maior área do Centro 
Cultural de Cobquecura é apresentado pelo 
arquitecto como espaço “multifuncional”, pelo 
que permitiria o ajuste necessário à 
actividade que aí decorresse. A sua planta 
quadrada denuncia, claramente, a sua 
polivalência e surge como referência ao salão 
paroquial de Vilar do Paraíso. Considera-se 
que esse desenho permite uma leitura global do 
espaço e apta a várias distribuições, em 
detrimento de um espaço com uma tendência 
direccional mais forte. Propõe-se, então, um 
quadrado, ao qual se adiciona o espaço do 
palco e um pequeno espaço intermédio, no lado 
oposto. 

A ideia de liberdade às motivações dos 
utilizadores manifesta-se também na linguagem 
estrutural, simples e clara, em betão armado, 
que parece esperar pela apropriação dos 
utilizadores do espaço. No fundo apenas o 
volume mais pequeno adquire uma função 
própria, de serviços de apoio.

Em suma, distinguem-se o carácter 
simbólico, multifuncional e de apoio para cada 
um dos volumes sobre a plataforma, articulados 
pelos vazios que lhes são adjacentes.

Também o Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso procura uma clara distribuição do 
programa, associada à possibilidade da 

construção em duas fases distintas. O salão 
paroquial e o volume dos espaços 
administrativos – os programas considerados 
prioritários ao funcionamento da estrutura 
paroquial - encerrariam o espaço exterior numa 
primeira fase. No momento da inclusão do 
terreno por adquirir, dotar-se-ia o Centro 
Paroquial da cafetaria e cozinha, que 
completariam o programa estabelecido no piso 
principal.
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O Centro Cultural de Cobquecura 
Alberto Campo Baeza [Projecto não realizado]

Cobquecura, Chile, 2012

Sobre uma plataforma, um vazio é 
tensionado entre três volumes. Esse 

espaço, claro e cru, opera a recepção 
de quem chega através da rampa de 

acesso. Imagina-se a escala confortável 
e atenta à dimensão do homem. Deseja-se 
vivenciá-lo. A distância a que obra se 

encontraria surgia como primeiro 
impedimento. O segundo prende-se com a 

constatação de que ela não existe.

Surge, contudo, construída e 
experienciada na imaginação.

O primeiro contacto com o projecto da 
autoria do arquitecto Alberto Campo Baeza 
surge através da visualização da imagem da sua 
maquete volumétrica, em madeira. Desde logo se 
sentiu a harmonia da proporção entre os 
volumes e os espaços, sustentada por uma 
métrica ortogonal, marcada pelas juntas das 
peças de madeira. Sobre a plataforma, as 
volumetrias sugerem uma hierarquia. Sobressai 
o volume mais alto, como primeira referência 
visual e simbólica, segue-se o volume de 
planta quadrada e, por fim, o mais pequeno. 
Entre eles, dois espaços: o primeiro 
delimitado pelos 3 volumes, o segundo apenas 
por dois deles. 

O foco dirige-se claramente para o 
primeiro espaço que, apesar de articular 3 
volumes tão distintos, conserva uma geometria 
clara, atendendo à imagem volumétrica 
oferecida pela maquete. Essa configuração, 
intuitivamente, evocou a ideia de “espaço 
coração”, que se tem vindo a explorar ao longo 
do trabalho. Coração do conjunto 
arquitectónico e coração de Cobquecura, na 
medida em que a cultura será um motivo 
agregador por si só.

Conhecendo o enquadramento do projecto, 
a analogia com o órgão vital humano adquire 
ainda mais sentido. O Centro Cultural de 
Cobquecura insere-se numa iniciativa que 
visaria dotar a orla costeira da região de 
Biobío, no Chile, de infra-estruturas 
culturais, no sentido de restituir as 
identidades locais, particularmente afectadas 
pelo terramoto e tsunami de Fevereiro de 2010. 
A proposta, que consistia na construção de um 
conjunto de dez pavilhões, projectados por 
vários arquitectos, não foi concretizada.

O espaço organizado pelos três 
volumes, sobre a plataforma, convida à 
permanência e experiência do programa.

Atravessando-o, em direcção ao 
mar, significa entrar de novo na 

paisagem, como se de uma porta se 
tratasse, abrindo caminho à leitura do 

infinito da linha do horizonte.

O arquitecto pretende responder à 
construção de “(...)algo... uma espécie de 
centro cultural”1. Esse “algo” procura 
acrescentar à designação cultural a procura da 
construção de um lugar referencial, que 
conquiste a afectividade da população e que 
acompanhe e impulsione a reestruturação de uma 
vida económica e social, acreditando que 
“(...)a arquitectura influencia, de uma 
maneira eficaz, a vida das populações.”2

“A paisagem tem a beleza da desolação, do 
deserto, do infinito..”3 Nesse lugar forte e 
identitário, na costa de Cobquecura, o 
arquiteto introduz um carácter especial no 
percurso entre a estrada e o mar, composto por 
três momentos: o parque automóvel, a 
plataforma elevada e outra inferior. Do 
ambiente orgânico próprio da costa, onde 
prevalecem os elementos naturais, irrompe uma 
base sólida, de betão armado, que procura 
afirmar a certeza das linhas que assinalam um 
“ponto fixo” na paisagem.

Permanecer na plataforma significa 
vivenciar um “lugar sagrado” de uma 
identidade e de uma cultura que se 
querem reavivar. Ao mesmo tempo, 
obtém-se uma nova experiência da 

paisagem, através dos limites 
transparentes, agora enquadrada e 

selecionada pela estrutura de betão. 

Numa comunidade debilitada pela perda 
humana, de habitações e de partes do seu 
espaço urbano, tornar-se-ia essencial a 
reposição das casas, primeira referência 
espacial e basilar ao desenvolvimento de uma 
vida em pleno. Posteriormente tornam-se 
essenciais os espaços comunitários, aqueles 
que dão lugar à partilha que gera as 
motivações comuns, capazes de ditar soluções 
futuras aos habitantes. 

Um espaço cultural, para além de 
representar esse lugar de convergência, 
mobilizador de caminhos de futuro, é também 
capaz de produzir uma retrospectiva sobre 
referências eventualmente perdidas, sejam 
elas arquitectónicas ou associadas a hábitos e 
eventos comunitários. Tratar-se-ia, portanto, 
de materializar num edifício uma força 
unificadora, através da essência que é comum 
aos habitantes e potenciadora de novas 
circunstâncias culturais.

Por todas estas razões, o projecto deste 
centro encerra em si questões que dificilmente 
seriam indiferentes a qualquer habitante da 
cidade de Cobquecura. Acredita-se que esse 
conjunto arquitectónico seria, 
qualitativamente, um espaço especial, capaz de 
construir um sentido de pertença em cada 
habitante e uma referência imagética que o 
ligasse aos seus semelhantes.

Esse lugar central, de presença 
colectiva,  ultrapassaria a sua percepção de 
um simples edifício. Mesmo para “(...)o homem 
que optou por uma vida profana{,} não consegue 
abolir completamente o comportamento 
religioso (...)”4, pelo que existem lugares 

onde “(...) a revelação de uma outra 
realidade, diferente daquela de que participa 
pela sua existência quotidiana(...)”5 pode 
fundar um “lugar sagrado do seu universo 
privado”6. Desse modo, convoca-se um espaço 
cultural, junto ao mar - um lugar forte do 
quotidiano e do íntimo dos habitantes - na 
construção de uma referência de reunião e de 
encontro. Talvez fundar um espaço “coração” de 
um “corpo” urbano severamente afectado.

Ainda que a motivação do projecto do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso não  
manifeste a urgência de Cobquecura, 
considera-se essencial a criação de um espaço 
significante e referencial numa freguesia que 
carece de lugares de vida comunitária activa, 
dinâmica e regular. 

Ao infinito da linha do horizonte, 
acrescenta-se a verticalidade da torre. 

Talvez procure o infinito do céu, ou 
simplesmente procure ser uma referência 

visual de um lugar que se constrói.

“(...) Uma peça emergente, torre ou 
farol que não é mais do que uma estrutura 
vazia de 4x4 metros e várias alturas. Como um 
esqueleto vazio que se irá colonizando.”7

Alberto Campo Baeza descreve, assim, o 
volume mais alto da composição que, para além 
da função referencial, assume também um 
carácter simbólico de uma estrutura em aberto, 
preparada para a sua apropriação. O arquitecto 
garante margem de liberdade para que o 
elemento de referência, aquele que dá 
visibilidade ao conjunto, seja identitário da 
sua comunidade e possa responder à essência 
dos seus motivos comuns.

“Segundo as tradições de uma tribo 
Arunta, os Achilpa, o Ser divino Numbakula 
“cosmisou”, nos tempos míticos, o futuro 
território da tribo(...). Do tronco de uma 
árvore da goma, Numbakula afeiçoou o poste 
sagrado (...), trepou por ele e desapareceu no 
Céu. Este poste representa um eixo cósmico, 

porque foi à volta dele que o território se 
tornou habitável, portanto se transformou num 
“mundo”. (...) {Os} Achilpa transportam-no 
sempre consigo (...), embora se desloquem 
continuamente, {estão} sempre no “seu mundo” 
e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, 
onde Numbakula desapareceu. Se o poste se 
quebra, é a catástrofe; é de certa maneira o 
“fim do mundo”, a regressão ao Caos.”8 

Por analogia, pode depreender-se o valor 
simbólico que o volume da torre poderia 
comportar, na medida em que seria a própria 
comunidade a determinar a sua utilidade, a 
moldar a sua referência, de um espaço urbano 
em reconstrução e carente de pontos de apoio 
significantes. 

O próprio volume de maior área do Centro 
Cultural de Cobquecura é apresentado pelo 
arquitecto como espaço “multifuncional”, pelo 
que permitiria o ajuste necessário à 
actividade que aí decorresse. A sua planta 
quadrada denuncia, claramente, a sua 
polivalência e surge como referência ao salão 
paroquial de Vilar do Paraíso. Considera-se 
que esse desenho permite uma leitura global do 
espaço e apta a várias distribuições, em 
detrimento de um espaço com uma tendência 
direccional mais forte. Propõe-se, então, um 
quadrado, ao qual se adiciona o espaço do 
palco e um pequeno espaço intermédio, no lado 
oposto. 

A ideia de liberdade às motivações dos 
utilizadores manifesta-se também na linguagem 
estrutural, simples e clara, em betão armado, 
que parece esperar pela apropriação dos 
utilizadores do espaço. No fundo apenas o 
volume mais pequeno adquire uma função 
própria, de serviços de apoio.

Em suma, distinguem-se o carácter 
simbólico, multifuncional e de apoio para cada 
um dos volumes sobre a plataforma, articulados 
pelos vazios que lhes são adjacentes.

Também o Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso procura uma clara distribuição do 
programa, associada à possibilidade da 

construção em duas fases distintas. O salão 
paroquial e o volume dos espaços 
administrativos – os programas considerados 
prioritários ao funcionamento da estrutura 
paroquial - encerrariam o espaço exterior numa 
primeira fase. No momento da inclusão do 
terreno por adquirir, dotar-se-ia o Centro 
Paroquial da cafetaria e cozinha, que 
completariam o programa estabelecido no piso 
principal.
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O Centro Cultural de Cobquecura 
Alberto Campo Baeza [Projecto não realizado]

Cobquecura, Chile, 2012

Sobre uma plataforma, um vazio é 
tensionado entre três volumes. Esse 

espaço, claro e cru, opera a recepção 
de quem chega através da rampa de 

acesso. Imagina-se a escala confortável 
e atenta à dimensão do homem. Deseja-se 
vivenciá-lo. A distância a que obra se 

encontraria surgia como primeiro 
impedimento. O segundo prende-se com a 

constatação de que ela não existe.

Surge, contudo, construída e 
experienciada na imaginação.

O primeiro contacto com o projecto da 
autoria do arquitecto Alberto Campo Baeza 
surge através da visualização da imagem da sua 
maquete volumétrica, em madeira. Desde logo se 
sentiu a harmonia da proporção entre os 
volumes e os espaços, sustentada por uma 
métrica ortogonal, marcada pelas juntas das 
peças de madeira. Sobre a plataforma, as 
volumetrias sugerem uma hierarquia. Sobressai 
o volume mais alto, como primeira referência 
visual e simbólica, segue-se o volume de 
planta quadrada e, por fim, o mais pequeno. 
Entre eles, dois espaços: o primeiro 
delimitado pelos 3 volumes, o segundo apenas 
por dois deles. 

O foco dirige-se claramente para o 
primeiro espaço que, apesar de articular 3 
volumes tão distintos, conserva uma geometria 
clara, atendendo à imagem volumétrica 
oferecida pela maquete. Essa configuração, 
intuitivamente, evocou a ideia de “espaço 
coração”, que se tem vindo a explorar ao longo 
do trabalho. Coração do conjunto 
arquitectónico e coração de Cobquecura, na 
medida em que a cultura será um motivo 
agregador por si só.

Conhecendo o enquadramento do projecto, 
a analogia com o órgão vital humano adquire 
ainda mais sentido. O Centro Cultural de 
Cobquecura insere-se numa iniciativa que 
visaria dotar a orla costeira da região de 
Biobío, no Chile, de infra-estruturas 
culturais, no sentido de restituir as 
identidades locais, particularmente afectadas 
pelo terramoto e tsunami de Fevereiro de 2010. 
A proposta, que consistia na construção de um 
conjunto de dez pavilhões, projectados por 
vários arquitectos, não foi concretizada.

O espaço organizado pelos três 
volumes, sobre a plataforma, convida à 
permanência e experiência do programa.

Atravessando-o, em direcção ao 
mar, significa entrar de novo na 

paisagem, como se de uma porta se 
tratasse, abrindo caminho à leitura do 

infinito da linha do horizonte.

O arquitecto pretende responder à 
construção de “(...)algo... uma espécie de 
centro cultural”1. Esse “algo” procura 
acrescentar à designação cultural a procura da 
construção de um lugar referencial, que 
conquiste a afectividade da população e que 
acompanhe e impulsione a reestruturação de uma 
vida económica e social, acreditando que 
“(...)a arquitectura influencia, de uma 
maneira eficaz, a vida das populações.”2

“A paisagem tem a beleza da desolação, do 
deserto, do infinito..”3 Nesse lugar forte e 
identitário, na costa de Cobquecura, o 
arquiteto introduz um carácter especial no 
percurso entre a estrada e o mar, composto por 
três momentos: o parque automóvel, a 
plataforma elevada e outra inferior. Do 
ambiente orgânico próprio da costa, onde 
prevalecem os elementos naturais, irrompe uma 
base sólida, de betão armado, que procura 
afirmar a certeza das linhas que assinalam um 
“ponto fixo” na paisagem.

Permanecer na plataforma significa 
vivenciar um “lugar sagrado” de uma 
identidade e de uma cultura que se 
querem reavivar. Ao mesmo tempo, 
obtém-se uma nova experiência da 

paisagem, através dos limites 
transparentes, agora enquadrada e 

selecionada pela estrutura de betão. 

Numa comunidade debilitada pela perda 
humana, de habitações e de partes do seu 
espaço urbano, tornar-se-ia essencial a 
reposição das casas, primeira referência 
espacial e basilar ao desenvolvimento de uma 
vida em pleno. Posteriormente tornam-se 
essenciais os espaços comunitários, aqueles 
que dão lugar à partilha que gera as 
motivações comuns, capazes de ditar soluções 
futuras aos habitantes. 

Um espaço cultural, para além de 
representar esse lugar de convergência, 
mobilizador de caminhos de futuro, é também 
capaz de produzir uma retrospectiva sobre 
referências eventualmente perdidas, sejam 
elas arquitectónicas ou associadas a hábitos e 
eventos comunitários. Tratar-se-ia, portanto, 
de materializar num edifício uma força 
unificadora, através da essência que é comum 
aos habitantes e potenciadora de novas 
circunstâncias culturais.

Por todas estas razões, o projecto deste 
centro encerra em si questões que dificilmente 
seriam indiferentes a qualquer habitante da 
cidade de Cobquecura. Acredita-se que esse 
conjunto arquitectónico seria, 
qualitativamente, um espaço especial, capaz de 
construir um sentido de pertença em cada 
habitante e uma referência imagética que o 
ligasse aos seus semelhantes.

Esse lugar central, de presença 
colectiva,  ultrapassaria a sua percepção de 
um simples edifício. Mesmo para “(...)o homem 
que optou por uma vida profana{,} não consegue 
abolir completamente o comportamento 
religioso (...)”4, pelo que existem lugares 

onde “(...) a revelação de uma outra 
realidade, diferente daquela de que participa 
pela sua existência quotidiana(...)”5 pode 
fundar um “lugar sagrado do seu universo 
privado”6. Desse modo, convoca-se um espaço 
cultural, junto ao mar - um lugar forte do 
quotidiano e do íntimo dos habitantes - na 
construção de uma referência de reunião e de 
encontro. Talvez fundar um espaço “coração” de 
um “corpo” urbano severamente afectado.

Ainda que a motivação do projecto do 
Centro Paroquial de Vilar do Paraíso não  
manifeste a urgência de Cobquecura, 
considera-se essencial a criação de um espaço 
significante e referencial numa freguesia que 
carece de lugares de vida comunitária activa, 
dinâmica e regular. 

Ao infinito da linha do horizonte, 
acrescenta-se a verticalidade da torre. 

Talvez procure o infinito do céu, ou 
simplesmente procure ser uma referência 

visual de um lugar que se constrói.

“(...) Uma peça emergente, torre ou 
farol que não é mais do que uma estrutura 
vazia de 4x4 metros e várias alturas. Como um 
esqueleto vazio que se irá colonizando.”7

Alberto Campo Baeza descreve, assim, o 
volume mais alto da composição que, para além 
da função referencial, assume também um 
carácter simbólico de uma estrutura em aberto, 
preparada para a sua apropriação. O arquitecto 
garante margem de liberdade para que o 
elemento de referência, aquele que dá 
visibilidade ao conjunto, seja identitário da 
sua comunidade e possa responder à essência 
dos seus motivos comuns.

“Segundo as tradições de uma tribo 
Arunta, os Achilpa, o Ser divino Numbakula 
“cosmisou”, nos tempos míticos, o futuro 
território da tribo(...). Do tronco de uma 
árvore da goma, Numbakula afeiçoou o poste 
sagrado (...), trepou por ele e desapareceu no 
Céu. Este poste representa um eixo cósmico, 

porque foi à volta dele que o território se 
tornou habitável, portanto se transformou num 
“mundo”. (...) {Os} Achilpa transportam-no 
sempre consigo (...), embora se desloquem 
continuamente, {estão} sempre no “seu mundo” 
e, ao mesmo tempo, em comunicação com o céu, 
onde Numbakula desapareceu. Se o poste se 
quebra, é a catástrofe; é de certa maneira o 
“fim do mundo”, a regressão ao Caos.”8 

Por analogia, pode depreender-se o valor 
simbólico que o volume da torre poderia 
comportar, na medida em que seria a própria 
comunidade a determinar a sua utilidade, a 
moldar a sua referência, de um espaço urbano 
em reconstrução e carente de pontos de apoio 
significantes. 

O próprio volume de maior área do Centro 
Cultural de Cobquecura é apresentado pelo 
arquitecto como espaço “multifuncional”, pelo 
que permitiria o ajuste necessário à 
actividade que aí decorresse. A sua planta 
quadrada denuncia, claramente, a sua 
polivalência e surge como referência ao salão 
paroquial de Vilar do Paraíso. Considera-se 
que esse desenho permite uma leitura global do 
espaço e apta a várias distribuições, em 
detrimento de um espaço com uma tendência 
direccional mais forte. Propõe-se, então, um 
quadrado, ao qual se adiciona o espaço do 
palco e um pequeno espaço intermédio, no lado 
oposto. 

A ideia de liberdade às motivações dos 
utilizadores manifesta-se também na linguagem 
estrutural, simples e clara, em betão armado, 
que parece esperar pela apropriação dos 
utilizadores do espaço. No fundo apenas o 
volume mais pequeno adquire uma função 
própria, de serviços de apoio.

Em suma, distinguem-se o carácter 
simbólico, multifuncional e de apoio para cada 
um dos volumes sobre a plataforma, articulados 
pelos vazios que lhes são adjacentes.

Também o Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso procura uma clara distribuição do 
programa, associada à possibilidade da 

construção em duas fases distintas. O salão 
paroquial e o volume dos espaços 
administrativos – os programas considerados 
prioritários ao funcionamento da estrutura 
paroquial - encerrariam o espaço exterior numa 
primeira fase. No momento da inclusão do 
terreno por adquirir, dotar-se-ia o Centro 
Paroquial da cafetaria e cozinha, que 
completariam o programa estabelecido no piso 
principal.
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O Complexo Paroquial do Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira [projecto parcialmente realizado]

Marco de Canaveses, 1990-2007

E ali se encontra a Igreja de 
Santa Maria, “leve, suspensa, como o 

nosso espírito”1, como afirma o Cardeal 
Gianfranco Ravasi.

Sobre a base granítica, que 
regulariza o terreno, descansam os 

volumes brancos da Igreja e do Centro 
Paroquial. 

O primeiro dialoga com o edifício 
que lhe é contíguo e o segundo, 

adossando-se à encosta do terreno 
relaciona-se com as habitações que lhe 
seguem. O conjunto perfaz uma operação 

milimétrica de remate urbano.
A casa do sagrado, a casa das 

actividades paroquiais e a futura casa 
do pároco definem um espaço vital para 
a comunidade paroquial e referencial 

para qualquer habitante do lugar.

Essa “acrópole”2, como designa Álvaro 
Siza, sintetiza a resposta a um conjunto de 
questões colocadas pelo terreno onde se 
implanta. Desde logo o remate das duas 
direcções que conformam o quarteirão e a 
necessidade de articulação das distintas 
volumetrias que cada uma delas apresenta. Por 
um lado, edifícios de carácter habitacional 
unifamiliar, que se desdobram em pequenos 
volumes e se afastam, gradualmente, do 
alinhamento da estrada. Por outro, um edifício 
de uma forte linearidade de implantação e de 
volumetria assinalável. Para além das questões 
enunciadas, realça-se o forte declive 
apresentado por uma escarpa que delimita o 
terreno a Sul e a Oeste. 

O volume do Centro Paroquial adossa-se à 
encosta e remata a volumetria habitacional. A 
Igreja, seguindo o alinhamento do extenso 
edifício, procura dialogar com ele. A 
plataforma cria uma cota estável aos dois 

volumes, entre os quais se tensiona um adro 
voltado sobre a paisagem. 

A resposta ao conjunto de questões 
colocadas pelo local de implantação gerou a 
“construção de um lugar”3. Um lugar singular 
no território pela relação volumétrica, pela 
confluência de vários percursos, pela ligação 
entre cotas, pela criação de espaços públicos 
e, principalmente, pela concepção de um 
“coração” paroquial. 

De um lado a Igreja, cuja 
verticalidade acentuada convida a olhar 

para o alto. Do outro o Centro 
Paroquial, cuja horizontalidade procura 

equilibrar o espaço. Entre eles, o 
corpo sente-se no centro de uma 

composição.
Adiante, a paisagem relembra-nos a 

imensidão do território, das habitações 
e das pessoas aos quais esse espaço 
pertence, que lhes é referencial.

 O adro, como local de reunião dos fiéis 
antes e após as eucaristias, revela, por si 
só, um carácter comunitário. Neste caso, 
torna-se também palco de grande dinâmica e 
comunicação entre espaços de carácter 
distintos: na Igreja, primeiramente local de 
comunhão, realça-se a presença individual de 
cada paroquiano, naturalmente mais recolhida e 
controlada, numa cerimónia que respeita 
rituais e comportamentos próprios; Em 
contrapartida, no Centro Paroquial dá-se 
espaço à participação colectiva espontânea, 
permitindo o diálogo aberto e o convívio 
quotidiano da comunidade paroquial. No 
Complexo Paroquial do Marco de Canaveses, esse 
espaço exterior central medeia as duas 
realidades ou, conforme os diversos momentos, 
surge associado a cada uma delas em 
particular: a forte ligação que estabelece com 
os espaços interiores do Centro como a 
entrada, cafetaria e espaço polivalente, faz 
com que represente uma extensão deles, ao ar 

livre, em momentos em que tal se proporcione; 
como é espaço de convergência dos vários 
percursos de acesso à “acrópole”, o adro opera 
também a recepção dos fiéis que assistirão à 
eucaristia, ou manterão um encontro espontâneo 
após a saída da Igreja, antes de regressarem 
às suas casas.
 
 O espaço central da comunidade 
evidencia-se nesta multiplicidade de momentos 
a que responde.  Pretende-se, também no 
projecto do Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso, potenciar os momentos de reunião 
espontânea, através da riqueza de percursos 
que se geram em torno do espaço exterior 
central, onde eles convergem, e criam 
encontros entre paroquianos que frequentam 
diferentes actividades no edifício. Tanto esse 
espaço, como o átrio polivalente do piso 
inferior, que articula as várias salas, visam 
ser esses pontos de encontro que, pelos laços 
que permitem, pretendem consolidar-se como 
espaços de comunhão paroquial.

No Complexo Paroquial do Marco de 
Canaveses, entrar no adro é ser 

abraçado pelo edificado. Significa 
presenciar um espaço com a energia de 

um “lugar sagrado de cada Universo 
privado”4.  

Elevado pela plataforma granítica,  
e recolhido da azáfama da estrada,   

o corpo sente-se convidado a 
entrar na Igreja, ou no Centro 

Paroquial. No interior desse volumes, 
que parecem estender os braços para 

receber os paroquianos, sentimos tanto 
a individualidade humana como a 
dimensão da comunidade reunida.

 Os volumes do centro e residência 
paroquial “definem um grande “U” que se 
contrapõe ao pequeno “u” formado pelas duas 
torres {da Igreja}, a do campanário e a do 
baptistério”5. Acrescentar-se-ia que os dois 

volumes definem, em conjunto, um “U” ainda 
maior, que envolve os fiéis no seu “espaço 
coração", o seu adro, e de seguida “abrem-se 
os braços” do centro e da igreja, consoante a 
motivação de cada um. 
 Paralelamente à energia comunitária 
vivenciada no exterior, a experiência dos 
espaços interiores do Complexo do Marco também 
proporcionam momentos de recolhimento e 
intimidade - instantes que relembram ao 
paroquiano que a comunidade se constrói a 
partir da entrega própria de cada um.
 Na Igreja, em detrimento dos bancos 
corridos, comuns nos locais de culto católico 
português, cada cadeira assinala uma presença, 
suscitando em cada participante da eucaristia 
a sua condição singular, embora presenciando 
um momento colectivo. O próprio desenho da 
janela, ao dialogar proximamente com a altura 
do homem, representa uma resposta do espaço à 
sua dimensão vertical, criando momentos 
singulares de observação do exterior. 

 Já no Centro Paroquial, são diversos os 
momentos em que o espaço se equilibra entre as 
dimensões necessárias à reunião de pessoas e a 
procura da escala correspondente ao seu corpo, 
por vezes num pé-direito mais ajustado, numa 
janela cujo desenho remete para uma 
contemplação individual da paisagem, entre 
outros momentos em que o sentimento é tocado 
pela intimidade. 

Por entre a fé que estimula a 
reunião dos paroquianos do Marco de 

Canaveses, emergem motivações culturais 
que fortificam os laços em torno de 

objectivos comuns.
Os espaços polivalentes e o 

auditório são palco de exposições, 
conferências e outras actividades 

culturais que criam dinâmica e 
diversificam a vivência paroquial, 

fazendo com que se
 ultrapasse o habitual encontro de 

fim-de-semana e assim se “cristalizem 
momentos do dia-a-dia”6. 

Encorajados pelo valor simbólico e 
arquitectónico da sua Igreja paroquial, 

os paroquianos abrem as portas à 
cultura. Unem-se e trabalham em torno 

dela e aproximam-se de toda a 
comunidade civil.

 Motivados pela novidade das instalações 
e por um pároco que incentivaria a referida 
dinâmica cultural sente-se, na visita ao 
complexo, a permanência de uma energia 
mobilizadora. Para além da resposta necessária 
aos vários pedidos de visita dos espaços 
interiores do complexo, é notória uma dinâmica 
própria que os mobiliza na produção de 
material cultural direccionada ao público. No 
fundo, a referência nacional e internacional 
em que se tornou o Complexo, em parte apoiada 
na imagem da Igreja de Santa Maria, também se 
torna referência para a escala paroquial, na 
medida em que os espaços criados dão lugar à 
descoberta de diversas formas de encontro 
comunitário. 
 A opção pela construção do auditório – 
estrutura de que a comunidade carecia – 
funciona, por si só, como um motor de dinâmica 
interna à estrutura paroquial, possibilitando 
tanto a criação de actividades próprias, como 
o acolhimento de iniciativas exteriores. No 
entanto, a esse grande espaço, acresce outro, 
polivalente, que o antecede e que, apoiado 
pela cafetaria, se torna num espaço capaz de 
responder a iniciativas como exposições, 
reuniões ou pequenas conferências de carácter 
mais informal.
 O desenho dos espaços surge aqui 
associado, muito concretamente, ao incentivo e 
possibilidade de criação de novas dinâmicas 
associadas ao funcionamento de uma paróquia. A 
distribuição do programa em dois pisos surge 
nesse sentido: o superior, mais 
compartimentado, responde às pequenas 
reuniões, catequeses, ensaios e outras 

iniciativas de natureza mais interna à 
paróquia, e o inferior, numa relação evidente 
com o adro da Igreja, concentra os espaços 
capazes de servir diferentes iniciativas, 
naturalmente mais públicas. A diferença de 
pisos e o programa distribuído possibilita que 
as distintas iniciativas decorram em 
simultâneo, sem prejuízo do seu funcionamento.
 
 A percepção da distribuição do programa 
e da capacidade dos espaços potenciarem 
motivos de partilha comunitária revela-se um 
princípio presente no momento do desenho do 
novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Procura-se a autonomia do maior espaço 
polivalente, o salão paroquial, privilegiando 
a sua proximidade do espaço urbano, para que 
nele possa decorrer qualquer iniciativa, sem 
que isso prejudique o normal funcionamento das 
actividades regulares, como catequeses e 
atendimentos da secretaria ou do pároco. A 
cafetaria, assumindo uma posição intermédia, 
servirá a dinâmica agregada à existência de 
eventos no salão paroquial ou, conforme a 
necessidade, apoiará o desenvolvimento do 
restante programa. 
 Concentra-se o programa de carácter 
interno à paróquia no piso inferior, 
nomeadamente: salas de catequese, reuniões e 
ensaios. Nesse piso, o espaço do átrio 
polivalente e o espaço exterior a Sul, 
funcionarão como espaços de convergência de 
todas as dependências associadas a essas 
actividades internas ou, eles mesmos, podem 
autonomizar-se e assumir-se como alternativas 
polivalentes ao salão paroquial. 
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O Complexo Paroquial do Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira [projecto parcialmente realizado]

Marco de Canaveses, 1990-2007

E ali se encontra a Igreja de 
Santa Maria, “leve, suspensa, como o 

nosso espírito”1, como afirma o Cardeal 
Gianfranco Ravasi.

Sobre a base granítica, que 
regulariza o terreno, descansam os 

volumes brancos da Igreja e do Centro 
Paroquial. 

O primeiro dialoga com o edifício 
que lhe é contíguo e o segundo, 

adossando-se à encosta do terreno 
relaciona-se com as habitações que lhe 
seguem. O conjunto perfaz uma operação 

milimétrica de remate urbano.
A casa do sagrado, a casa das 

actividades paroquiais e a futura casa 
do pároco definem um espaço vital para 
a comunidade paroquial e referencial 

para qualquer habitante do lugar.

Essa “acrópole”2, como designa Álvaro 
Siza, sintetiza a resposta a um conjunto de 
questões colocadas pelo terreno onde se 
implanta. Desde logo o remate das duas 
direcções que conformam o quarteirão e a 
necessidade de articulação das distintas 
volumetrias que cada uma delas apresenta. Por 
um lado, edifícios de carácter habitacional 
unifamiliar, que se desdobram em pequenos 
volumes e se afastam, gradualmente, do 
alinhamento da estrada. Por outro, um edifício 
de uma forte linearidade de implantação e de 
volumetria assinalável. Para além das questões 
enunciadas, realça-se o forte declive 
apresentado por uma escarpa que delimita o 
terreno a Sul e a Oeste. 

O volume do Centro Paroquial adossa-se à 
encosta e remata a volumetria habitacional. A 
Igreja, seguindo o alinhamento do extenso 
edifício, procura dialogar com ele. A 
plataforma cria uma cota estável aos dois 

volumes, entre os quais se tensiona um adro 
voltado sobre a paisagem. 

A resposta ao conjunto de questões 
colocadas pelo local de implantação gerou a 
“construção de um lugar”3. Um lugar singular 
no território pela relação volumétrica, pela 
confluência de vários percursos, pela ligação 
entre cotas, pela criação de espaços públicos 
e, principalmente, pela concepção de um 
“coração” paroquial. 

De um lado a Igreja, cuja 
verticalidade acentuada convida a olhar 

para o alto. Do outro o Centro 
Paroquial, cuja horizontalidade procura 

equilibrar o espaço. Entre eles, o 
corpo sente-se no centro de uma 

composição.
Adiante, a paisagem relembra-nos a 

imensidão do território, das habitações 
e das pessoas aos quais esse espaço 
pertence, que lhes é referencial.

 O adro, como local de reunião dos fiéis 
antes e após as eucaristias, revela, por si 
só, um carácter comunitário. Neste caso, 
torna-se também palco de grande dinâmica e 
comunicação entre espaços de carácter 
distintos: na Igreja, primeiramente local de 
comunhão, realça-se a presença individual de 
cada paroquiano, naturalmente mais recolhida e 
controlada, numa cerimónia que respeita 
rituais e comportamentos próprios; Em 
contrapartida, no Centro Paroquial dá-se 
espaço à participação colectiva espontânea, 
permitindo o diálogo aberto e o convívio 
quotidiano da comunidade paroquial. No 
Complexo Paroquial do Marco de Canaveses, esse 
espaço exterior central medeia as duas 
realidades ou, conforme os diversos momentos, 
surge associado a cada uma delas em 
particular: a forte ligação que estabelece com 
os espaços interiores do Centro como a 
entrada, cafetaria e espaço polivalente, faz 
com que represente uma extensão deles, ao ar 

livre, em momentos em que tal se proporcione; 
como é espaço de convergência dos vários 
percursos de acesso à “acrópole”, o adro opera 
também a recepção dos fiéis que assistirão à 
eucaristia, ou manterão um encontro espontâneo 
após a saída da Igreja, antes de regressarem 
às suas casas.
 
 O espaço central da comunidade 
evidencia-se nesta multiplicidade de momentos 
a que responde.  Pretende-se, também no 
projecto do Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso, potenciar os momentos de reunião 
espontânea, através da riqueza de percursos 
que se geram em torno do espaço exterior 
central, onde eles convergem, e criam 
encontros entre paroquianos que frequentam 
diferentes actividades no edifício. Tanto esse 
espaço, como o átrio polivalente do piso 
inferior, que articula as várias salas, visam 
ser esses pontos de encontro que, pelos laços 
que permitem, pretendem consolidar-se como 
espaços de comunhão paroquial.

No Complexo Paroquial do Marco de 
Canaveses, entrar no adro é ser 

abraçado pelo edificado. Significa 
presenciar um espaço com a energia de 

um “lugar sagrado de cada Universo 
privado”4.  

Elevado pela plataforma granítica,  
e recolhido da azáfama da estrada,   

o corpo sente-se convidado a 
entrar na Igreja, ou no Centro 

Paroquial. No interior desse volumes, 
que parecem estender os braços para 

receber os paroquianos, sentimos tanto 
a individualidade humana como a 
dimensão da comunidade reunida.

 Os volumes do centro e residência 
paroquial “definem um grande “U” que se 
contrapõe ao pequeno “u” formado pelas duas 
torres {da Igreja}, a do campanário e a do 
baptistério”5. Acrescentar-se-ia que os dois 

volumes definem, em conjunto, um “U” ainda 
maior, que envolve os fiéis no seu “espaço 
coração", o seu adro, e de seguida “abrem-se 
os braços” do centro e da igreja, consoante a 
motivação de cada um. 
 Paralelamente à energia comunitária 
vivenciada no exterior, a experiência dos 
espaços interiores do Complexo do Marco também 
proporcionam momentos de recolhimento e 
intimidade - instantes que relembram ao 
paroquiano que a comunidade se constrói a 
partir da entrega própria de cada um.
 Na Igreja, em detrimento dos bancos 
corridos, comuns nos locais de culto católico 
português, cada cadeira assinala uma presença, 
suscitando em cada participante da eucaristia 
a sua condição singular, embora presenciando 
um momento colectivo. O próprio desenho da 
janela, ao dialogar proximamente com a altura 
do homem, representa uma resposta do espaço à 
sua dimensão vertical, criando momentos 
singulares de observação do exterior. 

 Já no Centro Paroquial, são diversos os 
momentos em que o espaço se equilibra entre as 
dimensões necessárias à reunião de pessoas e a 
procura da escala correspondente ao seu corpo, 
por vezes num pé-direito mais ajustado, numa 
janela cujo desenho remete para uma 
contemplação individual da paisagem, entre 
outros momentos em que o sentimento é tocado 
pela intimidade. 

Por entre a fé que estimula a 
reunião dos paroquianos do Marco de 

Canaveses, emergem motivações culturais 
que fortificam os laços em torno de 

objectivos comuns.
Os espaços polivalentes e o 

auditório são palco de exposições, 
conferências e outras actividades 

culturais que criam dinâmica e 
diversificam a vivência paroquial, 

fazendo com que se
 ultrapasse o habitual encontro de 

fim-de-semana e assim se “cristalizem 
momentos do dia-a-dia”6. 

Encorajados pelo valor simbólico e 
arquitectónico da sua Igreja paroquial, 

os paroquianos abrem as portas à 
cultura. Unem-se e trabalham em torno 

dela e aproximam-se de toda a 
comunidade civil.

 Motivados pela novidade das instalações 
e por um pároco que incentivaria a referida 
dinâmica cultural sente-se, na visita ao 
complexo, a permanência de uma energia 
mobilizadora. Para além da resposta necessária 
aos vários pedidos de visita dos espaços 
interiores do complexo, é notória uma dinâmica 
própria que os mobiliza na produção de 
material cultural direccionada ao público. No 
fundo, a referência nacional e internacional 
em que se tornou o Complexo, em parte apoiada 
na imagem da Igreja de Santa Maria, também se 
torna referência para a escala paroquial, na 
medida em que os espaços criados dão lugar à 
descoberta de diversas formas de encontro 
comunitário. 
 A opção pela construção do auditório – 
estrutura de que a comunidade carecia – 
funciona, por si só, como um motor de dinâmica 
interna à estrutura paroquial, possibilitando 
tanto a criação de actividades próprias, como 
o acolhimento de iniciativas exteriores. No 
entanto, a esse grande espaço, acresce outro, 
polivalente, que o antecede e que, apoiado 
pela cafetaria, se torna num espaço capaz de 
responder a iniciativas como exposições, 
reuniões ou pequenas conferências de carácter 
mais informal.
 O desenho dos espaços surge aqui 
associado, muito concretamente, ao incentivo e 
possibilidade de criação de novas dinâmicas 
associadas ao funcionamento de uma paróquia. A 
distribuição do programa em dois pisos surge 
nesse sentido: o superior, mais 
compartimentado, responde às pequenas 
reuniões, catequeses, ensaios e outras 

iniciativas de natureza mais interna à 
paróquia, e o inferior, numa relação evidente 
com o adro da Igreja, concentra os espaços 
capazes de servir diferentes iniciativas, 
naturalmente mais públicas. A diferença de 
pisos e o programa distribuído possibilita que 
as distintas iniciativas decorram em 
simultâneo, sem prejuízo do seu funcionamento.
 
 A percepção da distribuição do programa 
e da capacidade dos espaços potenciarem 
motivos de partilha comunitária revela-se um 
princípio presente no momento do desenho do 
novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Procura-se a autonomia do maior espaço 
polivalente, o salão paroquial, privilegiando 
a sua proximidade do espaço urbano, para que 
nele possa decorrer qualquer iniciativa, sem 
que isso prejudique o normal funcionamento das 
actividades regulares, como catequeses e 
atendimentos da secretaria ou do pároco. A 
cafetaria, assumindo uma posição intermédia, 
servirá a dinâmica agregada à existência de 
eventos no salão paroquial ou, conforme a 
necessidade, apoiará o desenvolvimento do 
restante programa. 
 Concentra-se o programa de carácter 
interno à paróquia no piso inferior, 
nomeadamente: salas de catequese, reuniões e 
ensaios. Nesse piso, o espaço do átrio 
polivalente e o espaço exterior a Sul, 
funcionarão como espaços de convergência de 
todas as dependências associadas a essas 
actividades internas ou, eles mesmos, podem 
autonomizar-se e assumir-se como alternativas 
polivalentes ao salão paroquial. 
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O Complexo Paroquial do Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira [projecto parcialmente realizado]

Marco de Canaveses, 1990-2007

E ali se encontra a Igreja de 
Santa Maria, “leve, suspensa, como o 

nosso espírito”1, como afirma o Cardeal 
Gianfranco Ravasi.

Sobre a base granítica, que 
regulariza o terreno, descansam os 

volumes brancos da Igreja e do Centro 
Paroquial. 

O primeiro dialoga com o edifício 
que lhe é contíguo e o segundo, 

adossando-se à encosta do terreno 
relaciona-se com as habitações que lhe 
seguem. O conjunto perfaz uma operação 

milimétrica de remate urbano.
A casa do sagrado, a casa das 

actividades paroquiais e a futura casa 
do pároco definem um espaço vital para 
a comunidade paroquial e referencial 

para qualquer habitante do lugar.

Essa “acrópole”2, como designa Álvaro 
Siza, sintetiza a resposta a um conjunto de 
questões colocadas pelo terreno onde se 
implanta. Desde logo o remate das duas 
direcções que conformam o quarteirão e a 
necessidade de articulação das distintas 
volumetrias que cada uma delas apresenta. Por 
um lado, edifícios de carácter habitacional 
unifamiliar, que se desdobram em pequenos 
volumes e se afastam, gradualmente, do 
alinhamento da estrada. Por outro, um edifício 
de uma forte linearidade de implantação e de 
volumetria assinalável. Para além das questões 
enunciadas, realça-se o forte declive 
apresentado por uma escarpa que delimita o 
terreno a Sul e a Oeste. 

O volume do Centro Paroquial adossa-se à 
encosta e remata a volumetria habitacional. A 
Igreja, seguindo o alinhamento do extenso 
edifício, procura dialogar com ele. A 
plataforma cria uma cota estável aos dois 

volumes, entre os quais se tensiona um adro 
voltado sobre a paisagem. 

A resposta ao conjunto de questões 
colocadas pelo local de implantação gerou a 
“construção de um lugar”3. Um lugar singular 
no território pela relação volumétrica, pela 
confluência de vários percursos, pela ligação 
entre cotas, pela criação de espaços públicos 
e, principalmente, pela concepção de um 
“coração” paroquial. 

De um lado a Igreja, cuja 
verticalidade acentuada convida a olhar 

para o alto. Do outro o Centro 
Paroquial, cuja horizontalidade procura 

equilibrar o espaço. Entre eles, o 
corpo sente-se no centro de uma 

composição.
Adiante, a paisagem relembra-nos a 

imensidão do território, das habitações 
e das pessoas aos quais esse espaço 
pertence, que lhes é referencial.

 O adro, como local de reunião dos fiéis 
antes e após as eucaristias, revela, por si 
só, um carácter comunitário. Neste caso, 
torna-se também palco de grande dinâmica e 
comunicação entre espaços de carácter 
distintos: na Igreja, primeiramente local de 
comunhão, realça-se a presença individual de 
cada paroquiano, naturalmente mais recolhida e 
controlada, numa cerimónia que respeita 
rituais e comportamentos próprios; Em 
contrapartida, no Centro Paroquial dá-se 
espaço à participação colectiva espontânea, 
permitindo o diálogo aberto e o convívio 
quotidiano da comunidade paroquial. No 
Complexo Paroquial do Marco de Canaveses, esse 
espaço exterior central medeia as duas 
realidades ou, conforme os diversos momentos, 
surge associado a cada uma delas em 
particular: a forte ligação que estabelece com 
os espaços interiores do Centro como a 
entrada, cafetaria e espaço polivalente, faz 
com que represente uma extensão deles, ao ar 

livre, em momentos em que tal se proporcione; 
como é espaço de convergência dos vários 
percursos de acesso à “acrópole”, o adro opera 
também a recepção dos fiéis que assistirão à 
eucaristia, ou manterão um encontro espontâneo 
após a saída da Igreja, antes de regressarem 
às suas casas.
 
 O espaço central da comunidade 
evidencia-se nesta multiplicidade de momentos 
a que responde.  Pretende-se, também no 
projecto do Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso, potenciar os momentos de reunião 
espontânea, através da riqueza de percursos 
que se geram em torno do espaço exterior 
central, onde eles convergem, e criam 
encontros entre paroquianos que frequentam 
diferentes actividades no edifício. Tanto esse 
espaço, como o átrio polivalente do piso 
inferior, que articula as várias salas, visam 
ser esses pontos de encontro que, pelos laços 
que permitem, pretendem consolidar-se como 
espaços de comunhão paroquial.

No Complexo Paroquial do Marco de 
Canaveses, entrar no adro é ser 

abraçado pelo edificado. Significa 
presenciar um espaço com a energia de 

um “lugar sagrado de cada Universo 
privado”4.  

Elevado pela plataforma granítica,  
e recolhido da azáfama da estrada,   

o corpo sente-se convidado a 
entrar na Igreja, ou no Centro 

Paroquial. No interior desse volumes, 
que parecem estender os braços para 

receber os paroquianos, sentimos tanto 
a individualidade humana como a 
dimensão da comunidade reunida.

 Os volumes do centro e residência 
paroquial “definem um grande “U” que se 
contrapõe ao pequeno “u” formado pelas duas 
torres {da Igreja}, a do campanário e a do 
baptistério”5. Acrescentar-se-ia que os dois 

volumes definem, em conjunto, um “U” ainda 
maior, que envolve os fiéis no seu “espaço 
coração", o seu adro, e de seguida “abrem-se 
os braços” do centro e da igreja, consoante a 
motivação de cada um. 
 Paralelamente à energia comunitária 
vivenciada no exterior, a experiência dos 
espaços interiores do Complexo do Marco também 
proporcionam momentos de recolhimento e 
intimidade - instantes que relembram ao 
paroquiano que a comunidade se constrói a 
partir da entrega própria de cada um.
 Na Igreja, em detrimento dos bancos 
corridos, comuns nos locais de culto católico 
português, cada cadeira assinala uma presença, 
suscitando em cada participante da eucaristia 
a sua condição singular, embora presenciando 
um momento colectivo. O próprio desenho da 
janela, ao dialogar proximamente com a altura 
do homem, representa uma resposta do espaço à 
sua dimensão vertical, criando momentos 
singulares de observação do exterior. 

 Já no Centro Paroquial, são diversos os 
momentos em que o espaço se equilibra entre as 
dimensões necessárias à reunião de pessoas e a 
procura da escala correspondente ao seu corpo, 
por vezes num pé-direito mais ajustado, numa 
janela cujo desenho remete para uma 
contemplação individual da paisagem, entre 
outros momentos em que o sentimento é tocado 
pela intimidade. 

Por entre a fé que estimula a 
reunião dos paroquianos do Marco de 

Canaveses, emergem motivações culturais 
que fortificam os laços em torno de 

objectivos comuns.
Os espaços polivalentes e o 

auditório são palco de exposições, 
conferências e outras actividades 

culturais que criam dinâmica e 
diversificam a vivência paroquial, 

fazendo com que se
 ultrapasse o habitual encontro de 

fim-de-semana e assim se “cristalizem 
momentos do dia-a-dia”6. 

Encorajados pelo valor simbólico e 
arquitectónico da sua Igreja paroquial, 

os paroquianos abrem as portas à 
cultura. Unem-se e trabalham em torno 

dela e aproximam-se de toda a 
comunidade civil.

 Motivados pela novidade das instalações 
e por um pároco que incentivaria a referida 
dinâmica cultural sente-se, na visita ao 
complexo, a permanência de uma energia 
mobilizadora. Para além da resposta necessária 
aos vários pedidos de visita dos espaços 
interiores do complexo, é notória uma dinâmica 
própria que os mobiliza na produção de 
material cultural direccionada ao público. No 
fundo, a referência nacional e internacional 
em que se tornou o Complexo, em parte apoiada 
na imagem da Igreja de Santa Maria, também se 
torna referência para a escala paroquial, na 
medida em que os espaços criados dão lugar à 
descoberta de diversas formas de encontro 
comunitário. 
 A opção pela construção do auditório – 
estrutura de que a comunidade carecia – 
funciona, por si só, como um motor de dinâmica 
interna à estrutura paroquial, possibilitando 
tanto a criação de actividades próprias, como 
o acolhimento de iniciativas exteriores. No 
entanto, a esse grande espaço, acresce outro, 
polivalente, que o antecede e que, apoiado 
pela cafetaria, se torna num espaço capaz de 
responder a iniciativas como exposições, 
reuniões ou pequenas conferências de carácter 
mais informal.
 O desenho dos espaços surge aqui 
associado, muito concretamente, ao incentivo e 
possibilidade de criação de novas dinâmicas 
associadas ao funcionamento de uma paróquia. A 
distribuição do programa em dois pisos surge 
nesse sentido: o superior, mais 
compartimentado, responde às pequenas 
reuniões, catequeses, ensaios e outras 

iniciativas de natureza mais interna à 
paróquia, e o inferior, numa relação evidente 
com o adro da Igreja, concentra os espaços 
capazes de servir diferentes iniciativas, 
naturalmente mais públicas. A diferença de 
pisos e o programa distribuído possibilita que 
as distintas iniciativas decorram em 
simultâneo, sem prejuízo do seu funcionamento.
 
 A percepção da distribuição do programa 
e da capacidade dos espaços potenciarem 
motivos de partilha comunitária revela-se um 
princípio presente no momento do desenho do 
novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Procura-se a autonomia do maior espaço 
polivalente, o salão paroquial, privilegiando 
a sua proximidade do espaço urbano, para que 
nele possa decorrer qualquer iniciativa, sem 
que isso prejudique o normal funcionamento das 
actividades regulares, como catequeses e 
atendimentos da secretaria ou do pároco. A 
cafetaria, assumindo uma posição intermédia, 
servirá a dinâmica agregada à existência de 
eventos no salão paroquial ou, conforme a 
necessidade, apoiará o desenvolvimento do 
restante programa. 
 Concentra-se o programa de carácter 
interno à paróquia no piso inferior, 
nomeadamente: salas de catequese, reuniões e 
ensaios. Nesse piso, o espaço do átrio 
polivalente e o espaço exterior a Sul, 
funcionarão como espaços de convergência de 
todas as dependências associadas a essas 
actividades internas ou, eles mesmos, podem 
autonomizar-se e assumir-se como alternativas 
polivalentes ao salão paroquial. 
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O Complexo Paroquial do Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira [projecto parcialmente realizado]

Marco de Canaveses, 1990-2007

E ali se encontra a Igreja de 
Santa Maria, “leve, suspensa, como o 

nosso espírito”1, como afirma o Cardeal 
Gianfranco Ravasi.

Sobre a base granítica, que 
regulariza o terreno, descansam os 

volumes brancos da Igreja e do Centro 
Paroquial. 

O primeiro dialoga com o edifício 
que lhe é contíguo e o segundo, 

adossando-se à encosta do terreno 
relaciona-se com as habitações que lhe 
seguem. O conjunto perfaz uma operação 

milimétrica de remate urbano.
A casa do sagrado, a casa das 

actividades paroquiais e a futura casa 
do pároco definem um espaço vital para 
a comunidade paroquial e referencial 

para qualquer habitante do lugar.

Essa “acrópole”2, como designa Álvaro 
Siza, sintetiza a resposta a um conjunto de 
questões colocadas pelo terreno onde se 
implanta. Desde logo o remate das duas 
direcções que conformam o quarteirão e a 
necessidade de articulação das distintas 
volumetrias que cada uma delas apresenta. Por 
um lado, edifícios de carácter habitacional 
unifamiliar, que se desdobram em pequenos 
volumes e se afastam, gradualmente, do 
alinhamento da estrada. Por outro, um edifício 
de uma forte linearidade de implantação e de 
volumetria assinalável. Para além das questões 
enunciadas, realça-se o forte declive 
apresentado por uma escarpa que delimita o 
terreno a Sul e a Oeste. 

O volume do Centro Paroquial adossa-se à 
encosta e remata a volumetria habitacional. A 
Igreja, seguindo o alinhamento do extenso 
edifício, procura dialogar com ele. A 
plataforma cria uma cota estável aos dois 

volumes, entre os quais se tensiona um adro 
voltado sobre a paisagem. 

A resposta ao conjunto de questões 
colocadas pelo local de implantação gerou a 
“construção de um lugar”3. Um lugar singular 
no território pela relação volumétrica, pela 
confluência de vários percursos, pela ligação 
entre cotas, pela criação de espaços públicos 
e, principalmente, pela concepção de um 
“coração” paroquial. 

De um lado a Igreja, cuja 
verticalidade acentuada convida a olhar 

para o alto. Do outro o Centro 
Paroquial, cuja horizontalidade procura 

equilibrar o espaço. Entre eles, o 
corpo sente-se no centro de uma 

composição.
Adiante, a paisagem relembra-nos a 

imensidão do território, das habitações 
e das pessoas aos quais esse espaço 
pertence, que lhes é referencial.

 O adro, como local de reunião dos fiéis 
antes e após as eucaristias, revela, por si 
só, um carácter comunitário. Neste caso, 
torna-se também palco de grande dinâmica e 
comunicação entre espaços de carácter 
distintos: na Igreja, primeiramente local de 
comunhão, realça-se a presença individual de 
cada paroquiano, naturalmente mais recolhida e 
controlada, numa cerimónia que respeita 
rituais e comportamentos próprios; Em 
contrapartida, no Centro Paroquial dá-se 
espaço à participação colectiva espontânea, 
permitindo o diálogo aberto e o convívio 
quotidiano da comunidade paroquial. No 
Complexo Paroquial do Marco de Canaveses, esse 
espaço exterior central medeia as duas 
realidades ou, conforme os diversos momentos, 
surge associado a cada uma delas em 
particular: a forte ligação que estabelece com 
os espaços interiores do Centro como a 
entrada, cafetaria e espaço polivalente, faz 
com que represente uma extensão deles, ao ar 

livre, em momentos em que tal se proporcione; 
como é espaço de convergência dos vários 
percursos de acesso à “acrópole”, o adro opera 
também a recepção dos fiéis que assistirão à 
eucaristia, ou manterão um encontro espontâneo 
após a saída da Igreja, antes de regressarem 
às suas casas.
 
 O espaço central da comunidade 
evidencia-se nesta multiplicidade de momentos 
a que responde.  Pretende-se, também no 
projecto do Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso, potenciar os momentos de reunião 
espontânea, através da riqueza de percursos 
que se geram em torno do espaço exterior 
central, onde eles convergem, e criam 
encontros entre paroquianos que frequentam 
diferentes actividades no edifício. Tanto esse 
espaço, como o átrio polivalente do piso 
inferior, que articula as várias salas, visam 
ser esses pontos de encontro que, pelos laços 
que permitem, pretendem consolidar-se como 
espaços de comunhão paroquial.

No Complexo Paroquial do Marco de 
Canaveses, entrar no adro é ser 

abraçado pelo edificado. Significa 
presenciar um espaço com a energia de 

um “lugar sagrado de cada Universo 
privado”4.  

Elevado pela plataforma granítica,  
e recolhido da azáfama da estrada,   

o corpo sente-se convidado a 
entrar na Igreja, ou no Centro 

Paroquial. No interior desse volumes, 
que parecem estender os braços para 

receber os paroquianos, sentimos tanto 
a individualidade humana como a 
dimensão da comunidade reunida.

 Os volumes do centro e residência 
paroquial “definem um grande “U” que se 
contrapõe ao pequeno “u” formado pelas duas 
torres {da Igreja}, a do campanário e a do 
baptistério”5. Acrescentar-se-ia que os dois 

volumes definem, em conjunto, um “U” ainda 
maior, que envolve os fiéis no seu “espaço 
coração", o seu adro, e de seguida “abrem-se 
os braços” do centro e da igreja, consoante a 
motivação de cada um. 
 Paralelamente à energia comunitária 
vivenciada no exterior, a experiência dos 
espaços interiores do Complexo do Marco também 
proporcionam momentos de recolhimento e 
intimidade - instantes que relembram ao 
paroquiano que a comunidade se constrói a 
partir da entrega própria de cada um.
 Na Igreja, em detrimento dos bancos 
corridos, comuns nos locais de culto católico 
português, cada cadeira assinala uma presença, 
suscitando em cada participante da eucaristia 
a sua condição singular, embora presenciando 
um momento colectivo. O próprio desenho da 
janela, ao dialogar proximamente com a altura 
do homem, representa uma resposta do espaço à 
sua dimensão vertical, criando momentos 
singulares de observação do exterior. 

 Já no Centro Paroquial, são diversos os 
momentos em que o espaço se equilibra entre as 
dimensões necessárias à reunião de pessoas e a 
procura da escala correspondente ao seu corpo, 
por vezes num pé-direito mais ajustado, numa 
janela cujo desenho remete para uma 
contemplação individual da paisagem, entre 
outros momentos em que o sentimento é tocado 
pela intimidade. 

Por entre a fé que estimula a 
reunião dos paroquianos do Marco de 

Canaveses, emergem motivações culturais 
que fortificam os laços em torno de 

objectivos comuns.
Os espaços polivalentes e o 

auditório são palco de exposições, 
conferências e outras actividades 

culturais que criam dinâmica e 
diversificam a vivência paroquial, 

fazendo com que se
 ultrapasse o habitual encontro de 

fim-de-semana e assim se “cristalizem 
momentos do dia-a-dia”6. 

Encorajados pelo valor simbólico e 
arquitectónico da sua Igreja paroquial, 

os paroquianos abrem as portas à 
cultura. Unem-se e trabalham em torno 

dela e aproximam-se de toda a 
comunidade civil.

 Motivados pela novidade das instalações 
e por um pároco que incentivaria a referida 
dinâmica cultural sente-se, na visita ao 
complexo, a permanência de uma energia 
mobilizadora. Para além da resposta necessária 
aos vários pedidos de visita dos espaços 
interiores do complexo, é notória uma dinâmica 
própria que os mobiliza na produção de 
material cultural direccionada ao público. No 
fundo, a referência nacional e internacional 
em que se tornou o Complexo, em parte apoiada 
na imagem da Igreja de Santa Maria, também se 
torna referência para a escala paroquial, na 
medida em que os espaços criados dão lugar à 
descoberta de diversas formas de encontro 
comunitário. 
 A opção pela construção do auditório – 
estrutura de que a comunidade carecia – 
funciona, por si só, como um motor de dinâmica 
interna à estrutura paroquial, possibilitando 
tanto a criação de actividades próprias, como 
o acolhimento de iniciativas exteriores. No 
entanto, a esse grande espaço, acresce outro, 
polivalente, que o antecede e que, apoiado 
pela cafetaria, se torna num espaço capaz de 
responder a iniciativas como exposições, 
reuniões ou pequenas conferências de carácter 
mais informal.
 O desenho dos espaços surge aqui 
associado, muito concretamente, ao incentivo e 
possibilidade de criação de novas dinâmicas 
associadas ao funcionamento de uma paróquia. A 
distribuição do programa em dois pisos surge 
nesse sentido: o superior, mais 
compartimentado, responde às pequenas 
reuniões, catequeses, ensaios e outras 

iniciativas de natureza mais interna à 
paróquia, e o inferior, numa relação evidente 
com o adro da Igreja, concentra os espaços 
capazes de servir diferentes iniciativas, 
naturalmente mais públicas. A diferença de 
pisos e o programa distribuído possibilita que 
as distintas iniciativas decorram em 
simultâneo, sem prejuízo do seu funcionamento.
 
 A percepção da distribuição do programa 
e da capacidade dos espaços potenciarem 
motivos de partilha comunitária revela-se um 
princípio presente no momento do desenho do 
novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Procura-se a autonomia do maior espaço 
polivalente, o salão paroquial, privilegiando 
a sua proximidade do espaço urbano, para que 
nele possa decorrer qualquer iniciativa, sem 
que isso prejudique o normal funcionamento das 
actividades regulares, como catequeses e 
atendimentos da secretaria ou do pároco. A 
cafetaria, assumindo uma posição intermédia, 
servirá a dinâmica agregada à existência de 
eventos no salão paroquial ou, conforme a 
necessidade, apoiará o desenvolvimento do 
restante programa. 
 Concentra-se o programa de carácter 
interno à paróquia no piso inferior, 
nomeadamente: salas de catequese, reuniões e 
ensaios. Nesse piso, o espaço do átrio 
polivalente e o espaço exterior a Sul, 
funcionarão como espaços de convergência de 
todas as dependências associadas a essas 
actividades internas ou, eles mesmos, podem 
autonomizar-se e assumir-se como alternativas 
polivalentes ao salão paroquial. 
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O Complexo Paroquial do Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira [projecto parcialmente realizado]

Marco de Canaveses, 1990-2007

E ali se encontra a Igreja de 
Santa Maria, “leve, suspensa, como o 

nosso espírito”1, como afirma o Cardeal 
Gianfranco Ravasi.

Sobre a base granítica, que 
regulariza o terreno, descansam os 

volumes brancos da Igreja e do Centro 
Paroquial. 

O primeiro dialoga com o edifício 
que lhe é contíguo e o segundo, 

adossando-se à encosta do terreno 
relaciona-se com as habitações que lhe 
seguem. O conjunto perfaz uma operação 

milimétrica de remate urbano.
A casa do sagrado, a casa das 

actividades paroquiais e a futura casa 
do pároco definem um espaço vital para 
a comunidade paroquial e referencial 

para qualquer habitante do lugar.

Essa “acrópole”2, como designa Álvaro 
Siza, sintetiza a resposta a um conjunto de 
questões colocadas pelo terreno onde se 
implanta. Desde logo o remate das duas 
direcções que conformam o quarteirão e a 
necessidade de articulação das distintas 
volumetrias que cada uma delas apresenta. Por 
um lado, edifícios de carácter habitacional 
unifamiliar, que se desdobram em pequenos 
volumes e se afastam, gradualmente, do 
alinhamento da estrada. Por outro, um edifício 
de uma forte linearidade de implantação e de 
volumetria assinalável. Para além das questões 
enunciadas, realça-se o forte declive 
apresentado por uma escarpa que delimita o 
terreno a Sul e a Oeste. 

O volume do Centro Paroquial adossa-se à 
encosta e remata a volumetria habitacional. A 
Igreja, seguindo o alinhamento do extenso 
edifício, procura dialogar com ele. A 
plataforma cria uma cota estável aos dois 

volumes, entre os quais se tensiona um adro 
voltado sobre a paisagem. 

A resposta ao conjunto de questões 
colocadas pelo local de implantação gerou a 
“construção de um lugar”3. Um lugar singular 
no território pela relação volumétrica, pela 
confluência de vários percursos, pela ligação 
entre cotas, pela criação de espaços públicos 
e, principalmente, pela concepção de um 
“coração” paroquial. 

De um lado a Igreja, cuja 
verticalidade acentuada convida a olhar 

para o alto. Do outro o Centro 
Paroquial, cuja horizontalidade procura 

equilibrar o espaço. Entre eles, o 
corpo sente-se no centro de uma 

composição.
Adiante, a paisagem relembra-nos a 

imensidão do território, das habitações 
e das pessoas aos quais esse espaço 
pertence, que lhes é referencial.

 O adro, como local de reunião dos fiéis 
antes e após as eucaristias, revela, por si 
só, um carácter comunitário. Neste caso, 
torna-se também palco de grande dinâmica e 
comunicação entre espaços de carácter 
distintos: na Igreja, primeiramente local de 
comunhão, realça-se a presença individual de 
cada paroquiano, naturalmente mais recolhida e 
controlada, numa cerimónia que respeita 
rituais e comportamentos próprios; Em 
contrapartida, no Centro Paroquial dá-se 
espaço à participação colectiva espontânea, 
permitindo o diálogo aberto e o convívio 
quotidiano da comunidade paroquial. No 
Complexo Paroquial do Marco de Canaveses, esse 
espaço exterior central medeia as duas 
realidades ou, conforme os diversos momentos, 
surge associado a cada uma delas em 
particular: a forte ligação que estabelece com 
os espaços interiores do Centro como a 
entrada, cafetaria e espaço polivalente, faz 
com que represente uma extensão deles, ao ar 

livre, em momentos em que tal se proporcione; 
como é espaço de convergência dos vários 
percursos de acesso à “acrópole”, o adro opera 
também a recepção dos fiéis que assistirão à 
eucaristia, ou manterão um encontro espontâneo 
após a saída da Igreja, antes de regressarem 
às suas casas.
 
 O espaço central da comunidade 
evidencia-se nesta multiplicidade de momentos 
a que responde.  Pretende-se, também no 
projecto do Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso, potenciar os momentos de reunião 
espontânea, através da riqueza de percursos 
que se geram em torno do espaço exterior 
central, onde eles convergem, e criam 
encontros entre paroquianos que frequentam 
diferentes actividades no edifício. Tanto esse 
espaço, como o átrio polivalente do piso 
inferior, que articula as várias salas, visam 
ser esses pontos de encontro que, pelos laços 
que permitem, pretendem consolidar-se como 
espaços de comunhão paroquial.

No Complexo Paroquial do Marco de 
Canaveses, entrar no adro é ser 

abraçado pelo edificado. Significa 
presenciar um espaço com a energia de 

um “lugar sagrado de cada Universo 
privado”4.  

Elevado pela plataforma granítica,  
e recolhido da azáfama da estrada,   

o corpo sente-se convidado a 
entrar na Igreja, ou no Centro 

Paroquial. No interior desse volumes, 
que parecem estender os braços para 

receber os paroquianos, sentimos tanto 
a individualidade humana como a 
dimensão da comunidade reunida.

 Os volumes do centro e residência 
paroquial “definem um grande “U” que se 
contrapõe ao pequeno “u” formado pelas duas 
torres {da Igreja}, a do campanário e a do 
baptistério”5. Acrescentar-se-ia que os dois 

volumes definem, em conjunto, um “U” ainda 
maior, que envolve os fiéis no seu “espaço 
coração", o seu adro, e de seguida “abrem-se 
os braços” do centro e da igreja, consoante a 
motivação de cada um. 
 Paralelamente à energia comunitária 
vivenciada no exterior, a experiência dos 
espaços interiores do Complexo do Marco também 
proporcionam momentos de recolhimento e 
intimidade - instantes que relembram ao 
paroquiano que a comunidade se constrói a 
partir da entrega própria de cada um.
 Na Igreja, em detrimento dos bancos 
corridos, comuns nos locais de culto católico 
português, cada cadeira assinala uma presença, 
suscitando em cada participante da eucaristia 
a sua condição singular, embora presenciando 
um momento colectivo. O próprio desenho da 
janela, ao dialogar proximamente com a altura 
do homem, representa uma resposta do espaço à 
sua dimensão vertical, criando momentos 
singulares de observação do exterior. 

 Já no Centro Paroquial, são diversos os 
momentos em que o espaço se equilibra entre as 
dimensões necessárias à reunião de pessoas e a 
procura da escala correspondente ao seu corpo, 
por vezes num pé-direito mais ajustado, numa 
janela cujo desenho remete para uma 
contemplação individual da paisagem, entre 
outros momentos em que o sentimento é tocado 
pela intimidade. 

Por entre a fé que estimula a 
reunião dos paroquianos do Marco de 

Canaveses, emergem motivações culturais 
que fortificam os laços em torno de 

objectivos comuns.
Os espaços polivalentes e o 

auditório são palco de exposições, 
conferências e outras actividades 

culturais que criam dinâmica e 
diversificam a vivência paroquial, 

fazendo com que se
 ultrapasse o habitual encontro de 

fim-de-semana e assim se “cristalizem 
momentos do dia-a-dia”6. 

Encorajados pelo valor simbólico e 
arquitectónico da sua Igreja paroquial, 

os paroquianos abrem as portas à 
cultura. Unem-se e trabalham em torno 

dela e aproximam-se de toda a 
comunidade civil.

 Motivados pela novidade das instalações 
e por um pároco que incentivaria a referida 
dinâmica cultural sente-se, na visita ao 
complexo, a permanência de uma energia 
mobilizadora. Para além da resposta necessária 
aos vários pedidos de visita dos espaços 
interiores do complexo, é notória uma dinâmica 
própria que os mobiliza na produção de 
material cultural direccionada ao público. No 
fundo, a referência nacional e internacional 
em que se tornou o Complexo, em parte apoiada 
na imagem da Igreja de Santa Maria, também se 
torna referência para a escala paroquial, na 
medida em que os espaços criados dão lugar à 
descoberta de diversas formas de encontro 
comunitário. 
 A opção pela construção do auditório – 
estrutura de que a comunidade carecia – 
funciona, por si só, como um motor de dinâmica 
interna à estrutura paroquial, possibilitando 
tanto a criação de actividades próprias, como 
o acolhimento de iniciativas exteriores. No 
entanto, a esse grande espaço, acresce outro, 
polivalente, que o antecede e que, apoiado 
pela cafetaria, se torna num espaço capaz de 
responder a iniciativas como exposições, 
reuniões ou pequenas conferências de carácter 
mais informal.
 O desenho dos espaços surge aqui 
associado, muito concretamente, ao incentivo e 
possibilidade de criação de novas dinâmicas 
associadas ao funcionamento de uma paróquia. A 
distribuição do programa em dois pisos surge 
nesse sentido: o superior, mais 
compartimentado, responde às pequenas 
reuniões, catequeses, ensaios e outras 

iniciativas de natureza mais interna à 
paróquia, e o inferior, numa relação evidente 
com o adro da Igreja, concentra os espaços 
capazes de servir diferentes iniciativas, 
naturalmente mais públicas. A diferença de 
pisos e o programa distribuído possibilita que 
as distintas iniciativas decorram em 
simultâneo, sem prejuízo do seu funcionamento.
 
 A percepção da distribuição do programa 
e da capacidade dos espaços potenciarem 
motivos de partilha comunitária revela-se um 
princípio presente no momento do desenho do 
novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Procura-se a autonomia do maior espaço 
polivalente, o salão paroquial, privilegiando 
a sua proximidade do espaço urbano, para que 
nele possa decorrer qualquer iniciativa, sem 
que isso prejudique o normal funcionamento das 
actividades regulares, como catequeses e 
atendimentos da secretaria ou do pároco. A 
cafetaria, assumindo uma posição intermédia, 
servirá a dinâmica agregada à existência de 
eventos no salão paroquial ou, conforme a 
necessidade, apoiará o desenvolvimento do 
restante programa. 
 Concentra-se o programa de carácter 
interno à paróquia no piso inferior, 
nomeadamente: salas de catequese, reuniões e 
ensaios. Nesse piso, o espaço do átrio 
polivalente e o espaço exterior a Sul, 
funcionarão como espaços de convergência de 
todas as dependências associadas a essas 
actividades internas ou, eles mesmos, podem 
autonomizar-se e assumir-se como alternativas 
polivalentes ao salão paroquial. 
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O Complexo Paroquial do Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira [projecto parcialmente realizado]

Marco de Canaveses, 1990-2007

E ali se encontra a Igreja de 
Santa Maria, “leve, suspensa, como o 

nosso espírito”1, como afirma o Cardeal 
Gianfranco Ravasi.

Sobre a base granítica, que 
regulariza o terreno, descansam os 

volumes brancos da Igreja e do Centro 
Paroquial. 

O primeiro dialoga com o edifício 
que lhe é contíguo e o segundo, 

adossando-se à encosta do terreno 
relaciona-se com as habitações que lhe 
seguem. O conjunto perfaz uma operação 

milimétrica de remate urbano.
A casa do sagrado, a casa das 

actividades paroquiais e a futura casa 
do pároco definem um espaço vital para 
a comunidade paroquial e referencial 

para qualquer habitante do lugar.

Essa “acrópole”2, como designa Álvaro 
Siza, sintetiza a resposta a um conjunto de 
questões colocadas pelo terreno onde se 
implanta. Desde logo o remate das duas 
direcções que conformam o quarteirão e a 
necessidade de articulação das distintas 
volumetrias que cada uma delas apresenta. Por 
um lado, edifícios de carácter habitacional 
unifamiliar, que se desdobram em pequenos 
volumes e se afastam, gradualmente, do 
alinhamento da estrada. Por outro, um edifício 
de uma forte linearidade de implantação e de 
volumetria assinalável. Para além das questões 
enunciadas, realça-se o forte declive 
apresentado por uma escarpa que delimita o 
terreno a Sul e a Oeste. 

O volume do Centro Paroquial adossa-se à 
encosta e remata a volumetria habitacional. A 
Igreja, seguindo o alinhamento do extenso 
edifício, procura dialogar com ele. A 
plataforma cria uma cota estável aos dois 

volumes, entre os quais se tensiona um adro 
voltado sobre a paisagem. 

A resposta ao conjunto de questões 
colocadas pelo local de implantação gerou a 
“construção de um lugar”3. Um lugar singular 
no território pela relação volumétrica, pela 
confluência de vários percursos, pela ligação 
entre cotas, pela criação de espaços públicos 
e, principalmente, pela concepção de um 
“coração” paroquial. 

De um lado a Igreja, cuja 
verticalidade acentuada convida a olhar 

para o alto. Do outro o Centro 
Paroquial, cuja horizontalidade procura 

equilibrar o espaço. Entre eles, o 
corpo sente-se no centro de uma 

composição.
Adiante, a paisagem relembra-nos a 

imensidão do território, das habitações 
e das pessoas aos quais esse espaço 
pertence, que lhes é referencial.

 O adro, como local de reunião dos fiéis 
antes e após as eucaristias, revela, por si 
só, um carácter comunitário. Neste caso, 
torna-se também palco de grande dinâmica e 
comunicação entre espaços de carácter 
distintos: na Igreja, primeiramente local de 
comunhão, realça-se a presença individual de 
cada paroquiano, naturalmente mais recolhida e 
controlada, numa cerimónia que respeita 
rituais e comportamentos próprios; Em 
contrapartida, no Centro Paroquial dá-se 
espaço à participação colectiva espontânea, 
permitindo o diálogo aberto e o convívio 
quotidiano da comunidade paroquial. No 
Complexo Paroquial do Marco de Canaveses, esse 
espaço exterior central medeia as duas 
realidades ou, conforme os diversos momentos, 
surge associado a cada uma delas em 
particular: a forte ligação que estabelece com 
os espaços interiores do Centro como a 
entrada, cafetaria e espaço polivalente, faz 
com que represente uma extensão deles, ao ar 

livre, em momentos em que tal se proporcione; 
como é espaço de convergência dos vários 
percursos de acesso à “acrópole”, o adro opera 
também a recepção dos fiéis que assistirão à 
eucaristia, ou manterão um encontro espontâneo 
após a saída da Igreja, antes de regressarem 
às suas casas.
 
 O espaço central da comunidade 
evidencia-se nesta multiplicidade de momentos 
a que responde.  Pretende-se, também no 
projecto do Centro Paroquial de Vilar do 
Paraíso, potenciar os momentos de reunião 
espontânea, através da riqueza de percursos 
que se geram em torno do espaço exterior 
central, onde eles convergem, e criam 
encontros entre paroquianos que frequentam 
diferentes actividades no edifício. Tanto esse 
espaço, como o átrio polivalente do piso 
inferior, que articula as várias salas, visam 
ser esses pontos de encontro que, pelos laços 
que permitem, pretendem consolidar-se como 
espaços de comunhão paroquial.

No Complexo Paroquial do Marco de 
Canaveses, entrar no adro é ser 

abraçado pelo edificado. Significa 
presenciar um espaço com a energia de 

um “lugar sagrado de cada Universo 
privado”4.  

Elevado pela plataforma granítica,  
e recolhido da azáfama da estrada,   

o corpo sente-se convidado a 
entrar na Igreja, ou no Centro 

Paroquial. No interior desse volumes, 
que parecem estender os braços para 

receber os paroquianos, sentimos tanto 
a individualidade humana como a 
dimensão da comunidade reunida.

 Os volumes do centro e residência 
paroquial “definem um grande “U” que se 
contrapõe ao pequeno “u” formado pelas duas 
torres {da Igreja}, a do campanário e a do 
baptistério”5. Acrescentar-se-ia que os dois 

volumes definem, em conjunto, um “U” ainda 
maior, que envolve os fiéis no seu “espaço 
coração", o seu adro, e de seguida “abrem-se 
os braços” do centro e da igreja, consoante a 
motivação de cada um. 
 Paralelamente à energia comunitária 
vivenciada no exterior, a experiência dos 
espaços interiores do Complexo do Marco também 
proporcionam momentos de recolhimento e 
intimidade - instantes que relembram ao 
paroquiano que a comunidade se constrói a 
partir da entrega própria de cada um.
 Na Igreja, em detrimento dos bancos 
corridos, comuns nos locais de culto católico 
português, cada cadeira assinala uma presença, 
suscitando em cada participante da eucaristia 
a sua condição singular, embora presenciando 
um momento colectivo. O próprio desenho da 
janela, ao dialogar proximamente com a altura 
do homem, representa uma resposta do espaço à 
sua dimensão vertical, criando momentos 
singulares de observação do exterior. 

 Já no Centro Paroquial, são diversos os 
momentos em que o espaço se equilibra entre as 
dimensões necessárias à reunião de pessoas e a 
procura da escala correspondente ao seu corpo, 
por vezes num pé-direito mais ajustado, numa 
janela cujo desenho remete para uma 
contemplação individual da paisagem, entre 
outros momentos em que o sentimento é tocado 
pela intimidade. 

Por entre a fé que estimula a 
reunião dos paroquianos do Marco de 

Canaveses, emergem motivações culturais 
que fortificam os laços em torno de 

objectivos comuns.
Os espaços polivalentes e o 

auditório são palco de exposições, 
conferências e outras actividades 

culturais que criam dinâmica e 
diversificam a vivência paroquial, 

fazendo com que se
 ultrapasse o habitual encontro de 

fim-de-semana e assim se “cristalizem 
momentos do dia-a-dia”6. 

Encorajados pelo valor simbólico e 
arquitectónico da sua Igreja paroquial, 

os paroquianos abrem as portas à 
cultura. Unem-se e trabalham em torno 

dela e aproximam-se de toda a 
comunidade civil.

 Motivados pela novidade das instalações 
e por um pároco que incentivaria a referida 
dinâmica cultural sente-se, na visita ao 
complexo, a permanência de uma energia 
mobilizadora. Para além da resposta necessária 
aos vários pedidos de visita dos espaços 
interiores do complexo, é notória uma dinâmica 
própria que os mobiliza na produção de 
material cultural direccionada ao público. No 
fundo, a referência nacional e internacional 
em que se tornou o Complexo, em parte apoiada 
na imagem da Igreja de Santa Maria, também se 
torna referência para a escala paroquial, na 
medida em que os espaços criados dão lugar à 
descoberta de diversas formas de encontro 
comunitário. 
 A opção pela construção do auditório – 
estrutura de que a comunidade carecia – 
funciona, por si só, como um motor de dinâmica 
interna à estrutura paroquial, possibilitando 
tanto a criação de actividades próprias, como 
o acolhimento de iniciativas exteriores. No 
entanto, a esse grande espaço, acresce outro, 
polivalente, que o antecede e que, apoiado 
pela cafetaria, se torna num espaço capaz de 
responder a iniciativas como exposições, 
reuniões ou pequenas conferências de carácter 
mais informal.
 O desenho dos espaços surge aqui 
associado, muito concretamente, ao incentivo e 
possibilidade de criação de novas dinâmicas 
associadas ao funcionamento de uma paróquia. A 
distribuição do programa em dois pisos surge 
nesse sentido: o superior, mais 
compartimentado, responde às pequenas 
reuniões, catequeses, ensaios e outras 

iniciativas de natureza mais interna à 
paróquia, e o inferior, numa relação evidente 
com o adro da Igreja, concentra os espaços 
capazes de servir diferentes iniciativas, 
naturalmente mais públicas. A diferença de 
pisos e o programa distribuído possibilita que 
as distintas iniciativas decorram em 
simultâneo, sem prejuízo do seu funcionamento.
 
 A percepção da distribuição do programa 
e da capacidade dos espaços potenciarem 
motivos de partilha comunitária revela-se um 
princípio presente no momento do desenho do 
novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso. 
Procura-se a autonomia do maior espaço 
polivalente, o salão paroquial, privilegiando 
a sua proximidade do espaço urbano, para que 
nele possa decorrer qualquer iniciativa, sem 
que isso prejudique o normal funcionamento das 
actividades regulares, como catequeses e 
atendimentos da secretaria ou do pároco. A 
cafetaria, assumindo uma posição intermédia, 
servirá a dinâmica agregada à existência de 
eventos no salão paroquial ou, conforme a 
necessidade, apoiará o desenvolvimento do 
restante programa. 
 Concentra-se o programa de carácter 
interno à paróquia no piso inferior, 
nomeadamente: salas de catequese, reuniões e 
ensaios. Nesse piso, o espaço do átrio 
polivalente e o espaço exterior a Sul, 
funcionarão como espaços de convergência de 
todas as dependências associadas a essas 
actividades internas ou, eles mesmos, podem 
autonomizar-se e assumir-se como alternativas 
polivalentes ao salão paroquial. 
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O Edifício Municipal de Saynatsalo
Alvar Aalto [projecto realizado]

Saynatsalo, 1949-52

Das imagens e desenhos dos espaços 
constrói-se, na imaginação, um edifício 

que se foi tornando cada vez mais 
lúcido e cada vez mais experimentado.

Um volume esculpido, revestido de 
tijolo maciço, emerge entre terrenos 

urbanos e arborizados.
O pátio vislumbra-se após a subida 

de uma das duas escadarias que lhe dão 
acesso.

Este espaço exterior mergulha no 
interior, como se tratasse do seu 

prolongamento.
Trata-se do coração do conjunto.

 O edifício em questão, desenhado por 
Alvar Aalto, surge integrado no projecto 
urbano do centro de Saynatsalo, no qual 
assumiria o remate de um espaço organizado por 
vários volumes, se esse plano se 
concretizasse. No entanto, a posição central 
do edifício no conjunto urbano manteve-se e 
surge associada ao carácter do seu programa, 
do qual fazem parte a Câmara, actualmente 
desactivada, e biblioteca municipais a par de 
instalações comerciais. 
 O programa, articulado em três cotas 
distintas, coloca a entrada se situe num nível 
superior à da envolvente, ou seja, não surge 
imediatamente identificada, fazendo com que se 
parta para a descoberta do nível superior. Aí, 
assinaladas pela verticalidade do volume da 
Câmara do Concelho, concentram-se as entradas 
das dependências municipais e da biblioteca, 
reservando o piso inferior para as instalações 
comerciais.
 Acede-se ao pátio por uma de duas 
escadarias, relacionando esse núcleo central 
com o espaço urbano que remata, por um lado, e 
com o espaço público arborizado que lhe é 
adjacente, pelo outro, conferindo a liberdade 

que permite optar por diversos percursos para 
o mesmo lugar.
 À semelhança de outros projectos do 
mesmo arquitecto, essa entrada surge 
directamente associada ao pátio, o qual se 
experimenta na chegada à entrada do edifício. 
 Depois dessa perspectiva exterior do 
pátio, é possível experimentá-lo a partir do 
interior, no qual assume uma presença vital. O 
pavimento exterior, relvado, contrasta com o 
interior do corredor de circulação, onde sobre 
a textura e a cor do tijolo maciço do 
pavimento, se desenha um banco corrido, do 
mesmo material. Esse elemento assume presença 
ao longo do corredor, servindo de apoio e 
repouso aos munícipes que circulam ao longo 
dele. Dá-se aí lugar ao encontro espontâneo e 
reunião entre eles, num espaço que tem um 
ponto comum ao longo de toda a sua extensão, o 
pátio, que personifica também um valor comum 
aos utilizadores do edifício - o facto de 
pertencerem à mesma unidade territorial 
finlandesa. 
 A subtileza do desenho do banco, a 
simplicidade da disposição de várias cadeiras 
ao longo do corredor, o pé direito de cerca de 
2,60m e as contidas alturas das portas – cerca 
de 2,00m -, no seu conjunto, são factores que 
garantem a escala humana ao espaço de natureza 
colectiva.
 “Esse contraste entre intimidade e 
grandeza faz com que o aparato político da 
cidade surja acessível ao público. Embora 
todas as funções políticas e burocráticas se 
agrupem em torno do pátio do nível superior, 
elas alojam-se em volumes que são tanto 
introvertidos ao redor dele, como contemplam a 
cidade.”1 
 A relação das condições de 
individualidade e comunidade surge de forma 
particular neste projecto. A primeira 
associada ao desenho de elementos que procuram 
a dimensão de cada munícipe e a segunda 
relacionada com o espaço público que o 
arquitecto oferece, no sentido de congregar os 

cidadãos na participação política, 
potenciando a aproximação do poder local às 
pessoas. Surge então o pátio, coração da sua 
comunidade, cuja presença visual se manifesta 
no interior, colocando os governantes e a 
população ao mesmo nível e em comunhão do 
mesmo espaço. 

A verticalidade de um volume marca 
o conjunto e assinala os pontos de 

entrada. Nesse ponto alto, discutem-se 
as ideias que orientam os habitantes do 

concelho. Essa sala constitui uma 
referência na composição arquitectónica 

e urbana bem como simboliza o lugar, 
por excelência, da política 

democrática.

 Da mesma forma que o edifício representa 
uma posição referencial no conjunto urbano, 
por se revelar um ponto central na vida 
comunitária, a verticalidade gerada pela 
volumetria da câmara municipal destaca, no 
edifício, a referência simbólica do seu 
programa: a sala de decisões do concelho. Esse 
espaço localiza-se sobre a entrada no edifício 
municipal, junto da qual também se entra no 
edifício da biblioteca. Dessa forma, 
colocando-se junto de um dos acessos ao pátio, 
o volume emergente assinala o momento 
particular e referencial do  conjunto 
arquitectónico e do concelho.
 À semelhança do projecto para o Centro 
Cultural de Cobquecura, surge a verticalidade 
associada a um edifício central na vida 
comunitária. Ainda que o carácter dos 
edifícios seja distinto, a referência visual 
que caracteriza essas volumetrias e o facto de 
albergarem programas simbólicos faz com que 
aspirem a ser uma referência na organização 
espacial das respectivas comunidades.

A cor quente da argila de cada 
tijolo parece comportar a energia de 

cada habitante na construção do coração 

da sua comunidade. 
A subtileza da madeira da 

caixilharia e do mobiliário é, pela sua 
naturalidade e proximidade ao homem, 

motivo de conforto e acolhimento.
A transparência do vidro unifica 

interior e exterior. 
O terreno relvado do pátio e 

escadaria harmonizam o edificado com a 
envolvente densamente arborizada.

Em Saynatsalo, os materiais 
perfazem um conjunto arquitectónico que 
materializa as ideias de acolhimento, 

intimidade e naturalidade que, 
evidentemente, se aproximam à natureza 

humana. 

 “Fazer arquitectura moderna não 
significa utilizar novos materiais imaturos; o 
mais importante é aperfeiçoar os materiais 
numa direcção mais humana”2. 

Estas palavras de Alvar Aalto ilustram um 
exemplo de como as motivações do arquitecto se 
podem converter em espaços concretos, capazes 
de provocar os sentimentos que nelas se 
evocam. A partir da experiência dos espaços do 
Edifício Municipal de Saynatsalo, guiada pelos 
desenhos e imagens da obra, foram vários os 
factores que determinaram a percepção de 
dimensões de acolhimento, conforto, 
comunidade e intimidade. Desde logo pelo 
emprego do tijolo maciço, cuja cor e textura 
da argila remetem para a natureza do solo. A 
superfície irregular que as juntas entre as 
peças conformam, e pelas naturais imperfeições 
do fabrico e aparelho artesanais, denunciam a 
proximidade entre o homem, através das suas 
mãos que o constroem e o aplicam, e as 
superfícies que se experimentam. Denunciam 
também um trabalho colectivo, na construção de 
uma obra comum e que pretende receber cada 
visitante com o calor da sua cor.

Da mesma forma que as árvores envolventes 
filtram o olhar, através da verticalidade 
repetida dos seus troncos, também os prumos em 

madeira da caixilharia do pátio parecem 
assinalar o ligeiro filtro entre a realidade 
interior e exterior. No seguimento da argila 
dos tijolos também a madeira - subtil, natural 
e quente - se aproxima intimamente do homem.

“A madeira é o material natural mais 
próximo ao homem, tanto pelas suas qualidades 
biológicas como por ter sido o elemento 
fundamental das culturas primitivas.”3

 Já o vidro, pautado pela métrica da 
madeira, procura a continuidade com o ambiente 
exterior, captando tanto a intimidade do 
pátio, como a realidade exterior, que insere o 
edifício no contexto territorial, do qual 
representa o seu centro cívico.

 O pavimento em relvado, quer numa das 
escadarias de acesso, quer no próprio pátio, 
harmonizam o edificado com o ambiente natural 
envolvente, prolongando-o até ao núcleo do 
conjunto edificado. O facto de se tornar um 
pavimento natural, reforça o carácter orgânico 
já lançado pelo emprego dos materiais 
referidos.

 
 O emprego do tijolo maciço, da madeira, 

do vidro e do pavimento natural, mostra-se 
enriquecedor da experiência do espaço, tão 
significante para os habitantes locais, tal 
como o Centro Paroquial de Vilar do Paraíso 
pretende ser para os seus paroquianos.

a procura do emprego dos materiais acima 
descritos, no projecto que se desenvolve na 
presente dissertação, visa harmonizar a 
relação entre o homem e os espaços, através da 
naturalidade que lhes é característica e do 
ambiente de intimidade e acolhimento que se 
pretende alcançar com a conjugação dos mesmos.
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O Edifício Municipal de Saynatsalo
Alvar Aalto [projecto realizado]

Saynatsalo, 1949-52

Das imagens e desenhos dos espaços 
constrói-se, na imaginação, um edifício 

que se foi tornando cada vez mais 
lúcido e cada vez mais experimentado.

Um volume esculpido, revestido de 
tijolo maciço, emerge entre terrenos 

urbanos e arborizados.
O pátio vislumbra-se após a subida 

de uma das duas escadarias que lhe dão 
acesso.

Este espaço exterior mergulha no 
interior, como se tratasse do seu 

prolongamento.
Trata-se do coração do conjunto.

 O edifício em questão, desenhado por 
Alvar Aalto, surge integrado no projecto 
urbano do centro de Saynatsalo, no qual 
assumiria o remate de um espaço organizado por 
vários volumes, se esse plano se 
concretizasse. No entanto, a posição central 
do edifício no conjunto urbano manteve-se e 
surge associada ao carácter do seu programa, 
do qual fazem parte a Câmara, actualmente 
desactivada, e biblioteca municipais a par de 
instalações comerciais. 
 O programa, articulado em três cotas 
distintas, coloca a entrada se situe num nível 
superior à da envolvente, ou seja, não surge 
imediatamente identificada, fazendo com que se 
parta para a descoberta do nível superior. Aí, 
assinaladas pela verticalidade do volume da 
Câmara do Concelho, concentram-se as entradas 
das dependências municipais e da biblioteca, 
reservando o piso inferior para as instalações 
comerciais.
 Acede-se ao pátio por uma de duas 
escadarias, relacionando esse núcleo central 
com o espaço urbano que remata, por um lado, e 
com o espaço público arborizado que lhe é 
adjacente, pelo outro, conferindo a liberdade 

que permite optar por diversos percursos para 
o mesmo lugar.
 À semelhança de outros projectos do 
mesmo arquitecto, essa entrada surge 
directamente associada ao pátio, o qual se 
experimenta na chegada à entrada do edifício. 
 Depois dessa perspectiva exterior do 
pátio, é possível experimentá-lo a partir do 
interior, no qual assume uma presença vital. O 
pavimento exterior, relvado, contrasta com o 
interior do corredor de circulação, onde sobre 
a textura e a cor do tijolo maciço do 
pavimento, se desenha um banco corrido, do 
mesmo material. Esse elemento assume presença 
ao longo do corredor, servindo de apoio e 
repouso aos munícipes que circulam ao longo 
dele. Dá-se aí lugar ao encontro espontâneo e 
reunião entre eles, num espaço que tem um 
ponto comum ao longo de toda a sua extensão, o 
pátio, que personifica também um valor comum 
aos utilizadores do edifício - o facto de 
pertencerem à mesma unidade territorial 
finlandesa. 
 A subtileza do desenho do banco, a 
simplicidade da disposição de várias cadeiras 
ao longo do corredor, o pé direito de cerca de 
2,60m e as contidas alturas das portas – cerca 
de 2,00m -, no seu conjunto, são factores que 
garantem a escala humana ao espaço de natureza 
colectiva.
 “Esse contraste entre intimidade e 
grandeza faz com que o aparato político da 
cidade surja acessível ao público. Embora 
todas as funções políticas e burocráticas se 
agrupem em torno do pátio do nível superior, 
elas alojam-se em volumes que são tanto 
introvertidos ao redor dele, como contemplam a 
cidade.”1 
 A relação das condições de 
individualidade e comunidade surge de forma 
particular neste projecto. A primeira 
associada ao desenho de elementos que procuram 
a dimensão de cada munícipe e a segunda 
relacionada com o espaço público que o 
arquitecto oferece, no sentido de congregar os 

cidadãos na participação política, 
potenciando a aproximação do poder local às 
pessoas. Surge então o pátio, coração da sua 
comunidade, cuja presença visual se manifesta 
no interior, colocando os governantes e a 
população ao mesmo nível e em comunhão do 
mesmo espaço. 

A verticalidade de um volume marca 
o conjunto e assinala os pontos de 

entrada. Nesse ponto alto, discutem-se 
as ideias que orientam os habitantes do 

concelho. Essa sala constitui uma 
referência na composição arquitectónica 

e urbana bem como simboliza o lugar, 
por excelência, da política 

democrática.

 Da mesma forma que o edifício representa 
uma posição referencial no conjunto urbano, 
por se revelar um ponto central na vida 
comunitária, a verticalidade gerada pela 
volumetria da câmara municipal destaca, no 
edifício, a referência simbólica do seu 
programa: a sala de decisões do concelho. Esse 
espaço localiza-se sobre a entrada no edifício 
municipal, junto da qual também se entra no 
edifício da biblioteca. Dessa forma, 
colocando-se junto de um dos acessos ao pátio, 
o volume emergente assinala o momento 
particular e referencial do  conjunto 
arquitectónico e do concelho.
 À semelhança do projecto para o Centro 
Cultural de Cobquecura, surge a verticalidade 
associada a um edifício central na vida 
comunitária. Ainda que o carácter dos 
edifícios seja distinto, a referência visual 
que caracteriza essas volumetrias e o facto de 
albergarem programas simbólicos faz com que 
aspirem a ser uma referência na organização 
espacial das respectivas comunidades.

A cor quente da argila de cada 
tijolo parece comportar a energia de 

cada habitante na construção do coração 

da sua comunidade. 
A subtileza da madeira da 

caixilharia e do mobiliário é, pela sua 
naturalidade e proximidade ao homem, 

motivo de conforto e acolhimento.
A transparência do vidro unifica 

interior e exterior. 
O terreno relvado do pátio e 

escadaria harmonizam o edificado com a 
envolvente densamente arborizada.

Em Saynatsalo, os materiais 
perfazem um conjunto arquitectónico que 
materializa as ideias de acolhimento, 

intimidade e naturalidade que, 
evidentemente, se aproximam à natureza 

humana. 

 “Fazer arquitectura moderna não 
significa utilizar novos materiais imaturos; o 
mais importante é aperfeiçoar os materiais 
numa direcção mais humana”2. 

Estas palavras de Alvar Aalto ilustram um 
exemplo de como as motivações do arquitecto se 
podem converter em espaços concretos, capazes 
de provocar os sentimentos que nelas se 
evocam. A partir da experiência dos espaços do 
Edifício Municipal de Saynatsalo, guiada pelos 
desenhos e imagens da obra, foram vários os 
factores que determinaram a percepção de 
dimensões de acolhimento, conforto, 
comunidade e intimidade. Desde logo pelo 
emprego do tijolo maciço, cuja cor e textura 
da argila remetem para a natureza do solo. A 
superfície irregular que as juntas entre as 
peças conformam, e pelas naturais imperfeições 
do fabrico e aparelho artesanais, denunciam a 
proximidade entre o homem, através das suas 
mãos que o constroem e o aplicam, e as 
superfícies que se experimentam. Denunciam 
também um trabalho colectivo, na construção de 
uma obra comum e que pretende receber cada 
visitante com o calor da sua cor.

Da mesma forma que as árvores envolventes 
filtram o olhar, através da verticalidade 
repetida dos seus troncos, também os prumos em 

madeira da caixilharia do pátio parecem 
assinalar o ligeiro filtro entre a realidade 
interior e exterior. No seguimento da argila 
dos tijolos também a madeira - subtil, natural 
e quente - se aproxima intimamente do homem.

“A madeira é o material natural mais 
próximo ao homem, tanto pelas suas qualidades 
biológicas como por ter sido o elemento 
fundamental das culturas primitivas.”3

 Já o vidro, pautado pela métrica da 
madeira, procura a continuidade com o ambiente 
exterior, captando tanto a intimidade do 
pátio, como a realidade exterior, que insere o 
edifício no contexto territorial, do qual 
representa o seu centro cívico.

 O pavimento em relvado, quer numa das 
escadarias de acesso, quer no próprio pátio, 
harmonizam o edificado com o ambiente natural 
envolvente, prolongando-o até ao núcleo do 
conjunto edificado. O facto de se tornar um 
pavimento natural, reforça o carácter orgânico 
já lançado pelo emprego dos materiais 
referidos.

 
 O emprego do tijolo maciço, da madeira, 

do vidro e do pavimento natural, mostra-se 
enriquecedor da experiência do espaço, tão 
significante para os habitantes locais, tal 
como o Centro Paroquial de Vilar do Paraíso 
pretende ser para os seus paroquianos.

a procura do emprego dos materiais acima 
descritos, no projecto que se desenvolve na 
presente dissertação, visa harmonizar a 
relação entre o homem e os espaços, através da 
naturalidade que lhes é característica e do 
ambiente de intimidade e acolhimento que se 
pretende alcançar com a conjugação dos mesmos.
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O Edifício Municipal de Saynatsalo
Alvar Aalto [projecto realizado]

Saynatsalo, 1949-52

Das imagens e desenhos dos espaços 
constrói-se, na imaginação, um edifício 

que se foi tornando cada vez mais 
lúcido e cada vez mais experimentado.

Um volume esculpido, revestido de 
tijolo maciço, emerge entre terrenos 

urbanos e arborizados.
O pátio vislumbra-se após a subida 

de uma das duas escadarias que lhe dão 
acesso.

Este espaço exterior mergulha no 
interior, como se tratasse do seu 

prolongamento.
Trata-se do coração do conjunto.

 O edifício em questão, desenhado por 
Alvar Aalto, surge integrado no projecto 
urbano do centro de Saynatsalo, no qual 
assumiria o remate de um espaço organizado por 
vários volumes, se esse plano se 
concretizasse. No entanto, a posição central 
do edifício no conjunto urbano manteve-se e 
surge associada ao carácter do seu programa, 
do qual fazem parte a Câmara, actualmente 
desactivada, e biblioteca municipais a par de 
instalações comerciais. 
 O programa, articulado em três cotas 
distintas, coloca a entrada se situe num nível 
superior à da envolvente, ou seja, não surge 
imediatamente identificada, fazendo com que se 
parta para a descoberta do nível superior. Aí, 
assinaladas pela verticalidade do volume da 
Câmara do Concelho, concentram-se as entradas 
das dependências municipais e da biblioteca, 
reservando o piso inferior para as instalações 
comerciais.
 Acede-se ao pátio por uma de duas 
escadarias, relacionando esse núcleo central 
com o espaço urbano que remata, por um lado, e 
com o espaço público arborizado que lhe é 
adjacente, pelo outro, conferindo a liberdade 

que permite optar por diversos percursos para 
o mesmo lugar.
 À semelhança de outros projectos do 
mesmo arquitecto, essa entrada surge 
directamente associada ao pátio, o qual se 
experimenta na chegada à entrada do edifício. 
 Depois dessa perspectiva exterior do 
pátio, é possível experimentá-lo a partir do 
interior, no qual assume uma presença vital. O 
pavimento exterior, relvado, contrasta com o 
interior do corredor de circulação, onde sobre 
a textura e a cor do tijolo maciço do 
pavimento, se desenha um banco corrido, do 
mesmo material. Esse elemento assume presença 
ao longo do corredor, servindo de apoio e 
repouso aos munícipes que circulam ao longo 
dele. Dá-se aí lugar ao encontro espontâneo e 
reunião entre eles, num espaço que tem um 
ponto comum ao longo de toda a sua extensão, o 
pátio, que personifica também um valor comum 
aos utilizadores do edifício - o facto de 
pertencerem à mesma unidade territorial 
finlandesa. 
 A subtileza do desenho do banco, a 
simplicidade da disposição de várias cadeiras 
ao longo do corredor, o pé direito de cerca de 
2,60m e as contidas alturas das portas – cerca 
de 2,00m -, no seu conjunto, são factores que 
garantem a escala humana ao espaço de natureza 
colectiva.
 “Esse contraste entre intimidade e 
grandeza faz com que o aparato político da 
cidade surja acessível ao público. Embora 
todas as funções políticas e burocráticas se 
agrupem em torno do pátio do nível superior, 
elas alojam-se em volumes que são tanto 
introvertidos ao redor dele, como contemplam a 
cidade.”1 
 A relação das condições de 
individualidade e comunidade surge de forma 
particular neste projecto. A primeira 
associada ao desenho de elementos que procuram 
a dimensão de cada munícipe e a segunda 
relacionada com o espaço público que o 
arquitecto oferece, no sentido de congregar os 

cidadãos na participação política, 
potenciando a aproximação do poder local às 
pessoas. Surge então o pátio, coração da sua 
comunidade, cuja presença visual se manifesta 
no interior, colocando os governantes e a 
população ao mesmo nível e em comunhão do 
mesmo espaço. 

A verticalidade de um volume marca 
o conjunto e assinala os pontos de 

entrada. Nesse ponto alto, discutem-se 
as ideias que orientam os habitantes do 

concelho. Essa sala constitui uma 
referência na composição arquitectónica 

e urbana bem como simboliza o lugar, 
por excelência, da política 

democrática.

 Da mesma forma que o edifício representa 
uma posição referencial no conjunto urbano, 
por se revelar um ponto central na vida 
comunitária, a verticalidade gerada pela 
volumetria da câmara municipal destaca, no 
edifício, a referência simbólica do seu 
programa: a sala de decisões do concelho. Esse 
espaço localiza-se sobre a entrada no edifício 
municipal, junto da qual também se entra no 
edifício da biblioteca. Dessa forma, 
colocando-se junto de um dos acessos ao pátio, 
o volume emergente assinala o momento 
particular e referencial do  conjunto 
arquitectónico e do concelho.
 À semelhança do projecto para o Centro 
Cultural de Cobquecura, surge a verticalidade 
associada a um edifício central na vida 
comunitária. Ainda que o carácter dos 
edifícios seja distinto, a referência visual 
que caracteriza essas volumetrias e o facto de 
albergarem programas simbólicos faz com que 
aspirem a ser uma referência na organização 
espacial das respectivas comunidades.

A cor quente da argila de cada 
tijolo parece comportar a energia de 

cada habitante na construção do coração 

da sua comunidade. 
A subtileza da madeira da 

caixilharia e do mobiliário é, pela sua 
naturalidade e proximidade ao homem, 

motivo de conforto e acolhimento.
A transparência do vidro unifica 

interior e exterior. 
O terreno relvado do pátio e 

escadaria harmonizam o edificado com a 
envolvente densamente arborizada.

Em Saynatsalo, os materiais 
perfazem um conjunto arquitectónico que 
materializa as ideias de acolhimento, 

intimidade e naturalidade que, 
evidentemente, se aproximam à natureza 

humana. 

 “Fazer arquitectura moderna não 
significa utilizar novos materiais imaturos; o 
mais importante é aperfeiçoar os materiais 
numa direcção mais humana”2. 

Estas palavras de Alvar Aalto ilustram um 
exemplo de como as motivações do arquitecto se 
podem converter em espaços concretos, capazes 
de provocar os sentimentos que nelas se 
evocam. A partir da experiência dos espaços do 
Edifício Municipal de Saynatsalo, guiada pelos 
desenhos e imagens da obra, foram vários os 
factores que determinaram a percepção de 
dimensões de acolhimento, conforto, 
comunidade e intimidade. Desde logo pelo 
emprego do tijolo maciço, cuja cor e textura 
da argila remetem para a natureza do solo. A 
superfície irregular que as juntas entre as 
peças conformam, e pelas naturais imperfeições 
do fabrico e aparelho artesanais, denunciam a 
proximidade entre o homem, através das suas 
mãos que o constroem e o aplicam, e as 
superfícies que se experimentam. Denunciam 
também um trabalho colectivo, na construção de 
uma obra comum e que pretende receber cada 
visitante com o calor da sua cor.

Da mesma forma que as árvores envolventes 
filtram o olhar, através da verticalidade 
repetida dos seus troncos, também os prumos em 

madeira da caixilharia do pátio parecem 
assinalar o ligeiro filtro entre a realidade 
interior e exterior. No seguimento da argila 
dos tijolos também a madeira - subtil, natural 
e quente - se aproxima intimamente do homem.

“A madeira é o material natural mais 
próximo ao homem, tanto pelas suas qualidades 
biológicas como por ter sido o elemento 
fundamental das culturas primitivas.”3

 Já o vidro, pautado pela métrica da 
madeira, procura a continuidade com o ambiente 
exterior, captando tanto a intimidade do 
pátio, como a realidade exterior, que insere o 
edifício no contexto territorial, do qual 
representa o seu centro cívico.

 O pavimento em relvado, quer numa das 
escadarias de acesso, quer no próprio pátio, 
harmonizam o edificado com o ambiente natural 
envolvente, prolongando-o até ao núcleo do 
conjunto edificado. O facto de se tornar um 
pavimento natural, reforça o carácter orgânico 
já lançado pelo emprego dos materiais 
referidos.

 
 O emprego do tijolo maciço, da madeira, 

do vidro e do pavimento natural, mostra-se 
enriquecedor da experiência do espaço, tão 
significante para os habitantes locais, tal 
como o Centro Paroquial de Vilar do Paraíso 
pretende ser para os seus paroquianos.

a procura do emprego dos materiais acima 
descritos, no projecto que se desenvolve na 
presente dissertação, visa harmonizar a 
relação entre o homem e os espaços, através da 
naturalidade que lhes é característica e do 
ambiente de intimidade e acolhimento que se 
pretende alcançar com a conjugação dos mesmos.
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O Edifício Municipal de Saynatsalo
Alvar Aalto [projecto realizado]

Saynatsalo, 1949-52

Das imagens e desenhos dos espaços 
constrói-se, na imaginação, um edifício 

que se foi tornando cada vez mais 
lúcido e cada vez mais experimentado.

Um volume esculpido, revestido de 
tijolo maciço, emerge entre terrenos 

urbanos e arborizados.
O pátio vislumbra-se após a subida 

de uma das duas escadarias que lhe dão 
acesso.

Este espaço exterior mergulha no 
interior, como se tratasse do seu 

prolongamento.
Trata-se do coração do conjunto.

 O edifício em questão, desenhado por 
Alvar Aalto, surge integrado no projecto 
urbano do centro de Saynatsalo, no qual 
assumiria o remate de um espaço organizado por 
vários volumes, se esse plano se 
concretizasse. No entanto, a posição central 
do edifício no conjunto urbano manteve-se e 
surge associada ao carácter do seu programa, 
do qual fazem parte a Câmara, actualmente 
desactivada, e biblioteca municipais a par de 
instalações comerciais. 
 O programa, articulado em três cotas 
distintas, coloca a entrada se situe num nível 
superior à da envolvente, ou seja, não surge 
imediatamente identificada, fazendo com que se 
parta para a descoberta do nível superior. Aí, 
assinaladas pela verticalidade do volume da 
Câmara do Concelho, concentram-se as entradas 
das dependências municipais e da biblioteca, 
reservando o piso inferior para as instalações 
comerciais.
 Acede-se ao pátio por uma de duas 
escadarias, relacionando esse núcleo central 
com o espaço urbano que remata, por um lado, e 
com o espaço público arborizado que lhe é 
adjacente, pelo outro, conferindo a liberdade 

que permite optar por diversos percursos para 
o mesmo lugar.
 À semelhança de outros projectos do 
mesmo arquitecto, essa entrada surge 
directamente associada ao pátio, o qual se 
experimenta na chegada à entrada do edifício. 
 Depois dessa perspectiva exterior do 
pátio, é possível experimentá-lo a partir do 
interior, no qual assume uma presença vital. O 
pavimento exterior, relvado, contrasta com o 
interior do corredor de circulação, onde sobre 
a textura e a cor do tijolo maciço do 
pavimento, se desenha um banco corrido, do 
mesmo material. Esse elemento assume presença 
ao longo do corredor, servindo de apoio e 
repouso aos munícipes que circulam ao longo 
dele. Dá-se aí lugar ao encontro espontâneo e 
reunião entre eles, num espaço que tem um 
ponto comum ao longo de toda a sua extensão, o 
pátio, que personifica também um valor comum 
aos utilizadores do edifício - o facto de 
pertencerem à mesma unidade territorial 
finlandesa. 
 A subtileza do desenho do banco, a 
simplicidade da disposição de várias cadeiras 
ao longo do corredor, o pé direito de cerca de 
2,60m e as contidas alturas das portas – cerca 
de 2,00m -, no seu conjunto, são factores que 
garantem a escala humana ao espaço de natureza 
colectiva.
 “Esse contraste entre intimidade e 
grandeza faz com que o aparato político da 
cidade surja acessível ao público. Embora 
todas as funções políticas e burocráticas se 
agrupem em torno do pátio do nível superior, 
elas alojam-se em volumes que são tanto 
introvertidos ao redor dele, como contemplam a 
cidade.”1 
 A relação das condições de 
individualidade e comunidade surge de forma 
particular neste projecto. A primeira 
associada ao desenho de elementos que procuram 
a dimensão de cada munícipe e a segunda 
relacionada com o espaço público que o 
arquitecto oferece, no sentido de congregar os 

cidadãos na participação política, 
potenciando a aproximação do poder local às 
pessoas. Surge então o pátio, coração da sua 
comunidade, cuja presença visual se manifesta 
no interior, colocando os governantes e a 
população ao mesmo nível e em comunhão do 
mesmo espaço. 

A verticalidade de um volume marca 
o conjunto e assinala os pontos de 

entrada. Nesse ponto alto, discutem-se 
as ideias que orientam os habitantes do 

concelho. Essa sala constitui uma 
referência na composição arquitectónica 

e urbana bem como simboliza o lugar, 
por excelência, da política 

democrática.

 Da mesma forma que o edifício representa 
uma posição referencial no conjunto urbano, 
por se revelar um ponto central na vida 
comunitária, a verticalidade gerada pela 
volumetria da câmara municipal destaca, no 
edifício, a referência simbólica do seu 
programa: a sala de decisões do concelho. Esse 
espaço localiza-se sobre a entrada no edifício 
municipal, junto da qual também se entra no 
edifício da biblioteca. Dessa forma, 
colocando-se junto de um dos acessos ao pátio, 
o volume emergente assinala o momento 
particular e referencial do  conjunto 
arquitectónico e do concelho.
 À semelhança do projecto para o Centro 
Cultural de Cobquecura, surge a verticalidade 
associada a um edifício central na vida 
comunitária. Ainda que o carácter dos 
edifícios seja distinto, a referência visual 
que caracteriza essas volumetrias e o facto de 
albergarem programas simbólicos faz com que 
aspirem a ser uma referência na organização 
espacial das respectivas comunidades.

A cor quente da argila de cada 
tijolo parece comportar a energia de 

cada habitante na construção do coração 

da sua comunidade. 
A subtileza da madeira da 

caixilharia e do mobiliário é, pela sua 
naturalidade e proximidade ao homem, 

motivo de conforto e acolhimento.
A transparência do vidro unifica 

interior e exterior. 
O terreno relvado do pátio e 

escadaria harmonizam o edificado com a 
envolvente densamente arborizada.

Em Saynatsalo, os materiais 
perfazem um conjunto arquitectónico que 
materializa as ideias de acolhimento, 

intimidade e naturalidade que, 
evidentemente, se aproximam à natureza 

humana. 

 “Fazer arquitectura moderna não 
significa utilizar novos materiais imaturos; o 
mais importante é aperfeiçoar os materiais 
numa direcção mais humana”2. 

Estas palavras de Alvar Aalto ilustram um 
exemplo de como as motivações do arquitecto se 
podem converter em espaços concretos, capazes 
de provocar os sentimentos que nelas se 
evocam. A partir da experiência dos espaços do 
Edifício Municipal de Saynatsalo, guiada pelos 
desenhos e imagens da obra, foram vários os 
factores que determinaram a percepção de 
dimensões de acolhimento, conforto, 
comunidade e intimidade. Desde logo pelo 
emprego do tijolo maciço, cuja cor e textura 
da argila remetem para a natureza do solo. A 
superfície irregular que as juntas entre as 
peças conformam, e pelas naturais imperfeições 
do fabrico e aparelho artesanais, denunciam a 
proximidade entre o homem, através das suas 
mãos que o constroem e o aplicam, e as 
superfícies que se experimentam. Denunciam 
também um trabalho colectivo, na construção de 
uma obra comum e que pretende receber cada 
visitante com o calor da sua cor.

Da mesma forma que as árvores envolventes 
filtram o olhar, através da verticalidade 
repetida dos seus troncos, também os prumos em 

madeira da caixilharia do pátio parecem 
assinalar o ligeiro filtro entre a realidade 
interior e exterior. No seguimento da argila 
dos tijolos também a madeira - subtil, natural 
e quente - se aproxima intimamente do homem.

“A madeira é o material natural mais 
próximo ao homem, tanto pelas suas qualidades 
biológicas como por ter sido o elemento 
fundamental das culturas primitivas.”3

 Já o vidro, pautado pela métrica da 
madeira, procura a continuidade com o ambiente 
exterior, captando tanto a intimidade do 
pátio, como a realidade exterior, que insere o 
edifício no contexto territorial, do qual 
representa o seu centro cívico.

 O pavimento em relvado, quer numa das 
escadarias de acesso, quer no próprio pátio, 
harmonizam o edificado com o ambiente natural 
envolvente, prolongando-o até ao núcleo do 
conjunto edificado. O facto de se tornar um 
pavimento natural, reforça o carácter orgânico 
já lançado pelo emprego dos materiais 
referidos.

 
 O emprego do tijolo maciço, da madeira, 

do vidro e do pavimento natural, mostra-se 
enriquecedor da experiência do espaço, tão 
significante para os habitantes locais, tal 
como o Centro Paroquial de Vilar do Paraíso 
pretende ser para os seus paroquianos.

a procura do emprego dos materiais acima 
descritos, no projecto que se desenvolve na 
presente dissertação, visa harmonizar a 
relação entre o homem e os espaços, através da 
naturalidade que lhes é característica e do 
ambiente de intimidade e acolhimento que se 
pretende alcançar com a conjugação dos mesmos.



143|144

1 AALTO, Alvar. Architectural Monographs. Academy Editions, 
1978. [p.78]
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O Edifício Municipal de Saynatsalo
Alvar Aalto [projecto realizado]

Saynatsalo, 1949-52

Das imagens e desenhos dos espaços 
constrói-se, na imaginação, um edifício 

que se foi tornando cada vez mais 
lúcido e cada vez mais experimentado.

Um volume esculpido, revestido de 
tijolo maciço, emerge entre terrenos 

urbanos e arborizados.
O pátio vislumbra-se após a subida 

de uma das duas escadarias que lhe dão 
acesso.

Este espaço exterior mergulha no 
interior, como se tratasse do seu 

prolongamento.
Trata-se do coração do conjunto.

 O edifício em questão, desenhado por 
Alvar Aalto, surge integrado no projecto 
urbano do centro de Saynatsalo, no qual 
assumiria o remate de um espaço organizado por 
vários volumes, se esse plano se 
concretizasse. No entanto, a posição central 
do edifício no conjunto urbano manteve-se e 
surge associada ao carácter do seu programa, 
do qual fazem parte a Câmara, actualmente 
desactivada, e biblioteca municipais a par de 
instalações comerciais. 
 O programa, articulado em três cotas 
distintas, coloca a entrada se situe num nível 
superior à da envolvente, ou seja, não surge 
imediatamente identificada, fazendo com que se 
parta para a descoberta do nível superior. Aí, 
assinaladas pela verticalidade do volume da 
Câmara do Concelho, concentram-se as entradas 
das dependências municipais e da biblioteca, 
reservando o piso inferior para as instalações 
comerciais.
 Acede-se ao pátio por uma de duas 
escadarias, relacionando esse núcleo central 
com o espaço urbano que remata, por um lado, e 
com o espaço público arborizado que lhe é 
adjacente, pelo outro, conferindo a liberdade 

que permite optar por diversos percursos para 
o mesmo lugar.
 À semelhança de outros projectos do 
mesmo arquitecto, essa entrada surge 
directamente associada ao pátio, o qual se 
experimenta na chegada à entrada do edifício. 
 Depois dessa perspectiva exterior do 
pátio, é possível experimentá-lo a partir do 
interior, no qual assume uma presença vital. O 
pavimento exterior, relvado, contrasta com o 
interior do corredor de circulação, onde sobre 
a textura e a cor do tijolo maciço do 
pavimento, se desenha um banco corrido, do 
mesmo material. Esse elemento assume presença 
ao longo do corredor, servindo de apoio e 
repouso aos munícipes que circulam ao longo 
dele. Dá-se aí lugar ao encontro espontâneo e 
reunião entre eles, num espaço que tem um 
ponto comum ao longo de toda a sua extensão, o 
pátio, que personifica também um valor comum 
aos utilizadores do edifício - o facto de 
pertencerem à mesma unidade territorial 
finlandesa. 
 A subtileza do desenho do banco, a 
simplicidade da disposição de várias cadeiras 
ao longo do corredor, o pé direito de cerca de 
2,60m e as contidas alturas das portas – cerca 
de 2,00m -, no seu conjunto, são factores que 
garantem a escala humana ao espaço de natureza 
colectiva.
 “Esse contraste entre intimidade e 
grandeza faz com que o aparato político da 
cidade surja acessível ao público. Embora 
todas as funções políticas e burocráticas se 
agrupem em torno do pátio do nível superior, 
elas alojam-se em volumes que são tanto 
introvertidos ao redor dele, como contemplam a 
cidade.”1 
 A relação das condições de 
individualidade e comunidade surge de forma 
particular neste projecto. A primeira 
associada ao desenho de elementos que procuram 
a dimensão de cada munícipe e a segunda 
relacionada com o espaço público que o 
arquitecto oferece, no sentido de congregar os 

cidadãos na participação política, 
potenciando a aproximação do poder local às 
pessoas. Surge então o pátio, coração da sua 
comunidade, cuja presença visual se manifesta 
no interior, colocando os governantes e a 
população ao mesmo nível e em comunhão do 
mesmo espaço. 

A verticalidade de um volume marca 
o conjunto e assinala os pontos de 

entrada. Nesse ponto alto, discutem-se 
as ideias que orientam os habitantes do 

concelho. Essa sala constitui uma 
referência na composição arquitectónica 

e urbana bem como simboliza o lugar, 
por excelência, da política 

democrática.

 Da mesma forma que o edifício representa 
uma posição referencial no conjunto urbano, 
por se revelar um ponto central na vida 
comunitária, a verticalidade gerada pela 
volumetria da câmara municipal destaca, no 
edifício, a referência simbólica do seu 
programa: a sala de decisões do concelho. Esse 
espaço localiza-se sobre a entrada no edifício 
municipal, junto da qual também se entra no 
edifício da biblioteca. Dessa forma, 
colocando-se junto de um dos acessos ao pátio, 
o volume emergente assinala o momento 
particular e referencial do  conjunto 
arquitectónico e do concelho.
 À semelhança do projecto para o Centro 
Cultural de Cobquecura, surge a verticalidade 
associada a um edifício central na vida 
comunitária. Ainda que o carácter dos 
edifícios seja distinto, a referência visual 
que caracteriza essas volumetrias e o facto de 
albergarem programas simbólicos faz com que 
aspirem a ser uma referência na organização 
espacial das respectivas comunidades.

A cor quente da argila de cada 
tijolo parece comportar a energia de 

cada habitante na construção do coração 

da sua comunidade. 
A subtileza da madeira da 

caixilharia e do mobiliário é, pela sua 
naturalidade e proximidade ao homem, 

motivo de conforto e acolhimento.
A transparência do vidro unifica 

interior e exterior. 
O terreno relvado do pátio e 

escadaria harmonizam o edificado com a 
envolvente densamente arborizada.

Em Saynatsalo, os materiais 
perfazem um conjunto arquitectónico que 
materializa as ideias de acolhimento, 

intimidade e naturalidade que, 
evidentemente, se aproximam à natureza 

humana. 

 “Fazer arquitectura moderna não 
significa utilizar novos materiais imaturos; o 
mais importante é aperfeiçoar os materiais 
numa direcção mais humana”2. 

Estas palavras de Alvar Aalto ilustram um 
exemplo de como as motivações do arquitecto se 
podem converter em espaços concretos, capazes 
de provocar os sentimentos que nelas se 
evocam. A partir da experiência dos espaços do 
Edifício Municipal de Saynatsalo, guiada pelos 
desenhos e imagens da obra, foram vários os 
factores que determinaram a percepção de 
dimensões de acolhimento, conforto, 
comunidade e intimidade. Desde logo pelo 
emprego do tijolo maciço, cuja cor e textura 
da argila remetem para a natureza do solo. A 
superfície irregular que as juntas entre as 
peças conformam, e pelas naturais imperfeições 
do fabrico e aparelho artesanais, denunciam a 
proximidade entre o homem, através das suas 
mãos que o constroem e o aplicam, e as 
superfícies que se experimentam. Denunciam 
também um trabalho colectivo, na construção de 
uma obra comum e que pretende receber cada 
visitante com o calor da sua cor.

Da mesma forma que as árvores envolventes 
filtram o olhar, através da verticalidade 
repetida dos seus troncos, também os prumos em 

madeira da caixilharia do pátio parecem 
assinalar o ligeiro filtro entre a realidade 
interior e exterior. No seguimento da argila 
dos tijolos também a madeira - subtil, natural 
e quente - se aproxima intimamente do homem.

“A madeira é o material natural mais 
próximo ao homem, tanto pelas suas qualidades 
biológicas como por ter sido o elemento 
fundamental das culturas primitivas.”3

 Já o vidro, pautado pela métrica da 
madeira, procura a continuidade com o ambiente 
exterior, captando tanto a intimidade do 
pátio, como a realidade exterior, que insere o 
edifício no contexto territorial, do qual 
representa o seu centro cívico.

 O pavimento em relvado, quer numa das 
escadarias de acesso, quer no próprio pátio, 
harmonizam o edificado com o ambiente natural 
envolvente, prolongando-o até ao núcleo do 
conjunto edificado. O facto de se tornar um 
pavimento natural, reforça o carácter orgânico 
já lançado pelo emprego dos materiais 
referidos.

 
 O emprego do tijolo maciço, da madeira, 

do vidro e do pavimento natural, mostra-se 
enriquecedor da experiência do espaço, tão 
significante para os habitantes locais, tal 
como o Centro Paroquial de Vilar do Paraíso 
pretende ser para os seus paroquianos.

a procura do emprego dos materiais acima 
descritos, no projecto que se desenvolve na 
presente dissertação, visa harmonizar a 
relação entre o homem e os espaços, através da 
naturalidade que lhes é característica e do 
ambiente de intimidade e acolhimento que se 
pretende alcançar com a conjugação dos mesmos.
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CORTE CONSTRUTIVO
ESCALA 1.20

Legenda

1. peça de remate em mármore
2. perfil metálico em “L”
3. isolamento térmico em 
poliestireno extrudido 
(wallmate)
4. reboco hidrófugo 
projectado
5. peça de mármore
6. impermeabilização em tela 
asfáltica mineralizada
7. isolamento térmico em 
poliestireno extrudido 
(roofmate)
8. camada de forma em betão 
leve com pendente de 1,5%
9. placa de gesso cartonado
10. caixa de ar
11. membrana 
impermeabilizante de remate
12. perfil metálico de 
suporte a alvenaria
13. lambril em granito
14. lancil de granito
15. base de agregado britado
16. massame de betão com 
malhasol
17. caixa de areia com traço 
seco de cimento
18. cubo de granito 5x5cm
19. membrana drenante
20. lambril em madeira 
afizélia
21. soalho em madeira 
afizélia
22. ripas de apoio ao soalho
23. camada de enchimento
24. laje térrea de betão 
armado
25. reboco
26. caixilho de batente de 
madeira, tipo “Maciça”
27. soleira em granito
28. estrutura de madeira
29. banco em madeira afizélia
30. mosaico de mármore 2cm
31. perfil de remate
32. argamassa de assentamento
33. tijolo maciço 
24x11,5x5cm, tipo “KLINKER – 
Vale da Gândara”
34. ripa de apoio à guarnição
35. guarnição em madeira
36. terra vegetal
37. manta geotêxtil
38. brita
39. dreno
40. massame de betão
41. sapata de betão armado
42. betão de limpeza 

N



1 AALTO, Alvar. Conversaciones con Alvar Aalto. Gustavo Gili, 
2010. [p.17]
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Notas finais

“Não há nada mais perigoso do que 
separar a análise da síntese: 

inevitavelmente conformam um todo.”1

 Por partilhar da visão de Alvar Aalto, a 
análise de cada uma das oito experiências e a 
síntese que as incluiu, progressivamente, na 
forma do projecto aconteceram em simultâneo.
 Nesse sentido, a dissertação visa 
responder claramente ao seu título -  “Centro 
Paroquial de Vilar do Paraíso – O Projecto num 
Registo de Experiências”. O projecto de 
arquitectura surge, assim, entre o registo das 
experiências. São estas que aproximam o leitor 
da origem da forma arquitectónica. À partida, 
colocou-se o desafio: a procura da unidade 
entre esses registos, escritos e desenhados, 
das linhas que ilustram a procura da forma dos 
espaços, bem como dos desenhos da proposta 
consolidada. A resposta manifesta-se através 
do presente volume, cujo formato se tornou 
apto à convivência desses elementos. 

 Os oito momentos, que compõem o corpo da 
dissertação, constituíram o motor do processo 
de projecto e comunicam as suas raízes. A 
partir desses momentos, adquiriu-se a aptidão 
de comunicar o projecto à comunidade 
paroquial.
 Dessa forma, o desenvolvimento da 
presente dissertação criou a oportunidade de 
partilhar e discutir espontaneamente as 
experiências com a comunidade paroquial de 
Vilar do Paraíso, numa das reuniões do seu 
Conselho Paroquial de Pastoral. D e s s e 
encontro resultaram contributos para que os 
espaços se adaptassem melhor às necessidades e 
aos desejos dos paroquianos. Percebendo a 
essência das motivações que conduziram à forma 
arquitectónica, eles retribuíram com questões 
que também fariam parte das suas motivações. O 
diálogo que se desenvolveu resultou na maior 
aproximação das intenções da comunidade às do 

projecto e a consequente concretização dessas 
intenções nos espaços projectados.
 No sentido de dar continuidade à 
partilha e discussão da matéria desenvolvida 
neste trabalho, surgiu o convite para 
ingressar no Conselho Paroquial de Pastoral e 
tomar, agora, parte activa na comunidade 
paroquial.
 O processo de conhecimento lento, 
espontâneo e intenso de cada uma das oito 
“pedras” que constituem a matéria da “ponte” - 
o novo Centro Paroquial de Vilar do Paraíso – 
representou, por fim, o início de um outro 
processo, junto da comunidade.
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Descreveu-se um projecto, experiência a 
experiência. 

- Mas qual é aquela que o sustém?
- O projecto não é sustido por esta ou 

por aquela experiência mas sim pelo processo 
que as cruzou com a procura da forma.
 Reflecte-se silenciosamente. 
Acrescenta-se:
 - Porque se falou então das 
experiências? Só o processo importa.
 - Sem experiências não há processo.

analogia com “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino
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