
FA
C

U
LD

A
D

E D
E A

R
Q

U
IT

ET
U

R
A

Fábio Santos. D
o real ao abstrato, do abstrato à m

atéria

D
o real ao abstrato, do abstrato à m

atéria. 
Projeto de um

 centro paroquial

Fábio M
iguel O

liveira Santos

Do real ao abstrato, 
do abstrato à matéria. 
Projeto de um centro paroquial

Fábio Santos

M
 2017

M
.FA

U
P 2017

MESTRADO INTEGRADO

ARQUITETURA



Do real ao abstrato, do abstrato à matéria | Projeto de um Centro Paroquial



Do real ao abstrato, do abstrato à matéria
PROJETO DE UM CENTRO PAROQUIAL 

FÁBIO MIGUEL OLIVEIRA SANTOS
ORIENTADOR: PROF. DOUTOR CARLOS PRATA

2016/2017

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura



Do real ao abstrato, do abstrato à matéria | Projeto de um Centro Paroquial



Resumo / Abstract

Nota Introdutória

1.  Do espaço público religioso | Matérias do lugar

 1.1    São Miguel do Mato
 1.2    Os espaços de culto em São Miguel do Mato
 1.3    A Casa dos Mordomos 
 1.4    A importância de (re)conhecer o lugar

2.  Da encomenda | Matérias do ofício

 2.1    Primeiro contacto
 2.2    Flexibilidade e imprevisibilidade futura
 2.3    Sobre a importância de manter a preexistência

3.  Da função | Matérias do programa

 3.1    Programa Inicial
 3.2    Casos de Estudo
 3.3    Transformações ao programa

4.  Do abstrato | Matérias do sagrado

 4.1    A religião, a espiritualidade e as sociedades contemporâneas
 4.2    Catequese: dinâmicas no espaço e no tempo

5.  Do projeto | Matérias da arquitetura 

 5.1    Premissas da intervenção
 5.2    Processo de desenvolvimento
 5.3    Proposta de intervenção: novo desenho

Considerações Finais

Lista de desenhos

Anexos

Bibliografia 

Índice de Imagens

7

11

17

18
22
26
30

37

38
40
42

45

46
49
60

65

66
70

75

76
81

100

115

117

144

164

166

Índice



Do real ao abstrato, do abstrato à matéria | Projeto de um Centro Paroquial



7

Resumo

A presente dissertação aprofunda e explicita o processo de elaboração do 
projeto de um centro paroquial para a freguesia de São Miguel do Mato, Arouca. 
Um novo espaço de apoio às atividades religiosas, que deverá integrar o conjunto 
edificado e introduzir novas transformações à realidade atual. 

A Casa dos Mordomos, uma construção preexistente no perímetro da área de 
intervenção, serve como mote para a prática projetual. Cruzando os conhecimentos 
obtidos pelo estudo conduzido, apontam-se hipóteses e procuram-se soluções para o 
projeto, num constante paralelo com referências de outras arquiteturas.

Dividida em cinco capítulos, a dissertação encontra-se estruturada num 
encadeamento que pretende conceder ao leitor uma contextualização do que 
informa a proposta desenvolvida. O propósito deste trabalho é o desenvolvimento 
do projeto de arquitetura mas, no contexto de dissertação, explora-se o processo, 
o interlúdio que compõe toda a narrativa projetual e lhe atribui coerência, clareza 
e significado. Procura-se efetuar uma reflexão acerca da evolução do projeto e 
dissipar questões relacionadas com o lugar, a encomenda, o programa e a vocação 
religiosa. Alterna-se constantemente entre diferentes realidades, aproximações ora 
direcionadas aos problemas levantados em projeto, ora procurando esclarecimentos 
e novas perspetivas para transformar o real.

Como culminar da dissertação, apresentam-se as peças desenhadas, elementos 
rigorosos a diferentes escalas que são, de certo modo, a síntese de todo o processo.
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Abstract

In this work, it is explained the architectural design’s process of  a parish centre 
for São Miguel do Mato, Arouca. It is a new space which aims to support religious 
activities, that should be related with the surrounding area and induce some changes 
to the current reality. 

The Casa dos Mordomos, a pre-existing construction inside the perimeter of  
the intervention area, serves as a starting point to the design process. Through the 
analysis of  the work developed, some solutions are pointed out for the project, in a 
permanent search that includes the study of  other architectures as a reference. 

Divided into five chapters, this master thesis is structured in a narrative which 
intends to provide the reader a contextualisation of  what sets the final proposal. The 
purpose of  this work is to develop the architectural project and to explore the process 
that composes the entire design narrative. It seeks to reflect on the development 
of  the project and to clarify some questions related to the site, the commission, 
the program and the religious function. It constantly alternates between different 
realities, approaches either directed to the problems raised in the project, or seeking 
clarification and new perspectives to look at reality.

The work peaks with the project’s drawings, presented in different scales and 
levels of  detail, as a synthesis of  the entire process.
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Nota Introdutória
CONTEXTO, MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS

A investigação, o estudo e a experimentação no âmbito da disciplina da 
Arquitetura e, nomeadamente, da prática projetual, constitui-se como fundamental 
para o desenvolvimento das capacidades do arquiteto e para a construção do corpo 
de conhecimento nesta área específica. 

Em 2014, surgiu o convite para fazer este projeto por parte do Pe. Agostinho 
Watela – pároco em São Miguel do Mato – e da Fábrica da Igreja, que gentilmente 
proporcionaram a oportunidade de desenvolver o projeto para um centro paroquial. 
Dada a existência de um cliente real e de um pedido concreto, considerou-se 
pertinente desenvolver o projeto em contexto de dissertação, de modo a usufruir do 
caráter experimental, de investigação e disciplinar que este exercício oferece. 

No lugar de São Miguel do Mato, concelho de Arouca, sobressai o núcleo 
religioso no qual se propõe a construção de um centro paroquial. O conjunto, 
agregado de vários elementos, apresenta potencialidades e debilidades que o arquiteto 
deverá saber identificar e interpretar. Ao mesmo tempo, encontra-se neste projeto a 
oportunidade para debater questões relacionadas com a pedagogia da catequese e o 
sentido de espiritualidade nas sociedades atuais, como suplemento para informar o 
projeto de arquitetura.

O estudo sobre o centro paroquial acontece de uma forma inter-relacional: 
deambula-se entre temas concretos – o lugar, o programa e o projeto – e, ao mesmo 
tempo, procura-se suporte em campos mais abstratos – como a teoria da arquitetura 
ou as matérias do sagrado na atualidade. Numa leitura mais global e integrada, 
entende-se que a espiritualidade é, hoje, acompanhada de uma maior secularização 
das sociedades e, embora o Homem não seja ausente de crença sagrada (que se pode 
revelar de diferentes formas), existe falta de espaços capazes de acolher a espiritualidade 
que atualmente se verifica. Por conseguinte, o centro paroquial procura oferecer aos 
seus utilizadores uma experiência mais profunda, rica e diversificada da vivência 
espiritual. Arquitetonicamente, procura-se um edifício autêntico na sua relação com 
o programa e o lugar. Não se esperam soluções radicais, mas antes complementar 
e potencializar o conjunto existente. Adicionalmente, existe no conjunto a Casa dos 
Mordomos, uma edificação que o requerente deseja manter e que, também por esse 
motivo, importa conhecer, considerar e avaliar.

Pretende-se uma aproximação à pratica de projeto em contexto real, com 
condicionantes e variáveis que provêm do contacto direto com o requerente e do 
cruzamento de vontades, limitações regulamentares e barreiras orçamentais – dados 
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que, naturalmente, implicam e justificam determinadas decisões no processo de 
desenho e que, no âmbito da formação académica, não se haviam experimentado. 
Quer-se, por isso, utilizar também esta dissertação como transição e preparação 
para uma nova fase, que procede a aprendizagem académica e que visa a prática 
profissional. 

Posto isto, interessa, pois, responder ao pedido concreto e direto da encomenda 
do cliente, que deverá ter no projeto o produto final e o mote para proceder à 
transformação do lugar e à definição de uma nova realidade.

MÉTODO

Tratando-se este trabalho de uma dissertação com base num projeto, pareceu 
pertinente demarcar a importância da prática projetual como método de investigação 
em arquitetura. Mais do que uma exposição de produto, este estudo pretende ser 
o relato da procura e da complexidade associada ao processo de projeto. Quer-
se, portanto, que o leitor tome nota dos diferentes momentos da prática projetual, 
partindo do primeiro contacto com a encomenda e o lugar (o Real), passando para 
uma intensa pesquisa e apropriação de saberes existentes ( o Abstrato), procedendo 
a uma interpretação desses conhecimentos ( o Abstrato, novamente) e, por último, 
finalizando com a concretização do projeto (o Material).

Para tal, decidiu-se alicerçar o trabalho num método orientado pelas três 
seguintes coordenadas:

Enquadramento teórico / pesquisa - não havendo, do ponto de vista da 
forma, nenhum trabalho aprofundado e extensivo sobre o campo que propomos 
estudar, um enquadramento teórico e pesquisa específica entendem-se como 
fundamentais para a primeira etapa.

Esse enquadramento teórico deverá resultar da leitura e análise dos assuntos 
relativos às especificidades do lugar e da sua simbologia para a comunidade, 
partindo, para tal, de bibliografia, bases cartográficas e documentais. Paralelamente, 
a pesquisa específica deverá surgir na sequência das diferentes necessidades/
dificuldades encontradas ao longo do processo projetual, procurando dar resposta 
a esses problemas. O debate teórico é aqui integrado e justificado pela inclusão da 
pesquisa no caso prático, procurando-se ideias e dados capazes de informar o projeto 
com maior precisão e eficácia.
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Ao mesmo tempo, serão estudadas, sempre que necessárias, diversas obras 
de arquitetura. Analisadas segundo diferentes perspetivas e com objetivos diversos, 
estes estudos constituirão importantes referências para o projeto que se desenvolve. 
Interessa-nos, por isso, a interseção entre a teoria e a prática, os quais se complementam 
e informam o processo de projeto.

Interpretação / seleção - na segunda fase metodológica, a proposta é fazer, 
constantemente, uma síntese do aprendizado obtido na primeira fase da metodologia, 
procedendo-se a uma interpretação do saber adquirido, filtrando-o e adaptando-o 
ao contexto para o qual se está a projetar.

Espera-se, neste sentido, explorar criticamente o processo evolutivo da 
proposta, sabendo que se trata de um trabalho que flui de forma natural, por vezes 
descontínua, e que se reordenará em função das ideias e fases do projeto. O propósito 
passa por questionar a realidade, o constituído, o preconceito e a simplória resposta 
ao enunciado.

Produção / desenho: Como passo final do processo metodológico, propõe-
se a transformação dos conhecimentos e formulações anteriores em desenho, 
resultando na materialização do projeto. 

ESTRUTURA

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos distintos que 
tentam articular diferentes temas e momentos de todo o processo de desenvolvimento. 
A ordem atribuída aos capítulos não representa uma lógica temporal. Embora uma 
sequência cronológica possa ser um testemunho rigoroso do processo de trabalho, 
entende-se que poderá apresentar pouca clareza e induzir em erro. Por este motivo 
aposta-se numa ordenação de capítulos montada segundo uma lógica narrativa do 
projeto, cuja intenção se foca, sobretudo, em proporcionar gradualmente ao leitor os 
dados necessários para a correta e espontânea interpretação das matérias.

Paralelamente, a dissertação é constituída por conteúdos escritos e por peças 
desenhadas do projeto. Uma vez mais, por uma questão de clareza e para permitir 
a leitura autónoma e intercalada de ambos, os desenhos são apresentados no final 
do documento. Porém, são parte essencial da dissertação e sugere-se, sempre que 
necessário, a sua consulta, para uma maior compreensão e integração dos conteúdos 
apresentados.
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Assim, a primeira parte da dissertação consiste na análise e descrição do 
lugar, tentando sempre fazer uma seleção dos dados necessários à compreensão do 
leitor. No segundo capítulo, são apresentadas as circunstâncias e particularidades da 
encomenda e estudados temas como a flexibilidade ou a reabilitação da preexistência, 
que aí se questionaram e foram fundamentais para o desenvolvimento das etapas 
seguintes. Na terceira parte, apresenta-se o programa solicitado pelo requerente 
e, após devida interpretação, analisam-se casos de estudo, de modo a proceder ao 
reajuste do programa e a conseguir-se uma maior eficiência de recursos. No quarto 
capítulo, com base na pesquisa bibliográfica efetuada, tecem-se considerações acerca 
da espiritualidade nas sociedades atuais e investiga-se a composição e dinâmicas de 
um encontro de catequese, de modo a obter a informação e esclarecimento necessários 
ao desenvolvimento do projeto. Na quinta parte, a última do conjunto, em que o 
tema é essencialmente o projeto, apontam-se as premissas e motes que levaram aos 
primeiros estudos, registam-se as diferentes fases de desenvolvimento e as respetivas 
conclusões e apresenta-se a solução final, devidamente descrita e justificada, seguida 
dos desenhos de projeto. Os anexos encerram a estrutura desta dissertação e contêm 
registos adicionais do levantamento fotográfico e do levantamento rigoroso que, 
embora não sendo considerados essenciais para o entendimento da dissertação, 
entendem-se como complementares para uma interpretação mais completa e 
aprofundada dos conteúdos.
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DO ESPAÇO PÚBLICO RELIGIOSO
MATÉRIAS DO LUGAR

1
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1.1 São Miguel do Mato
LOCALIZAÇÃO E GEOGRAFIA PARTICULAR

- A cidade – insistes em perguntar.  
- Vimos cá trabalhar todos os dias - responder-te-ão uns, e outros: - Voltamos cá para dormir.  

- Mas a cidade onde se vive? - perguntas.  
- Deve ser para ali - dizem, e uns erguem o braço obliquamente na direcção de uma incrustação de 

poliedros opacos, enquanto outros indicam para trás das tuas costas o espectro de outras cúspides. 

in ítalo Calvino, “As Cidades Invisíveis”1  

São Miguel do Mato é uma freguesia situada na Região Norte de Portugal, a 
uma distância de cerca de 35km do centro do Porto e de 65 km do centro de Aveiro, 
distrito a que pertence.

Esta é uma das dezasseis freguesias do concelho de Arouca e localiza-se no 
seu limite Noroeste. A Sul e Este, São Miguel do Mato confronta-se com a freguesia 
vizinha de Fermedo, a Oeste com o concelho de Santa Maria da Feira e a Norte com 
os concelhos de Gondomar e Castelo de Paiva. 

Não existem dados que permitam datar, com rigor, o início da existência do 
povoado de São Miguel do Mato, mas a sua origem remonta, pelo menos, ao séc. 
XIII, data sobre a qual há registos da existência, nesta terra, de um cenóbio ou 
mosteiro em honra de São Miguel Arcanjo, pertencente ao padroado do mosteiro 
de Paço de Sousa2. É, portanto, parte fundamental das tradições e costumes desta 
comunidade a valorização do culto religioso pelos seus residentes.

A freguesia de São Miguel do Mato encontra a sua identidade na existência 
de vários opostos e contrastes naturais e humanos. A paisagem é, de um modo geral, 
marcada por uma topografia com desníveis acentuados, onde a alternância entre 
zonas de vale e montanha geram os povoados e lugares que compõem a freguesia. 
Com uma extensão considerável, nela poderão ser encontrados desde aglomerados 
populacionais relativamente condensados a construções dispersas pela paisagem que 
servem os propósitos dos habitantes da região que diariamente desempenham as suas 
funções, cada vez menos ligadas à agricultura e ao sector primário. Paralelamente, 

1 | Cit. por Revista da Faculdade de Letras – Geografia, I Serie, Vol.X/XI, Porto, 1994/5, pp.5
2 | MEIRELES, Frei António da Assunção - Memórias do Mosteiro de Paço de Sousa & Index dos 
Documentos do Arquivo, Lisboa: 1942, pp.99-100
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Img.3. Enquadramento territorial | Esquema de localização
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o reduzido número de habitantes - 5983 (número mais baixo desde 18644 , primeira 
data de que há registo do recenseamento da população) - contrasta com a pluralidade 
de indústrias e recursos que se podem encontrar na região, desde a exploração da 
madeira à indústria de calçado, à metalúrgica e aos componentes automóveis. 

Será ainda importante destacar que, embora se trate de uma freguesia com 
um reduzido número de habitantes e, por conseguinte, com um diminuto número 
de crentes, têm-se verificado, do ponto de vista religioso, curiosos fenómenos de 
mobilidade com as comunidades adjacentes. Possivelmente pelo facto de há alguns 
anos partilharem os serviços do mesmo Pároco e, mais recentemente, pelas recentes 
políticas nacionais de agregação de freguesias, tem-se constatado uma interessante 
adesão de habitantes das populações vizinhas, pelo que as solicitações a que a paróquia 
de São Miguel do Mato procura hoje responder não são apenas circunscritas aos 
habitantes da sua freguesia mas, sobretudo, aos crentes que frequentam esta paróquia.

Pelo facto de se localizar numa posição geográfica de encontro com vários 
territórios – entre Arouca, Santa Maria da Feira, Gondomar e Castelo de Paiva; 
entre o Porto e Aveiro; entre o Norte e o Centro – têm-se verificado, na freguesia de 
São Miguel do Mato, mas principalmente nas regiões imediatamente circundantes, 

3 | CENSOS - Censos 2011 - 1.01 - População residente, população presente, famílias, núcleos familiares, 
alojamentos e edifícios, Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. [Consult. 9 ago. 2016] Disponível em: 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos2011_apresentacao
4 | CENSOS - 1864 - 1 de Janeiro (I Recenseamento Geral da População), Lisboa: Instituto 
Nacional de Estatística. [Consult. 9 ago. 2016] Disponível em: http://censos.ine.pt/xportal/
xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt_1864
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marcas de urbanidade e expansão, possivelmente fruto da mobilidade e facilidade 
de acesso que existe e que permite, com relativa facilidade, a chegada aos centros 
urbanos vizinhos. “Hoje, os lugares são nós de uma rede complexa de movimentos 
onde os indivíduos e os grupos se fixam de modos instáveis. Tudo diferente da antiga 
associação entre comunidade e lugar, onde a geografia das relações sociais tinha como 
limite pertinente os próprios limites e a própria geografia do lugar: a estabilidade de 
um era o garante da estabilidade do outro(...)”5.

Posto isto, será pertinente compreender que, atualmente, fazer projeto num 
meio rural não será exatamente o mesmo que terá sido noutros tempos. As aldeias 
são hoje lugares que fazem parte de sistemas complexos de urbanização e portadoras 
de dinâmicas ativas e mutáveis. “Com a facilidade com que se movimentam pessoas e 
referências culturais, resta ao vernacular ser uma expressão local de um cruzamento 
instável de referências vindas de muitos mundos e mundividências . No limite, o local 
é apenas a maneira como o global se exprime na geografia dos lugares, o modo como 
se situa. Será, então, uma marca de identidade construída algures entre a pulsão da 
pertença e do inter-reconhecimento, e o distanciamento, a alteridade, a diferença 
face ao outro.”6.

5 | DOMINGUES, Álvaro - Vida no Campo, Porto: Dafne, 2011, pp.244
6 | DOMINGUES, Álvaro - Vida no Campo, Porto: Dafne, 2011, pp.244-245

Img.4. Marco dos 4 concelhos | Fotografia da vista para norte
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É no extremo Sudoeste da freguesia que se encontra o principal núcleo de 
culto religioso de São Miguel do Mato. Nesse local, situa-se a Igreja Matriz, católica, 
em honra de São Miguel e de Santa Luzia. A esta estão subordinadas cinco capelas 
que, distribuídas ao longo do território, pontuam espaços de culto específicos para 
cada povoado. Curiosamente, o lugar de São Miguel do Mato, apesar de ser sede de 
paróquia e de freguesia, é o menos povoado quando comparado com os aglomerados 
onde se encontram as referidas capelas: Forno, Belece, Carvalhal Redondo, Lázaro 
e Borralhoso. A importância deste lugar poderá dever-se, por um lado, ao valor 
histórico que apresenta (dada a sua existência como lugar de culto desde longa data) 
e, por outro, à sua posição no território, dado que se localiza num ponto estratégico 
de passagem e proximidade face às freguesias imediatamente adjacentes (Vale e 
Fermedo). Contudo, é interessante constatar que, numa freguesia pouco povoada 
e com aglomerados populacionais bastante dispersos entre si, o local de culto esteja 
também isolado da população, com espaço e paisagem próprios.

No âmbito da dissertação será importante o reconhecimento funcional e 
topográfico dos elementos que balizam o terreno destinado ao projeto – objeto de 
estudo - de modo a serem avaliadas possibilidades e ponderadas estratégias futuras. 
Entender como funciona o núcleo religioso de São Miguel do Mato, as suas dinâmicas 
internas, a ocupação dos seus espaços, as diferentes apropriações ao longo do ano e 
as necessidades que se vão manifestando de formas variadas revela-se essencial para 
o estabelecimento das diretrizes da intervenção, bem como para uma abordagem 
projetual integrada e sustentada.

Situado numa elevação topográfica, com considerável destaque na paisagem 
da região, o núcleo religioso de São Miguel do Mato configura-se como um agregado 
de vários elementos que respondem às necessidades e solicitações dos diversos ritos 
do culto. A chegada ao núcleo poderá ser efetuada a partir de quatro vias de acesso 
distintas, das quais duas, por ventura as com maior utilização, fazem a aproximação 
ao núcleo religioso a partir de uma cota inferior. Desta forma, a Igreja vai sendo 
vislumbrada de forma gradual a partir do sopé do morro, por entre curvas e vegetação, 
com uma imponência e destaque que evidenciam a existência de um local de culto. 

Na parte superior do morro encontra-se a Igreja Matriz. Esta assenta sobre 
o adro que se apresenta como uma plataforma elevada em relação aos acessos 
circundantes e funciona como um “pedestal” para o espaço de culto. Adjacente ao 
lado Este do adro, encontra-se uma das dependências funcionais do aglomerado, 
comummente denominado de “Casa dos Mordomos”. Configurada em dois andares 

Os Espaços de Culto em São Miguel do Mato
COMPOSIÇÃO E CONJUNTO

1.2
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Img.5. Aproximação ao lugar | Fotografia do acesso noroeste

Img.6. Freguesia de São Miguel do Mato | Planta do território e dos lugares
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Img.7. Núcleo religioso | Simulação de perspetiva aérea

Img.8. Núcleo religioso | Planta da distribuição funcional
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que se articulam com as cotas do adro e da rua, esta construção serve atualmente 
como arrumo e espaço para a catequese. É ainda para Nascente que se desenvolve 
a Avenida da Igreja, um arruamento relativamente recente, que se destaca como 
principal acesso de chegada para os visitantes. Contiguamente a esta avenida e em 
cotas distintas, localizam-se o Cemitério Público e a Capela Mortuária, existindo, a 
uma cota inferior, um parque de estacionamento com dimensão considerável. Fazem 
ainda parte do aglomerado dois núcleos de instalações sanitárias, um relativamente 
recente, localizado junto ao cemitério e outro, já em estado de degradação, situado 
à cota do adro. Por último, resta nomear a habitação paroquial que por se encontrar 
distante dos restantes equipamentos e por conter um programa de cariz privado, não 
apresenta, para este estudo, a mesma importância urbanística dos demais.

O terreno destinado ao projeto desta dissertação encontra-se imediatamente 
contíguo ao adro e à Casa dos Mordomos, apresentando algumas características 
importantes a considerar. Por um lado, a contiguidade que mantém com o adro e 
a Casa dos Mordomos poderá permitir o estabelecimento de interações com estes 
espaços. Por outro, a topografia com desníveis acentuados e a sua forma alongada, 
apesar de ser uma condicionante, poderá também constituir uma mais-valia para o 
desenvolvimento do projeto.

Legenda (imagens à esquerda):

1- Igreja Matriz  2- Casa dos Mordomos  3- Cemitério

4- Capela Mortuária 5- Parque de estacionamento  6- Instalações sanitárias

7- Residência paroquial 8- Terreno a intervencionar
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Uma parte integrante do objeto de estudo desta dissertação é a Casa dos 
Mordomos. Esta construção, datada de 1953, foi erigida com o objetivo de albergar 
algumas das dependências e funções da igreja matriz. Não existem registos que 
permitam aferir qual a configuração específica do projeto original mas, segundo 
os relatos de alguns habitantes da freguesia, não terão existido alterações de relevo 
à construção original (exceptuando modificações de pequena escala como a troca 
de caixilharia ou a adaptação de sistema elétrico), estando preservadas as suas 
características físicas/arquitetónicas iniciais até aos dias de hoje. 

A Casa dos Mordomos, percepcionada em diversos momentos e locais de 
acesso, está em evidência na chegada a partir da Avenida da Igreja. Destaca-se 
como um volume acoplado ao Adro, sendo clara a percepção de que se trata não 
de um edifício de culto, mas de uma dependência associada às práticas religiosas. O 
edifício estabelece, assim, relações estreitas com o meio envolvente, ora rematando o 
enquadramento visual, ora conjugando diferentes cotas e utilizações.

Do ponto de vista programático, a Casa dos Mordomos organiza-se em dois 
níveis, que articulam cotas distintas (do adro e da rua) e sem ligação pelo interior. 
No nível superior encontra-se uma ampla sala destinada a reuniões e catequese e no 
nível inferior um espaço para arrumos. 

Esta construção, de forma prismática, é constituída por paredes estruturais 
com aparelho de pedra, caiadas de branco pelo exterior e com cobertura de quatro 
águas em telha cerâmica sobre estrutura de madeira. No piso superior destacam-
se o soalho e teto de madeira, as paredes caiadas de branco e a presença de três 
janelas que permitem iluminar convenientemente o espaço. Este piso encontra-se 
sobrelevado em relação ao adro, pelo que a mediação entre as duas cotas é feita 
por degraus de pedra justapostos às duas portas da fachada poente. O piso inferior, 
com um pé direito bastante reduzido, apresenta-se em tosco, sem acabamentos, com 
pavimento em terra batida, três reduzidas frestas, sem caixilho, e uma porta larga de 
acesso ao exterior. 

Devido ao uso acentuado e ao acumular de vários anos sem qualquer tipo 
de manutenção, a Casa dos Mordomos encontra-se em estado de degradação e 
apresenta várias patologias. Aliado a este fator patológico, surge a consciência da 
necessidade de mais espaço para as dependências da paróquia. A sala de reuniões, 
localizada no piso superior, é insuficiente para as solicitações atuais e, sobretudo, para 
o grupo de catequese, que gere o espaço para os seus encontros destinados a uma 

1.3 A Casa dos Mordomos
CARACTERÍSTICAS E VALOR
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média de 85 catequizandos por ano. Urge, por isso, uma intervenção renovadora e 
capaz de oferecer mais e melhores soluções aos utilizadores e grupos que frequentam 
este espaço. 

Assim, será importante intervir nesta construção existente de forma a dotá-la 
das características adequadas aos usos presentes e futuros. Se por um lado, a falta de 
espaço é uma premente necessidade, também a qualificação e melhor aproveitamento 
dos espaços será outro imperativo. O piso inferior está, atualmente, subaproveitado 
em termos de capacidade e usos. O espaço para arrumos que possui é desordenado 
e paradoxal, dado que em circunstâncias de tal falta de espaço, este compartimento 
encontra-se praticamente inutilizado.

Img.9. Casa dos Mordomos, Adro e Igreja | Vista exterior
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Img.10. Casa dos Mordomos | Alçado poente

Img.11. Casa dos Mordomos | Alçado nascente
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Img.12. Casa dos Mordomos | Interior piso superior

Img.13. Casa dos Mordomos | Interior piso inferior
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O ato de conhecer é uma tarefa que envolve vários momentos, aproximações 
e escalas de observação. Necessita de tempo, maturação e de acontecimentos que, 
através de uma ou outra nuance, despertem os sentidos para apreenderem as diversas 
dimensões da realidade. Este é um processo que deverá acontecer de forma gradual: 
começa-se com uma primeira impressão, um feeling, uma ideia que parece englobar 
tudo aquilo que se vê; depois, com um olhar mais direcionado, descobrem-se novas 
coisas, traços específicos e particulares, tendências e rotinas. Assim o é com as pessoas 
e também com os espaços. 

Para o entendimento, reflexão e (re)conhecimento daquilo em que consiste 
o lugar, foram tidos em conta dois tipos de contactos/levantamentos: um primeiro 
impressivo, subjetivo e pessoal – expresso em desenho à mão livre, textos e fotografias 
– e um segundo rigoroso e analítico – com base em dados e medições. Um servirá de 
complemento ao outro e juntos levantarão dúvidas e apontarão pistas acerca daquilo 
que poderá ser o foco do projeto e da intervenção.

A Importância de (re)Conhecer o Lugar
MOMENTOS DE DESCOBERTA

1.4

Img.14. Matéria e sensações | Adro
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Img.15. Registos de visita ao lugar | Desenhos de levantamento impressivo
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LEVANTAMENTO IMPRESSIVO

“Uma denominação para isto é a atmosfera. Todos nós a conhecemos: vemos uma pessoa e 
temos uma primeira impressão. E eu aprendi: não confies nisto, tens de dar uma oportunidade a esta 
pessoa. Agora estou um pouco mais velho e tenho de dizer que voltei à primeira impressão. Em relação 
à arquitectura também é um pouco assim.”1. 

O lugar destinado à intervenção é um espaço que frequento desde longa data, 
pelo que, aquando do início desta dissertação, a visita não provocou a surpresa e o 
espanto de um primeiro contacto. Contudo, fruto de uma experiência passada que 
por variadas vezes englobou o objeto de estudo em circunstâncias distintas, existe já 
uma leitura impressiva passível de ser reconhecida, refletida e avaliada. 

A paisagem é, em São Miguel do Mato, um elemento de considerável impacto. 
O adro, sobrelevado, realça características únicas do lugar: ora enquadra e destaca a 
igreja e a Casa dos Mordomos (equipamentos de manifesta importância no conjunto), 
ora é enquadrado pela paisagem, umas vezes próxima e densa, outras longínqua 
prolongando-se até ao horizonte. Esta posição de relevo, com uma forte relação com 
a paisagem, é parte fundamental daquilo que constitui a primeira impressão de São 
Miguel do mato. 

Ao mesmo tempo, uma outra característica parece sobressair por entre 
as recordações sensoriais e percetivas das visitas ao lugar: a intemporalidade. A 
localização isolada e de domínio sobre a paisagem, a frondosa natureza envolvente, 
os muros e escadas com a pedra desgastada pelo uso dos crentes ou as ervas que 
emergem por entre as pedras irregulares da calçada ajudam à criação de uma 
“atmosfera” própria, marcante, “com personalidade”. A isto se juntam as cores, 
onde se destaca o branco, esbatido, que com a ajuda do sol, muda a sua temperatura 
ao longo do dia e confere ao lugar uma áurea de mutabilidade. Tudo isto contribui 
para a ideia de uma espécie de organismo vivo, algo independente do tempo, tão 
antigo como se já lá estivesse desde sempre. Algo que parece natural.

1 | ZUMTHOR, Peter - Atmosferas, Barcelona: Gustavo Gili, 1º edição, 2º impressão, 2009, pp.11
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Img.16. Registos de visita ao lugar | Fotografias de levantamento impressivo
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LEVANTAMENTO RIGOROSO

O processo de levantamento rigoroso das preexistências e do lugar a intervir 
foi efetuado com recurso a vários meios. A metodologia aplicada consiste numa 
sobreposição de diversas formas de apreender o real, procurando (re)conhecer 
dimensões e características distintas. Assim, pretendeu-se cruzar o levantamento 
rigoroso “à fita” e as consequentes triangulações com fotografias ajustadas 
digitalmente, de modo a encontrar dados mais fidedignos e mais próximos da 
realidade. Aplicado essencialmente ao levantamento da Casa dos Mordomos e a 
alguns elementos do espaço circundante, este processo de construção do desenho 
acompanhou a construção da consciência do que é o objecto a estudar. A utilização 
da fotografia representa a vontade de integrar no exercício o máximo de detalhe 
possível.

O levantamento topográfico, constituiu também um momento de 
aprendizagem e descoberta. Apesar de se ter recorrido a vários meios e instituições 
para encontrar peças desenhadas relativas ao terreno, não foi possível obter qualquer 
documento com o detalhe necessário. O elemento com mais informação obtido 
foi uma planta topográfica (com detalhe à escala 1/10 000) proveniente do portal 
do Sistema de Informação Geográfica de Arouca (SIGA)2 . Dada a escassez de 
informação e detalhe neste documento – que representa curvas de nível distantes 
10m entre si e contornos de alguns edifícios – recorreu-se a um método alternativo 
para efetuar o levantamento topográfico. Tendo a planta do portal SIGA como 
base, procedeu-se à modelação tridimensional do terreno de acordo com as cotas 
apresentadas. Posteriormente, utilizando o modelo digital, intersectaram-se planos 
horizontais auxiliares de modo a obter o desenho da topografia com curvas de nível 
desejadas (distantes 1m entre si). Após este momento, recorrendo a um ortofotomapa 
da zona, efetuou-se o decalque dos elementos naturais e construídos presentes na área 
e cruzou-se essa informação com a obtida na construção tridimensional. Por fim, de 
forma a aferir algumas incoerências e a verificar pontos com maior importância para 
a intervenção, confirmou-se no lugar com recurso à medição “à fita”.

Apesar do trabalho de levantamento topográfico não ser, normalmente, tarefa 
diretamente associada ao arquiteto, considera-se que no âmbito desta dissertação se 
revelou uma mais valia, uma vez que permitiu alcançar um maior conhecimento das 
condições e circunstâncias do lugar a intervir.

2 | PORTAL SIGA, Arouca: C.M. Arouca. [Consult. 15 jan. 2015] Disponível em: http://siga.cm-
arouca.pt/sigma/
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Img.17. Casa dos Mordomos | Desenhos de levantamento rigoroso

Img.18. Aferição das cotas da planta topográfica | Desenho de levantamento rigoroso
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2.1 Primeiro Contacto
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ENCOMENDA E O CLIENTE

O evento que desencadeou a escolha do tema de trabalho desta dissertação 
surgiu no seguimento de um convite apresentado pela Fábrica da Igreja (Concelho 
Económico) da Paróquia de São Miguel do Mato. Este órgão administrativo é 
constituído por vários membros e tem na figura do pároco o seu maior representante. 
De um modo geral, a Fábrica da Igreja é responsável pela gestão dos bens da 
paróquia e pelo planeamento de projetos e investimentos a realizar. Para além disso, 
desempenha a função de gerar receitas de modo a suportar as despesas da paróquia. 
Essas receitas poderão ser obtidas de diversas formas, nomeadamente através de 
contribuições paroquiais, peditórios especiais ou venda/aluguer de imóveis da 
paróquia. Sendo este um órgão composto por vários elementos, será natural a 
existência de diferentes perspetivas, motivações e preocupações, pelo que qualquer 
ação deverá ser convenientemente ponderada, discutida e negociada.

Dadas as patologias apresentadas na Casa dos Mordomos e tendo em conta 
as várias necessidades de infraestruturas da paróquia, a encomenda visa o projeto 
para construção de um centro paroquial. Com este equipamento, a Fábrica da Igreja 
pretende albergar múltiplos organismos da paróquia, com especial ênfase para o 
grupo de catequese, que tem sido privado de espaços adequados ao seu propósito 
desde longa data. Ao mesmo tempo, outra vontade expressa pelo requerente foi a 
criação de uma sala polivalente, capaz de albergar grandes reuniões ou eventos. 
Assim, espera-se a criação de um centro paroquial ajustado às necessidades da 
paróquia e aos usos pretendidos. Um centro paroquial que deverá integrar espaços 
destinados a utilizações distintas e que possa, de algum modo, integrar-se como 
parte de uma conjunto sagrado. Deverá ser, ao mesmo tempo, escola, equipamento 
cultural, escritório, arrumo e espaço sagrado.

Paralelamente, foi premente a preocupação do requerente em realizar uma 
obra com a maior contenção de custos possível. Cientes de que a angariação 
de fundos para a construção passará, preponderantemente, pela doação dos 
paroquianos, os membros da Fábrica da Igreja expressaram o desejo de que seja 
ponderado convenientemente cada passo, cada solução, de modo a conseguir-se a 
melhor relação qualidade preço. Assim, torna-se clara a necessidade de se testarem 
soluções, definirem estratégias e aceitarem mudanças. O projeto será, por isso, um 
processo contínuo, em aberto, que exigirá uma participação ativa não só no desenho, 
mas também nas estratégias, nos planos, na gestão e na ponderação do futuro. Será, 
obrigatoriamente, sujeito a muitas interseções, avanços, recuos, testes e dificuldades. 
No entanto, é com este contexto que se pretende aprender e elaborar a dissertação.



39

Capítulo | Da Encomenda | Matérias do Ofício

Img.20. A encomenda | Extrato da reunião com o requerente
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“Projetar significa, sob certo aspecto, controlar o próprio futuro, mas também fugir do presente, 
lançar-se na direção de uma hipótese em cuja eternidade provisória é preciso acreditar. Muitas vezes 
contra a opinião da maioria.”1. 

Projetar espaços que estarão sujeitos a utilizações comuns a várias pessoas e 
com diferentes solicitações exige, naturalmente, uma generosa dose de reflexão e 
estratégia. Para o projeto do centro paroquial que se quer desenvolver, espera-se, 
acima de tudo, responder às necessidades funcionais atuais. “Espaços confortáveis, 
com as dimensões certas e os equipamentos necessários”2 são as qualidades mais 
solicitadas pelo requerente. Porém, uma vez que se trata de um equipamento para 
utilização comunitária e dado o esforço coletivo que a sua construção representará, 
importa refletir previamente acerca daquilo que serão as diretrizes base necessárias 
para múltiplas utilizações. 

Conhecidas as causas para a contenção económica no âmbito do projeto, 
estão presentes agora algumas inquietações: pensam-se formas de conjugar no 
mesmo espaço vários programas; de os tornar flexíveis, pouco compartimentados 
e capazes de se adaptarem ao utilizador. Surgem lembranças dos módulos de 
habitação transformáveis de Steven Holl em Fukuoka3 , das habitações Nemausus4  
de Jean Nouvel, das experiências mais disruptivas de N. John Habraken5 ou até 
do Auditório Fernando Távora na Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto. Embora não tendo o mesmo carácter destes exemplos, mais direcionados para 
habitação coletiva e para equipamentos de grande escala, o centro paroquial deverá 
preservar possibilidades de apropriação, margem para a variação e, sobretudo, 
sugerir diferentes hipóteses de ocupação.

Contudo, a flexibilidade dos espaços a conceber deverá responder não apenas 
à variedade de usos a que estarão sujeitos atualmente, mas também às imprevisíveis 
solicitações futuras. Se por um lado existe a necessidade de dimensionar, por exemplo, 

1 | VITTORIO GREGOTTI - Entrevista à revista aU edição 59 (Abril de 1995), Brasil: Revista 
aU. [Consult. 14 jun. 2016] Disponível em: http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/59/
artigo24547-1.aspx
2 | Excerto da afirmação expressa pelo requerente na reunião de convite ao projeto.

3 | Referência à obra Void space/Hinged space housing, complexo de habitação coletiva, Steven Holl, 
Fukuoka, Japão, 1989 - 1991

4 | Referência à obra Nemausus social housing, complexo de habitação coletiva, Jean Nouvel, Nimes, 
França, 1985 - 1988
5 | Arquiteto e teórico de arquitetura holandês, que se destacou pelos estudos acerca da habitação 
coletiva e dos modos de integrar o utilizador no processo de desenho e transformação da habitação.

Flexibilidade e Imprevisibilidade Futura
NOTAS SOBRE A ADAPTABILIDADE DOS ESPAÇOS

2.2
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as salas de catequese para um determinado número de catequizandos, por outro, 
deverá existir a consciência de que esse poderá ser um número muito variável no 
futuro, pois depende de fatores alheios às previsões traçadas. 

Ao mesmo tempo, assistimos, no último século, a profundas alterações na liturgia 
e nos ritos católicos, provenientes das conclusões extraídas do Concílio Vaticano II 
(1959). Essas mudanças recaíram de forma mais incisiva nos rituais eucarísticos e têm 
vindo a ser aplicadas gradualmente até aos dias de hoje. No entanto, numa época 
onde se volta, no seio da religião católica, ao estudo e discussão de novas reformas6, 
poderá também ser expectável que as transformações se alarguem a outros campos 
da religião e da doutrina cristã, como a catequese. Assim, será pertinente pensar-se 
que aquilo que são as práticas de hoje, relativamente aos modos de expor o encontro 
de catequese, possa não constituir uma certeza mas antes um estado temporário até 
à chegada de um novo paradigma. 

Paralelamente, sob um ponto de vista global e generalista, poder-se-á afirmar 
que as últimas décadas têm dado relato de uma acelerada e profunda evolução a 
vários níveis. As ciências, as tecnologias e até mesmo as sociedades têm-se alterado a 
um ritmo outrora impensável. A imprevisibilidade do futuro é agora uma condição 
sui generis para o projeto de arquitetura. Ainda para mais, se o elemento a conceber 
se tratar de um edifício que se pretende estimar e com um ciclo de vida prolongado. 
Assim, há que contar com algum grau de incerteza, dúvida e ter presente que “(...) 
o trabalho do arquitecto destina-se a perdurar por um futuro distante. Ele prepara o palco para uma 
longa e demorada performance, a qual deve ser suficientemente adaptável para acomodar imprevistos. 
O seu edifício deve, de preferência, estar à frente do seu tempo quando é projetado, a fim de que possa 
acompanhar a marcha dos tempos enquanto estiver de pé.”7. 

6 | ROBERT SARAH - Discurso no Congresso de Liturgia Sacra, Londres: The Catholic World 
Report [Consult. 12 ago. 2016] Disponível em: http://www.catholicworldreport.com/Blog/4902/
cardinal_robert_sarahs_address_towards_an_authentic_implementation_of_sacrosanctum_concilium.
aspx
7 | RASMUSSEN, Steen Eiler - Viver a arquitectura, Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2007, pp.11

Img.21. Auditório F. Távora da FAUP | Corte com demonstração da parede elevatória



42

Do real ao abstrato, do abstrato à matéria | Projeto de um Centro Paroquial

Numa das primeira reuniões realizadas, o requerente demonstrou a vontade 
de que fosse mantida e aproveitada a Casa dos Mordomos como parte integrante 
do projeto para o novo centro paroquial. Inicialmente, este pedido causou alguma 
estranheza uma vez que, à primeira vista, a preexistência não se trata de uma 
construção histórica ou arquitetonicamente rica. 

Contudo, numa fase ainda embrionária do projeto, cientes de que será sempre 
pertinente explorar várias soluções e testar opostos – e eventualmente cedendo ao 
inocente desejo de uma maior liberdade projetual – experimentaram-se algumas 
abordagens que subentendiam a demolição da Casa dos Mordomos. Todavia, 
após alguma maturação acolheu-se a ideia de que, de facto, a opção de manter a 
preexistência poderia revelar-se interessante e que seria uma opção de determinante 
importância para o projeto. 

Apesar do considerável estado de degradação em que se encontra, a reduzida 
área e a ausência de qualidade arquitetónica destacável, esta construção apresenta 
grande valor para os paroquianos. À semelhança de outros equipamentos de cariz 
comunitário, a edificação da Casa dos Mordomos surgiu através do contributo e 
esforço dos membros da paróquia, levando à existência de um sentimento coletivo 
de pertença e estima. Por outro lado, a presença deste edifício no núcleo religioso 
de São Miguel do Mato é já consideravelmente antiga e, por conseguinte, está 
diretamente relacionada com variados acontecimentos ocorridos ao longo dos anos. 
Esta construção é, assim, testemunha de uma era passada, mas, simultaneamente, 
reflexo da passagem do tempo que não se pretende esquecer nem ocultar. É, por isso, 
motivo de orgulho para aqueles que a erigiram. 

Assim, percebendo-se a importância para o conjunto, começaram-se a 
explorar novas abordagens, integrando o existente, conservando aquilo que é parte 
da identidade do lugar. Quer-se, sobretudo, preservar a memória coletiva que 
domina sobre o edifício atribuindo-lhe o devido destaque e fomentar o sentimento 
de pertença, tão importante para o sucesso da construção de uma obra deste tipo.

Sobre a importância de manter a preexistência
MEMÓRIA E PERTENÇA

2.3
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Img.22. Casa dos Mordomos | Vista exterior da janela



Im
g.2

3.
 

(à
 d

ire
ita

) I
nt

er
io

r e
 e

xt
er

io
r |

 P
iso

 su
pe

rio
r d

a 
C

as
a 

do
s M

or
do

m
os

3.1 Programa inicial
 Formulação e características
3.2 Casos de estudo
 Estratégias e semelhanças
 Centro paroquial da Igreja de Santa Maria
 Capela de São José
 Centros paroquiais
3.3 Transformações ao programa
	 Ajustes	e	definições



DA FUNÇÃO
MATÉRIAS DO PROGRAMA

3



46

Do real ao abstrato, do abstrato à matéria | Projeto de um Centro Paroquial

3.1 Programa Inicial
FORMULAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

No âmbito de um projeto que se quer desenvolver e tendo em conta as 
particularidades da encomenda, revela-se de enorme importância a definição de um 
programa equilibrado e adaptado às exigências do contexto e dos usos. Deste modo, 
fazer projeto não se esgota na organização funcional e na composição formal do 
edifício. Pelo contrário, um projeto poderá ser melhor sucedido quanto maior for 
a integração e compreensão das diversas partes que o compõem. Neste sentido, a 
reflexão e aconselhamento junto do cliente sobre o programa poderá ser encarada 
como um processo de investigação que o arquiteto deverá dominar com mestria. 
Assim, no âmbito desta dissertação elaborou-se um estudo que visa preparar a 
partida para o projeto, antever possibilidades e evitar investimentos em vão. 

O programa a aplicar no centro paroquial teve, como primeiro momento de 
formulação, a reunião de apresentação do convite à participação neste projeto. Nesse 
encontro, os vários elementos presentes, maioritariamente pertencentes à Fábrica da 
Igreja e ao grupo de catequese, elencaram espaços que gostariam de ver integrados 
no programa a construir. De forma genérica, foram discutidas algumas opções e 
necessidades da paróquia, constituindo um primeiro esboço daquilo que deveria 
conter o centro paroquial. Foram também discutidas áreas (que se viriam a revelar 
sobredimensionadas) e números de utilizadores por espaço, de modo a obter-se um 
primeiro dimensionamento do edifício.

O resultado, embora pudesse não ser completamente consensual em todos os 
aspectos, era a materialização das conclusões dessa reunião e um ponto de partida 
para o projeto. Discutiram-se, ainda, algumas especificações sobre os espaços, 
ouviram-se pedidos, tentaram compreender-se motivações. Procura-se, pois, absorver 
a informação possível e transformá-la em espaços e números. Este foi, de facto, um 
momento crucial para o desenvolvimento do projeto e para o estabelecer de uma 
relação de confiança e cooperação com o requerente.

Assim, o programa integrava, nesta fase inicial, os seguintes espaços e 
especificações:

- Salas de Catequese (5) – 22,5 x 5 = 112,5 m2 
 . Capacidade para aproximadamente 15 catequizandos; 
 . Relação visual com o exterior sempre que possível; 
 . Ventilação natural de modo a evitar sistemas de ventilação mecânica;
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- Sala Polivalente – 150 m2  
 . Capacidade para aproximadamente 120 pessoas;  
 . Deve conter espaço de palco (pode ser amovível); 
 . Deve ter fácil acesso a área de arrecadação.

- Átrio – 50 m2  
 . Deve permitir fácil acesso à sala plana 
 . Deve integrar cafetaria, com balcão para preparação rápida de alimentos.

- Arrecadação – 40 m2  
 . Pode localizar-se num único espaço ou ser dividida por vários locais; 
 . Deve localizar-se próxima da sala plana.

- Escritório/Administração – 30 m2  
 . Destinado ao atendimento paroquial; 
 . Deve conseguir articular utilização por parte do pároco com o uso 
pontual por parte de outros elementos dos diferentes grupos da paróquia.

- Arquivo – 10 m2  
 . Deve conter vários armários independentes, destinados aos diferentes 
grupos da paróquia. 
 . Incluir secretária para consulta de documentação.   
 . Deve localizar-se próximo do escritório.

- Sanitários – 25 m2 
 . Masculino, feminino e mobilidade reduzida;

- Sanitários exteriores – 20 m2 
 . Masculino, feminino e mobilidade reduzida; 
 . Devem ser de fácil acesso a partir do Adro.

- Espaço exterior coberto – N/d m2 
 . Deve permitir o abrigo temporário em caso de chuva.

Área útil (au 1) total = 437,5 m2 
          Área bruta de construção total (abc 2) = 437,5 x 30% ≈ 569 m2

1 | au - área de cada um dos espaços calculada pelo perímetro interior das paredes que o delimitam, 
não considerando circulações.
2 | abc - área total do edifício medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores - inclui circulações, 
espessuras de paredes e ductos.
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De modo a melhor compreender as possibilidades de interação entre os 
diferentes espaços e as respectivas áreas e proporções, desenvolveu-se um esquema, 
em organograma, representativo das articulações do programa. A leitura atenta 
deste esboço programático revela algum sobredimensionamento dos espaços, 
principalmente quando comparados com a dimensão do terreno a que se destinam. 
Assim, tomou-se consciência da necessidade de uma aferição mais precisa das áreas 
a trabalhar e das possibilidades que cada espaço poderá levantar.
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Casos de Estudo
ESTRATÉGIAS E SEMELHANÇAS

3.2
Após o entendimento de que o programa estabelecido anteriormente era 

apenas um ponto de partida e que necessitava de afinações, houve necessidade de 
se investigarem construções do mesmo tipo e analisarem características comuns. A 
escolha das obras a estudar não pretende fazer uma total catalogação dos projetos deste 
tipo. Os critérios de seleção dos projetos apresentados procuram abranger diferentes 
escalas, composições e contextos. Assim, selecionaram-se quatro obras portuguesas 
que, sem o objetivo de serem estudadas na totalidade, terão um importante papel na 
compreensão de alguns aspetos do projeto. As obras selecionadas serão observadas 
em termos de organização funcional, articulação entre espaços e iluminação natural. 

CENTRO PAROQUIAL DA IGREJA DE SANTA MARIA1, Marco de Canavezes 

Informação geral 2

O conjunto projetado pelo arquiteto Siza Vieira para a Paróquia de Santa 
Maria, em Marco de Canavezes, é formado pela Igreja Matriz, centro paroquial e 
casa do pároco. Edificado entre 1990 e 1996, o complexo localiza-se num local com 
acentuadas diferenças de cota, numa envolvente com “(...) edifícios de péssima qualidade. 
A construção deste centro paroquial é por isso também a construção de um lugar (...)”3. 

Dado o caráter cirúrgico desta intervenção - pela necessidade de consolidar a 
malha urbana e de constituir uma referência para as construções futuras - o complexo 
relaciona-se com a envolvente, rematando-a, através de gestos subtis visíveis na 
igreja e no centro paroquial. Os espaços exteriores, em vários níveis e com diferentes 
hierarquias, fundem os vários edifícios numa só composição, partilhando percursos e 
enquadramentos visuais. Deste modo, um elemento determinante no projeto de Siza 
Vieira é o Adro, que é conformado pelos elementos do conjunto e tem vista para o 
vale de Marco de Canavezes. 

A distribuição programática do centro paroquial é clara, com uma nítida 

1 | Nota: A investigação efetuada recaiu, principalmente, sobre o edifício do centro paroquial pelo facto 
de se tratar de um programa simular ao que se pretende desenvolver.
2 | Nota: os dados apresentados foram selecionados segundos os aspetos que serão mais pertinentes 
destacar no âmbito desta dissertação, pelo que não se pretende fazer uma descrição exaustiva do 
objeto de estudo. Assim, poderão existir informações sobre o projeto que não foram mencionadas 
propositadamente, não descorando a importância que possam ter num contexto mais lato. 
3 | SIZA VIEIRA, Álvaro - Imaginar a evidência, Lisboa: Edições 70, 2000, pp.49
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distinção entre as áreas com maior afluência de pessoas em simultâneo (como 
o auditório) e as áreas de utilização mais gradual (como as salas de reuniões ou a 
cafetaria). Os espaços interiores são iluminados convenientemente, explorando 
múltiplos pontos de vista sobre a envolvente. A transição, no piso superior, do espaço 
de circulação para o espaço de paragem (como um segundo átrio) assegura o conforto 
no caso de um uso mais intensivo, por exemplo aquando da utilização de todas as 
salas em simultâneo.

Img.25. Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| (de cima para baixo) Exterior, Sala e Corredor
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Análise funcional

Adro  Igreja   Salas

Auditório  Sala Polivalente   Circulação Interna

Espaços Técnicos e wc’s  Bar   Entradas

Escritório do Pároco  Casa do Pároco - não construída

Img.26. Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| Análise Funcional
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Análise da articulação entre espaços

Img.27. Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| Análise da articulação entre espaços

Espaço coberto - não percorrível  Espaço público percorrível

Espaço descoberto - percorrível  Pontos de acesso - ligação pedonal

Espaço descoberto - não percorrível 
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Análise funcional

Img.28. Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| Análise da iluminação natural

Entrada de luz ao nível do utilizador  

Entrada de luz num nível superior ao utilizador 

Entrada de luz zenital 
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CAPELA DE SÃO JOSÉ, Oliveira do Douro 

Informação geral 1

Construído entre 2002 e 2005, o projeto de José Fernando Gonçalves para 
Quebrantões, Oliveira do Douro, conjuga duas grandes áreas: capela e escola 
de catequese. A capela surge como um volume escavado no terreno, distanciado 
relativamente à rua, numa relação mediada pelo adro e pelo delimitado percurso 
de acesso. A materialidade da capela, essencialmente em madeira e bloco de betão 
- reflexo da contenção de custos a que esteve sujeita – resulta num interessante 
contraste de textura e temperatura de cor, intensificado pela abundante incidência 
de luz no espaço de celebração. 

A área destinada à escola de catequese é composta por um conjunto de salas e 
um pequeno auditório, localizados num volume adoçado ao da capela. A separação 
entre os dois é feita por uma bateria de dependências (sacristia, sanitários e arrumos) 
que coincidem com a passagem pedonal existente no exterior. A entrada para a 
zona da catequese pode ser efetuada a partir de quatro locais distintos: adro, capela, 
rua contígua ou parque de estacionamento. As múltiplas possibilidades de acesso 
permitem uma gestão mais flexível dos compartimentos e das atividades a realizar. 

A iluminação tem também um interessante papel na dinamização dos espaços. 
Nas salas de catequese e auditório, que se encontram voltadas para um pátio comum, 
a iluminação é feita lateralmente e ao nível do utilizador, ao passo que no corredor 
de acesso, o ponto de luz natural localiza-se a um nível superior ao do olhar do 
utilizador. Funcionando como um filtro, a passagem no corredor, mais escuro, 
prepara a chegada às salas abundantemente iluminadas. O contraste gerado pelos 
dois tipos de iluminação produz uma interessante atmosfera. 

1 | Nota: os dados apresentados foram selecionados segundos os aspetos que serão mais pertinentes 
destacar no âmbito desta dissertação, pelo que não se pretende fazer uma descrição exaustiva do 
objeto de estudo. Assim, poderão existir informações sobre o projeto que não foram mencionadas 
propositadamente, não descorando a importância que possam ter num contexto mais lato. 

Img.29. Capela de São José | (da esquerda para a direita) Corredor, Passagem Superior e Capela
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Análise funcional

Adro  Capela   Pátios

Salas de Catequese  Sala Polivalente  Circulação Interna

Espaços Técnicos Espaço Público Exterior  Entradas

Img.30. Capela de São José | Análise Funcional
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Análise da articulação entre espaços

Espaço coberto - não percorrível  Espaço público percorrível

Espaço descoberto - percorrível  Pontos de acesso - ligação pedonal

Espaço descoberto - não percorrível 

Img.31. Capela de São José | Análise da articulação entre espaços
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Análise da iluminação natural

Img.32. Capela de São José | Análise da iluminação natural

Entrada de luz ao nível do utilizador  

Entrada de luz num nível superior ao utilizador 

Entrada de luz zenital 
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CENTROS PAROQUIAIS, Mansores e Carregosa

Informação geral1 

A análise de casos semelhantes àquele que se pretende projetar é um 
importante momento para a compreensão de determinados aspectos relacionados 
com a organização, escala e linguagem a investigar. No entanto, após o estudo dos 
dois casos anteriores, sentiu-se necessidade de analisar centros paroquiais com uma 
localização mais próxima a São Miguel do Mato, procurando-se uma eventual 
semelhança nos usos específicos e na escala de utilização que um programa do 
mesmo tipo, localizado a uma menor distância, possa ter.

Os dois casos escolhidos, por se tratarem de uma arquitetura cuja linguagem 
e abordagem não apresenta interesse para esta dissertação, serviram o propósito de 
estudo essencialmente como referência de escala e dimensionamento dos diferentes 
compartimentos. Na visita realizada a cada um dos centro paroquiais, tentou-se 
perceber de que forma se organiza o programa e qual a relação entre as dimensões 
dos espaços e o número de utilizadores. Ao mesmo tempo, procurou-se dialogar com 
os responsáveis pela gestão dos centros de modo a conhecer as suas opiniões, ouvir 
sugestões e interpretar o modo de apropriação destes equipamentos.

Destaca-se, em ambos, a sala polivalente (sem pendente) com grande 
capacidade (aproximadamente 200 pessoas sentadas). No caso do Centro Paroquial 
de Mansores, verifica-se a existência de régie e palco fixo, dotando a sala de mais 
qualificadas valências, ao passo que no Centro Paroquial de Carregosa existe apenas 
um palco amovível.

Acredita-se, assim, que a escolha destes dois casos de estudo, pelo contraste que 
apresenta a vários níveis relativamente aos dois primeiros, poderá trazer benefícios à 
compreensão do que deverá ser um centro paroquial em São Miguel do Mato. 

1 | Nota: os presentes casos de estudo não foram analisados segundos os critérios anteriormente 
apresentados uma vez que apenas são pertinentes, no âmbito desta dissertação, para uma possível 
comparação de escala face ao número de utilizadores. Por este motivo, a análise é mais impressiva e 
com base em desenhos à mão livre com a anotações e algumas medidas.
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Img.33. Centro Paroquial de Mansores | Desenhos impressivos, implantação e alçado

Img.34. Centro Paroquial de Carregosa | Implantação, alçado e desenhos impressivos
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A leitura atenta dos casos de estudo revelou-se importante para um melhor 
entendimento do programa e das condições necessárias ao seu funcionamento. 
Paralelamente, a pedido do requerente, surgiu a necessidade de elaborar uma 
estimativa orçamental baseada num primeiro desenho esquemático do programa. 
Fizeram-se reuniões e discutiram-se, com a Fábrica da Igreja, os dados dessa 
estimativa. O resultado, como seria de esperar, é a consciência de que tal valor seria 
incomportável para a paróquia. 

Posto isto, com o avançar do projeto, o programa foi sendo ajustado, num 
diálogo permanente com o requerente. Estudaram-se diferentes possibilidades para 
agrupar compartimentos, subtrair espaços eventualmente excedentários e condensar 
áreas. Desta feita, formulou-se uma nova variante do programa, mais próxima 
daquilo que são as possibilidades económicas da paróquia. Considerando, agora, 
também a distinção entre nova construção e reabilitação da preexistência, definiu-se 
um quadro de áreas com as seguintes especificações:

NOVA CONSTRUÇÃO        
           

- Sala Polivalente – 130 m2 
 . Capacidade para aproximadamente 100 pessoas; 
 . Deve ser divisível em 4 salas com capacidade para 15 alunos cada, com 
ventilação natural; 
 . Deve conter espaço de palco (pode ser amovível); 
 . Deve ter fácil acesso a área de arrecadação;

- Átrio – 50 m2 
 . Deve permitir fácil acesso à sala plana; 
 . Deve integrar cafetaria, com balcão para preparação rápida de alimentos.

- Sanitários – 25 m2 
 . Masculino, feminino e mobilidade reduzida;

- Sanitários exteriores – 20 m2 
 . Masculino, feminino e mobilidade reduzida; 
 . Devem ser de fácil acesso a partir do Adro.

Transformações ao Programa 
AJUSTES E DEFINIÇÕES

3.3
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- Espaço exterior coberto – N/d m2 
 . Deve permitir o abrigo temporário em caso de chuva.

Área útil (au ) total = 225 m2

REABILITAÇÃO        
  

- Arrecadação – 35 m2 
 . Deve localizar-se próxima da sala plana.

- Arquivo – 10 m2  
 . Deve conter vários armários independentes, destinados aos diferentes 
grupos da paróquia. 
 . Incluir secretária para consulta de documentação.  
 . Deve localizar-se próximo do escritório.

- Escritório/Administração – 25 m2  
 . Destinado ao atendimento paroquial; 
 . Deve conseguir articular utilização por parte do pároco com o uso 
pontual por parte de outros elementos dos diferentes grupos da paróquia.

Área útil (au) total = 70 m2

Área bruta de construção total (abc ) = 295 + 30% ≈ 380 m2

A redução da área do programa foi conseguida, maioritariamente, pela 
agregação do espaço destinado à sala plana e às salas de catequese. Recorrendo 
a um sistema de divisórias recolhíveis (ou a algum outro elemento que garanta as 
mesmas propriedades), imaginaram-se possibilidades para este(s) compartimento(s). 
Ao mesmo tempo, a estipulação de que a Casa dos Mordomos seria ocupada, no 
piso superior, com escritório e arquivo permitiu considerar a possibilidade de obter 
alguma independência entre a preexistência e a nova construção, uma vez que não 
são compartimentos que necessitem de ligação direta com o interior do restante 
centro paroquial.
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Assim, o redimensionamento do programa traduz-se, também, num 
redimensionamento de desejos. Nesse momento, ponderou-se de forma mais 
equilibrada, como se poderia, com poucos recursos e áreas diminutas, produzir um 
centro paroquial eficaz nos seus propósitos. Dada a consciência, a priori, de algum 
sobredimensionamento dos espaços, as transformações aplicadas ao programa inicial 
não se trataram de um contratempo, mas antes de uma oportunidade para explorar 
alternativas mais flexíveis, porventura mais eficazes.
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Img.35. Esquema relacional entre programa e área de implantação | Esc: 1/250
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4.1 A religião, a espiritualidade e as sociedades contemporâneas
 O sagrado e o profano, noções e esclarecimentos
 O sagrado nas sociedades contemporâneas
4.2 Catequese: dinâmicas no espaço e no tempo
 O encontro de catequese
 O espaço da catequese
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4.1
A religião, a espiritualidade e as sociedades con-
temporâneas 
O SAGRADO E O PROFANO, NOÇÕES E ESCLARECIMENTOS

A religião, o culto, a oração e a fé, são temas comuns a diversas sociedades 
e transversais à História da humanidade. Todo o Homem possui uma dimensão 
espiritual – seja ela mais ou menos intrínseca a uma consciente crença em qualquer 
religião. Os vestígio das civilizações da antiguidade dão-nos notícia da prática do 
culto no seio das sociedades primitivas. Não é, portanto, de estranhar, pela sua 
longevidade, que esta dimensão ocupe um importante papel na vida de muitas 
pessoas na nossa comunidade.

Porém, no âmbito desta dissertação, não interessa produzir juízos de valor 
acerca das características e evolução do culto religioso até aos nossos dias. Interessa, 
sim, perceber de que forma o culto e o sagrado poderão ter importância – social, 
simbólica, cultura e pessoal – na valorização de um espaço que se pretende construir 
e dotar dessa vertente fenomenológica, porventura transcendente, que qualifica e 
marca os espaços de culto.

Na arquitetura, o sagrado tem sido um tema frequente ao longo da história 
da disciplina. Apesar de nas sociedades ocidentais parecer menos valorizado do 
que outrora, o sagrado, enquanto hierofania1, não deixou de se manifestar das mais 
variadas formas2. 

Para melhor compreender do que se trata o sagrado e o profano, importa 
perceber as diferenças entre ambos e, sobretudo, de que forma se manifestam no 
espaço – motivo de interesse para esta dissertação.

Segundo Mircea Eliade, a experiência do sagrado representa para o homem 
moderno um tema de difícil entendimento pois é, para ele, complicado compreender 
que o sagrado se possa manifestar num qualquer objecto ou local3.  

“O homem ocidental moderno experimenta um certo mal estar diante de inúmeras formas de 
manifestações do sagrado: é difícil para ele aceitar que, para certos seres humanos, o sagrado possa 

1 | Segundo Mircea Eliade, hierofania consiste na manifestação do transcendente num objecto ou 
lugar: “A partir da mais elementar hierofania – por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto 
qualquer, uma pedra ou uma árvore – e até a hierofania suprema, que é, para um cristão, a encarnação 
de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo ato 
misterioso: a manifestação de algo “de ordem diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso 
mundo – em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo “natural”, “profano”. “(ELIADE, 
Mircea - O Sagrado e o Profano, São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 1992).
2 | SANTIAGO BAPTISTA, Luís - Silêncios Espaciais: Entre as interpretações fenomenológicas e 
linguísticas, Arqa Arquitetura e Arte #65, Lisboa: Futurmagazine Sociedade Editora, 2009
3 | ELIADE, Mircea - O Sagrado e o Profano, São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 1992, pp.13
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manifestar-se em pedras ou árvores, por exemplo. Mas, como não tardaremos a ver, não se trata de 
uma veneração da pedra como pedra, de um culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore 
sagrada não são adoradas como pedra ou como árvore, mas justamente porque são hierofanias, porque 
“revelam” algo que já não é nem pedra, nem árvore, mas o sagrado [...].” 4.

Segundo este autor, sempre que existe uma hierofania dá-se uma ruptura com 
as condições existentes e o espaço ou objecto torna-se contentor de significado e 
sacralidade. Este fenómeno poderá ser entendido como apanágio do homem com 
crença religiosa e poder-se-á pensar que, para um homem espiritualmente profano, a 
manifestação do sagrado não exista de todo. No entanto, por mais profana que possa 
ser a crença de determinada pessoa, a atribuição de significado a objetos/espaço é 
algo quase inato à existência humana pelo que mesmo o homem profano fará uso 
desse fenómeno. 

“É preciso acrescentar que uma tal existência profana jamais se encontra no estado puro. Seja 
qual for o grau de dessacralização do inundo a que tenha chegado, o homem que optou por uma vida 
profana não consegue abolir completamente o comportamento religioso.”5. 

Esta situação é mais facilmente assimilada se imaginarmos que todo o homem, 
fruto das suas vivências diárias e experiências pessoais, guarda na memória momentos, 
locais ou objetos aos quais atribui um importante significado e valorização. A viva 
recordação da primeira cidade visitada, a casa de férias na praia onde a infância foi 
passada ou o local onde conheceu a pessoa amada são exemplos de manifestações do 
sagrado presente mesmo em contexto profano.

“Todos esses locais guardam, mesmo para o homem mais francamente não religioso, uma 
qualidade excepcional, “única”: são os “lugares sagrados” do seu universo privado, como se neles um 
ser não religioso tivesse tido a revelação de uma outra realidade, diferente daquela de que participa em 
sua existência quotidiana.”6.

Ora, visto que a hierofania é um fenómeno comum a todo o homem, será 
oportuno indagar de que forma esta atribuição de características e qualidades ao 
mundo real pode afetar a perceção da arquitetura. 

4 | ELIADE, Mircea - op. cit., pp.13
5 | Idem, pp.18
6 | Idem, pp.18
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O SAGRADO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS

A dimensão do sagrado apresenta, para o ser humano, particularidades 
que moldam determinados aspetos fundamentais nas nossas sociedades. Interessa, 
contudo, perceber qual o grau de importância que o sagrado tem nas sociedades 
atuais e de que forma se adivinha a evolução deste “campo” no futuro, em termos 
de influência na vida do Homem, uma vez que, consequentemente, terá transcrição 
direta para os espaços físicos das nossas cidades e civilizações.

Parece notório que, em Portugal e de forma mais alargada em toda a Europa,  
nos encontramos atualmente em sociedades cada vez mais secularizadas7. Este fator, 
a par da multiplicidade de orientações espirituais e religiosas, parece tornar cada 
vez mais difícil a distinção dos limites entre o profano e o sagrado, gerando um 
campo ambíguo na vivência da religião. É certo que, no contexto desta dissertação, 
não se trata o lugar em estudo de uma cidade com a pluralidade religiosa e étnica 
que referimos anteriormente. Porém, como refere Álvaro Domingues, a expressão 
do local e dos lugares é, hoje, fruto da interseção e movimentação de referências e 
pessoas, pelo que continuará a ser pertinente a reflexão alargada sobre este tema8.  

Paralelamente a este sentido global e, de certa forma homogeneizador das 
nossas sociedades, importa ainda atentar naqueles que podem ser, para o homem 
contemporâneo, objetos portadores de sacralidade. Douglas R. Hoffmann, autor 
do livro Seeking the Sacred in Contemporary Houses of  Worship, afirma que, 
atualmente, “(...) muitas pessoas divergem da sua herança religiosa e procuram um sentido de 
sagrado fora dos edifícios religiosos, quer seja num museu, numa sala de espetáculos, numa paisagem 
exterior.”9.  

Este alerta, que pode ser observado frequentemente nos nossos meios, remete-
nos para a urgência em repensar e compreender os meandros da espiritualidade 
atual. A necessidade de um culto democratizado, escolhido segundo o livre arbítrio 
e a possibilidade de personalização desse culto é algo que deve pesar na concepção e 
configuração dos espaços religiosos futuros. 

Por outro lado, é importante ter presente que a dimensão sagrada do Homem é 
parte intrínseca à sua personalidade e, de certo modo, também uma expressão da sua 
individualidade. Karla Britton, autora do Constructing the Ineffable: Comtemporary 

7 | Secularizar: tornar secular; sujeitar às leis civis; dispensar dos votos religiosos. (Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa, [Consult. 11 jun. 2016] Disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/
secularizado]). 
8 | DOMINGUES, Álvaro - Vida no Campo, Porto: Dafne, 2011, pp.244-245
9 | HOFFMAN , Douglas R. - Lugares Sagrados: Perspetivas Críticas, Arqa Arquitetura e Arte #108, 
Lisboa: Futurmagazine Sociedade Editora, 2013
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Sacred Architecture, afirma que “[...] a assertividade das identidades religiosas é, muitas vezes, 
uma reação às assunções da secularização: face a uma deslocalização trazida por uma sociedade 
global massificada, a religião cria uma forma de reclamar a particularidade da identidade.”10.  

No que respeita à arquitetura, será pertinente referir que perante os desafios 
que se impõem na atualidade, a conceção de um edifício religioso deverá incluir uma 
visão mais abrangente dos meios com que se pretende provocar a hierofania nos 
utilizadores. Naturalmente que, na maioria das religiões, os signos e o simbolismo são 
um dos principais veículos para atingir a conotação sagrada de um edifício. Porém, 
também através de outras matérias da arquitetura – como a luz, a cor, a escala ou os 
materiais – poderá ser possível dotar os espaços projetados de características capazes 
de provocar emoções e reações nos crentes. 

“Poderíamos afirmar que o desafio intimidante encarado por muitos arquitetos na atualidade, 
reside no facto de que para que os edifícios religiosos sejam afetivos devem não só ser representativos 
da tradição religiosa, na qual têm origem, mas ao mesmo tempo, incluir uma crítica mais universal 
da materialidade da cultura pós-moderna que transcende qualquer tradição específica.”11. 

De facto, mesmo no caso do local do objeto de estudo desta dissertação – 
São Miguel do Mato – as questões acima levantadas podem colocar-se de modo 
oportuno e sensível. Não obstante tratar-se de uma freguesia com relativamente 
poucos habitantes e de, entre os praticantes, existir uma religião dominante, parece 
inevitável refletir acerca do modo como uma intervenção arquitetónica religiosa 
poderá afetar o modo de vida desta comunidade. Não pretendendo desvalorizar as 
características que denotam a religião a que se destina, o Centro Paroquial a projetar, 
deverá integrar, de alguma forma, uma certa sacralidade universal, quer nos usos, 
quer na estética, de modo a garantir adaptabilidade às exigências futuras do sagrado 
na comunidade.  

Eis o que diz o Senhor: « Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para O 
servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos, se guardarem o sábado, sem o profanarem, 
se forem fiéis à minha aliança, hei-de conduzi-los ao meu santo monte, hei-de enchê-los de alegria 

na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceites no meu altar, porque 
a minha casa será chamada ‘casa de oração para todos os povos’»12 

10 | BRITTON , Karla - Lugares Sagrados: Perspetivas Críticas, Arqa Arquitetura e Arte #108, 
Lisboa: Futurmagazine Sociedade Editora, 2013
11 | BRITTON , Karla - Lugares Sagrados: Perspetivas Críticas, Arqa Arquitetura e Arte #108, 
Lisboa: Futurmagazine Sociedade Editora, 2013
12 | BÍBLIA, A. T. - Livro de Isaías 56, 6-7.
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O programa do projeto abordado nesta dissertação prevê a criação de várias 
salas destinadas a encontros de catequese. Tratando-se esta de uma das funções 
predominantes do novo edifício, será importante melhor compreender de que se trata 
a catequese e que necessidades/solicitações estes encontros implicarão no espaço.

Para esclarecer o termo catequese, podemos tomar a definição que a Comissão 
Episcopal Espanhola de Ensino aponta no livro A Catequese da Comunidade como 
“A etapa (ou período intensivo) do processo evangelizador que capacita basicamente os cristãos para 
entender, celebrar e viver o Evangelho do Reino ao qual aderiram, para participar ativamente na 
realização da comunidade eclesial e no anúncio e difusão do Evangelho.”1 

De um modo mais informal e, eventualmente mais vago, a catequese trata-se 
de uma formação, com fundamentos doutrinais e espirituais, que visa a transmissão, 
difusão e aprofundamento de uma série de experiências e conhecimentos entre 
o catequista e os catequizandos. Por conseguinte, não é uma ação que se possa 
realizar a título individual uma vez que se trata de uma formação espiritual, que está 
intrinsecamente relacionada com a sociedade e com a aprendizagem de valores de 
convivência em comunidade. A criação de empatia e espírito de grupo entre os diversos 
elementos é um dos objetivos base de cada encontro, pelo que a catequese pressupõe a 
formação enquanto grupo e o desenvolvimento do sentido de comunidade.2  

Os encontros são, geralmente, organizados com um determinada periodicidade 
(normalmente uma vez por semana), com grupos de pessoas (geralmente crianças e 
adolescentes) agrupadas tendo em consideração as suas idades, por forma a melhor 
adaptar os conteúdos a expor à etapa de desenvolvimento do catequizando.

Importará, também neste contexto, conhecer a estrutura habitual dos 
encontros de catequese e os diferentes ritos executados. Os encontros devem ser 
preparados e planeados segundo os conteúdos sugeridos nos Guias de Apoio ao 
Catequista referentes a cada ano formativo de catequese. “A finalidade da catequese vai-
se realizando através de diversas tarefas mais concretas e implicadas mutuamente. Estas tarefas 
pretendem educar as diferentes dimensões da Vida Cristã para que no final resulte numa educação 
cristã integral [...]”.3 

1 | COMISSÃO EPISCOPAL DE ENSINO E CATEQUESE DA ESPANHA - A catequese da 
comunidade, Orientações pastorais para a catequese na Espanha hoje. Madrid, EDICE, 1983, p.34
2 | CONGREGAÇÃO PARA O CLERO – Diretório Geral da Catequese. Lisboa, SNEC, 1998, p. 
219b
3 | CONGREGAÇÃO PARA O CLERO – Diretório Geral da Catequese. Lisboa, SNEC, 1998, p. 84

Catequese: dinâmicas no espaço e no tempo
O ENCONTRO DE CATEQUESE

4.2
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Assim, um encontro de catequese trata-se de uma sequência de momentos com 
diferentes expressões no grupo e no espaço. O primeiro momento é o Acolhimento 
em que são abordados assuntos respetivos ao quotidiano e experiências recentes do 
catequizando, de modo a criar empatia e a introduzir o tema do encontro.

O passo seguinte é a Experiência Humana. Neste momento quer-se provocar 
no catequizando a sensibilização para as problemáticas do tema que se irá abordar. 
Para tal, recorre-se a diferentes exercícios que, com um foco inicial no catequizando, 
procuram ao longo da realização atingir um alargamento e universalização das 
temáticas até ao contexto da sociedade. Esta é a parte mais dinâmica do encontro: 
segundo as recomendações dos guiões agora em vigor, são sugeridas diversas atividades 
que podem implicar exercícios conjuntos, representações ou movimentações. 
Destaca-se, por isso, que o espaço onde decorre o encontro deverá ser capaz de 
abarcar toda esta panóplia de solicitações.

À Experiência Humana segue-se a Palavra: período do encontro que aponta 
à descoberta, compreensão e análise de textos bíblicos, através da interpretação da 
atividade realizada na Experiência Humana e do debate em grupo: “[...]é a meditação 
necessária, para desenvolver e assinalar as verdades que constituem o conteúdo objetivo da Revelação”.4 

Por fim, a conclusão do encontro é denominada de Expressão de Fé, momento 
onde se procura sintetizar os conteúdos e conclusões alcançadas, criar um sentido de 
compromisso no catequizando face à resolução do problema identificado.

O ESPAÇO DA CATEQUESE

Apesar de ser um tema com bastante pertinência e aplicabilidade – sobretudo 
tendo em conta o contexto desta dissertação – não existe ainda muita literatura 
capaz de correlacionar os ritos dos encontros de catequese com as características 
que o espaço físico onde decorrem deve possuir. Importa, contudo, reconhecer quais 
as configurações usadas habitualmente de modo a compreender se será possível e 
pertinente introduzir algumas modificações/melhorias nos espaços de catequese a 
projetar.

Segundo o Secretariado Diocesano de Educação Cristã (SDEC), “ há que criar-
lhes [aos catequizandos] um ambiente afetivo e acolhedor, alegre e festivo, para que cada encontro de 
Catequese seja para eles uma festa, uma fonte de alegria, uma surpresa permanente, um espaço onde 

4 | CONGREGAÇÃO PARA O CLERO – Diretório Geral da Catequese. Lisboa, SNEC, 1998, p. 
152b
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eles se encontrem consigo mesmos, com os outros e com o Senhor.” 5 Ainda que esta definição 
possa conter uma certa ambiguidade, existem algumas particularidades que foram 
observadas nos diferentes casos de estudo. 

De um modo geral, verificam-se dois tipos de disposição de lugares nas salas 
de catequese: (1) os catequizandos orientados lado-a-lado em filas sucessivas e com o 
catequista à frente e (2) os catequizandos e o catequista reunidos em torno de uma ou 
mais mesas centrais. A primeira disposição, recomendada a idades menores, busca 
estabelecer o catequista enquanto referência dentro da sala de catequese, ao passo 
que a segunda, recomendada para a catequese da adolescência, enfatiza o sentido de 
partilha e de igualdade entre os presentes. Paralelamente a esta lógica de disposição 
dos lugares, existem alguns materiais e símbolos – como a bíblia, o crucifixo ou a vela 
– que geralmente integram o panorama da sala de catequese e lhe conferem uma 
vocação voltada para o sagrado.

Contudo, ao longo da investigação conduzida nesta dissertação verificou-
se que, muitas vezes, a arquitetura de carácter religioso nos apresenta, para além 
do espaço/contentor arquitetónico, uma relevante presença de formas e figuras, 
estrategicamente posicionadas, que carregam uma enorme carga simbólica. Porém, 
a finalidade – e por isso a simbologia – de um centro paroquial não é exatamente 
igual à de um “espaço sagrado” como uma igreja, pelo que as cargas simbólicas 
e a “vocação” do espaço das salas de catequese deverá ter um sentido próprio e 
diferenciador.

Acerca desta temática dos espaços sagrados, Leonardo Garabieta, arquiteto, 
urbanista e professor nas Universidades de Belgrano e de Palermo na Argentina, 
autor de Arquitectura Sagrada: Un Tiempo sin Tiempo, chama à atenção para a 
complexidade e especificidade que projetar um espaço de culto implica no trabalho 
do arquiteto: “É claro que para um desafio tão complexo os profissionais deveriam aprofundar 
os seus conhecimentos sobre as diferentes crenças, os seus ritos, mitos, costumes e mudanças que se 
irão produzindo ao longo do novo século. Até se poderia chegar a avaliar que esta área de projeto 
se possa converter numa especialização devido ao facto da problemática que implica ser altamente 
complexa.”6 Ao mesmo tempo, e analisando as tendências, já referidas anteriormente, 
de secularidade das sociedades atuais, uma nova condicionante é adicionada à 
“equação” de projetar um edifício para o culto religioso: “[...] quando pensamos em 
templos ecuménicos, um tema que penso, dentro de pouco tempo, começaremos a observar em diferentes 
lugares do planeta. [...] pensemos então, a complexidade de um programa de projeto que contemple um 

5 | SECRETARIADO DIOCESANO DA EDUCAÇÃO CRISTÃ DO PORTO – Curso de Iniciação 
à Catequese - Livro do formando. Porto, SDEC Porto, 2007, p. 59
6 | GARABIETA, Leonardo - Lugares Sagrados: Perspetivas Críticas, Arqa Arquitetura e Arte #108, 
Lisboa: Futurmagazine Sociedade Editora, 2013
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lugar comum, para que os seguidores de diferentes credos possam realizar as suas orações no mesmo 
âmbito arquitectónico.”7  

Fruto da investigação ao nível regional – visitando outras arquiteturas com 
o mesmo programa – é notório que os centros paroquiais são, frequentemente, 
tratados como construções cuja importância recai exclusivamente sobre a sua 
eficiência funcional. O sentido de transcendência – aqui entendido como provocação 
do extraordinário e do inesperado – que muitas vezes observamos em espaços como 
igrejas, deixa de ser aplicado nas salas de catequese. 

No entanto, se a catequese constitui também um momento fundamental 
no processo de desenvolvimento espiritual do crente, será pertinente refletir se o 
espaço da catequese não deverá, de igual modo, ser dotado de alguma característica 
distintiva para o catequizando. Embora não seja objetivo competir com a sacralidade 
da Igreja, a sala de catequese poderá, através da sua arquitetura e pela utilização 
de diferentes escalas, jogos de luz ou outros elementos, proporcionar um sentido 
transcendente ao espaço. “Há que cuidar dos espaços comunicativos (humanos) e dos espaços 
físicos (ambienciais) para que a catequese possibilite, não apenas o contacto, mas a comunhão e a 
intimidade com Jesus Cristo.”8

7 | GARABIETA, Leonardo - Op. Cit.
8 | SECRETARIADO DIOCESANO DA EDUCAÇÃO CRISTÃ DO PORTO – Curso de Iniciação 
à Catequese - Livro do formando. Porto, SDEC Porto, 2007, p. 63



Im
g.3

7.
 

(à
 d

ire
ita

) C
ap

el
a 

ao
 A

r L
iv

re
 |

 S
im

ul
aç

ão
 tr

id
im

en
sio

na
l5.1 Premissas da intervenção

	 Reflexão
 Visão e Conceito
5.2 Processo de desenvolvimento
 Articulação entre forma e programa
 Fase 1
 Fase 2
 Fase 3
 Fase 4
5.3 Proposta de intervenção: novo desenho
 Nova construção: tectónica e materialidade
 Nova construção: matéria e qualidades do interior
 Casa dos Mordomos: lógica e transformação
 Capela ao Ar Livre
	 Arranjos	exteriores:	para	a	coerência	do	conjunto



DA INTERVENÇÃO
MATÉRIAS DO PROJETO

5



76

Do real ao abstrato, do abstrato à matéria | Projeto de um Centro Paroquial

5.1
O ato de transmitir uma ideia, escrita ou oralmente, implica sempre a 

conjugação de diferentes fatores que, quando não alinhados com as intenções do 
emissor, podem provocar a interpretação da mensagem de forma distorcida, pelo 
recetor. Ao importarmos este exemplo para o contexto desta dissertação poderemos 
compreender que transmitir pela escrita e pelo desenho – de forma crítica e 
esclarecida – a metodologia, abordagem, escolhas, fases e dimensões de um projeto 
poderá ser uma tarefa árdua. Colocar num “arquivo” todas as dimensões e todos os 
campos da realidade que um projeto pretende tocar, poderá ser uma impossibilidade 
com a qual deveremos lidar.

Embora, desde o início desta dissertação, tenha existido uma preocupação 
em manter a informação sistematizada e organizada – pela utilização de cifras e 
outros meios de identificação das peças produzidas - é ainda questionável qual o 
melhor modo de comunicar este percurso de criação e descoberta do projeto. O 
desenvolvimento deste trabalho não se tratou de uma ação linear e unidirecional 
– como raramente acontece com os projetos – e por isso a linha de ação é algo 
com diversas ramificações, indecisões, indefinições, dispersões, matérias em aberto e 
descobertas casuais que informam o projeto e tornam o percurso num emaranhado 
de acontecimentos que, ainda que aparentemente aleatórios, encontram a sua razão 
de existir na procura de uma solução mais eficaz e ampla. 

Após alguma ponderação e com o objetivo de conferir uma maior clareza 
para o leitor, o projeto será apresentado neste capítulo em três partes distintas: as 
duas primeiras (Premissas da intervenção e Processo de desenvolvimento) retratarão 
aspetos principalmente relacionados com o processo e método de trabalho, 
procurando um discurso predominantemente explicativo, e a terceira ( Proposta de 
intervenção: novo desenho) abordará questões mais direcionadas ao produto final 
desenvolvido, optando por uma narrativa mais descritiva e diversificada, fazendo-se 
recurso tanto a peças escritas como desenhadas.

O objetivo passa por conjugar a escrita – o concreto – com a reflexão, a 
memória, a imaginação e o desenho – o abstrato –, tentando passar para o papel 
um percurso que se iniciou há vários meses e que ficou marcado por avanços, recuos 
e sucessivas (r)evoluções, tendo a clara consciência de que muito ficará com certeza 
por dizer. 

De destacar que a necessária observação e reflexão sobre as diferentes fases 
e desenvolvimentos do projeto, aliados à consequente organização e interpretação, 

Premissas da Intervenção
REFLEXÃO
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constituíram um importante momento de aprendizagem e entendimento. O percurso 
efetuado não foi rígido: foi sendo constantemente adaptado e (re)direcionado 
consoante as soluções que se testavam ou consoante as interações com o cliente, as 
revisitas ao terreno, as referências projetuais que, de um modo informal e até por 
vezes casual, se foram encontrando e embebendo neste projeto, e pelas conversas 
com orientador. Foram sempre momentos que trouxeram mais dados – e por vezes 
mais dúvidas – mas que se traduziram, posteriormente, em maior definição e mais 
benefícios ao desenvolvimento do trabalho.

Assim, o processo de projetar em arquitetura visa, normalmente, chegar a um 
produto que terá um caráter de síntese – mais direta ou indireta – sobre os temas 
associados e que foram a justificativa da sua existência. O projeto procura, por isso, 
traçar uma estratégia de diálogo e conjugação de múltiplas valências em gestos claros 
e contextos apropriados ao seu desenvolvimento.

O exercício desenvolvido quer, mais do que gerar uma solução definitiva 
e acabada, encontrar o âmbito e pertinência certa para o projeto. O método de 
constantes mutações e descoberta de novas permanências determina a construção de 
uma nova narrativa, uma realidade que se idealiza e que se procura conferir ao lugar. 

Assim, o projeto será apresentado com recurso a esquissos de estudo, desenhos 
de levantamento, maquetes, simulações tridimensionais e desenhos técnicos. 
Considerando as diferentes fases de desenvolvimento do projeto e as consequentes 
problemáticas presentes, foram sendo consultadas e reunidas obras de arquitetura, 
aqui consideradas como referências que, quando observadas segundo determinadas 
particularidades, deverão ajudar a traduzir uma ideia que se busca e se pretende 
implementar. 

VISÃO E CONCEITO

Os conteúdos apresentados nos capítulos anteriores desta dissertação têm 
como principal objetivo provocar, no leitor, a atenção e o enfoque nas questões 
que parecerem mais pertinentes e preponderantes para a formulação da resposta 
arquitetónica a desenvolver. 

De modo a recuperar os elementos essenciais e a fazer uma síntese para a leitura 
do projeto, destaca-se que a localização do terreno a intervir – principalmente a sua 
relação com as construções circundantes – a paisagem e os respetivos assentamentos  
se afirmam como um importante fator a considerar. Ao mesmo tempo, o sentido de 
intemporalidade e de sacralidade que verificamos no adro é uma leitura adquirida 
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Img.38. Premissas da intervenção | Registos de levantamento impressivo
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pelo levantamento impressivo e que importará preservar. De igual modo, importará 
preservar a preexistência – a Casa dos Mordomos – pelo seu significado e valor 
enquanto memória coletiva para a comunidade local.

De um ponto de vista mais projetual, importa destacar a contenção de custos 
que a obra deverá contemplar – embora, por se tratar de um programa excecional 
do tipo religioso, necessite de algum investimento em questões relacionadas com a 
simbologia e a qualificação dos espaços – e a consequente flexibilidade funcional 
e adaptativa que os espaços a projetar deverão possuir. Por conseguinte, foram 
desenvolvidas investigações ao nível da otimização do programa e dos usos, assim 
como com vista à compreensão do que deverá ser, simbólica e formalmente, um 
centro paroquial. Face às sociedades cada vez mais secularizadas, identifica-se a 
necessidade de criar espaços capazes de gerar uma espécie de sacralidade universal, 
algo que possa ser mais abrangente e lato, conferindo a cada indivíduo as condições 
físicas de que necessita para a expressão da sua espiritualidade. Assim, aponta-se 
como parte integrante deste trabalho, o desenvolvimento de espaços para a catequese 
dotados de um certo sentido de transcendência, capazes de provocar no catequizando 
a “surpresa do inesperado”.

Findado este momento de reflexão e retrospetiva acerca do que foi aprendido e 
assimilado, surge um conjunto de três premissas que irão orientar o desenvolvimento 
do projeto e que constituem um dos primeiros “achados” capazes de alicerçar/
hierarquizar as múltiplas ideias e abordagens futuras. 

A primeira premissa é a sublimação da paisagem. Considerando este 
como um dos elementos mais marcantes do lugar, o centro paroquial que se vai 
projetar deverá ter na paisagem o mote para a sua conceção. Ao mesmo tempo, a 
valorização da paisagem passa pela não obstrução da mesma a partir do adro, pelo 
que será importante que a nova construção não tenha uma cércea superior à cota do 
adro ou que não seja um obstáculo à observação deste elemento natural.

A segunda premissa passa pela não descaracterização da Casa dos 
Mordomos e do Adro. Manter o carácter arquitetónico destes dois elementos 
representa uma vontade de conciliar a nova construção com as circunstâncias 
existentes. Quer-se que a nova construção se relacione com a preexistência segundo 
uma lógica de continuidade de cotas, alinhamentos e usos, evitando assim a 
dissonância e o choque entre os “diferentes tempos” que irão integrar o conjunto 
edificado.

A terceira e última premissa consiste na não sobreposição da nova 
construção à Igreja. A Igreja é, no conjunto construído da acrópole, o elemento de 
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maior importância funcional e simbólica e, por esse motivo, será vantajoso manter a 
sua imponência e singularidade. Deverá, assim, ser possível que o núcleo religioso de 
São Miguel do Mato seja facilmente identificado sempre que se faça a aproximação 
a partir dos acessos circundantes. Para tal, identifica-se a necessidade de especial 
atenção ao lado nascente do adro, onde a nova construção se poderá erguer e onde, 
pela proximidade à Igreja, esta preocupação mais se coloca.

Estão, portanto, encontradas as diretrizes que irão orientar a intervenção 
e o desenvolvimento do projeto. Importa, porém, compreender que, fruto da 
complexidade dos usos e das condicionantes (físicas e legais), as premissas não se 
tratam de regras invioláveis e constrangedoras, mas sim de decisões que corroboram 
o desejo de criar uma solução adaptada ao lugar, ao programa, aos usos e às 
imprevisibilidades futuras, sem colocar em causa o acrescento de valor que uma 
construção deve sempre conferir ao local onde é inserida.

“[...] um edifício que representa um espaço sagrado, é um objeto que será modificado ao longo 
da sua história. Um bom arquiteto define as diretrizes mas, uma vez feito o seu trabalho, o edifício 
terá vida própria e deve integrar força suficiente na sua estrutura, na sua dimensão e nas suas regras 
de composição internas, para resistir à mudança de hábitos e de utilização de pessoas. Só assim se 
poderá ligar à eternidade.”1

1 | COBIAN, Esteban - Lugares Sagrados: Perspetivas Críticas, Arqa Arquitetura e Arte #108, Lisboa: 
Futurmagazine Sociedade Editora, 2013
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Processo de Desenvolvimento
ARTICULAÇÕES ENTRE FORMA E PROGRAMA

5.2

“Continua presente na minha memória a frustração dos primeiros anos de Escola e de 
profissão, quando à análise supostamente exaustiva (estática) de um problema se seguia o encontro 
desamparado com uma folha de papel em branco. 

A partir de então tive sempre o cuidado de “olhar o sítio” e fazer um desenho antes de calcular 
os metros quadrados de área a construir. 

A partir da primeira confrontação de um e outro gesto se inicia o processo de projectar.” 1 

Dar início a um projeto, independentemente do seu tipo, e começar a transpor 
para o papel as primeiras ideias que nos surgem – por vezes sem nexo – é, tal como 
refere Siza Vieira, uma tarefa de árdua execução. E para o “desbloquear” dessa 
incerteza inicial é possível abordar o processo de trabalho segundo diferentes lógicas. 
Se por um lado se poderá partir da análise ao lugar e à tentativa da descoberta da 
sua “essência”, por outro poder-se-á começar pela meticulosa análise do programa e 
da sua estruturação em função dos usos e relações internas a estabelecer. No entanto, 
poder-se-ia também começar pela escolha de um material, ou de uma cor, ou de uma 
ideia para um espaço especial ou com uma função específica. 

No presente trabalho, o ponto de partida para o projeto foi, de certa forma, 
o somatório dos fatores enumerados. Uma miscelânea que surge pela proximidade 
que se tem em torno de todas as questões levantadas: o terreno não era, de todo, 
desconhecido; o programa era familiar e a sua necessidade reconhecida desde longa 
data; e os materiais, as cores e os atributos dos espaços eram uma presença velada no 
inconsciente que, ainda que pouco nítida, já contribuía para a ideia de um ambiente 
que se pretendia alcançar.

 Assim, embora todo o processo tenha constituído uma enorme rede de 
conexões e, por esse motivo, seja uma única unidade e não a soma de diferentes 
momentos, tentou-se fazer uma revisão retrospetiva do desenvolvimento do projeto. 
Para tal procurou-se dividi-lo em diferentes fases, segundo categorias que encontram 
a sua justificação, fundamentalmente, nos “achados” que em determinado momento 

1 | MURO, Carles - Álvaro Siza: Escritos (O procedimento inicial), Barcelona: Edicions UPC, 1994, 
p.13.
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se reconheceram e foram importantes para a definição do rumo que o projeto seguiu. 
Simultaneamente e em oposição, foi também ao longo destas etapas de trabalho 
que se chegou ao entendimento da inexequibilidade de algumas ideias ou a sua 
inadequação ao contexto que se pretende.

 O processo de trabalho será então apresentado em quatro fases distintas, que 
se focarão, sobretudo e de modo sequencial, na resolução das questões de projeto. Os 
desenhos que acompanham os relatos serão o testemunho das soluções procuradas 
e denotam intenções projetuais, materialidades, questões técnicas, lógicas de 
funcionamento ou outras preocupações que no momento indagaram no pensamento 
de projeto.

FASE 1

A primeira fase corresponde ao momento compreendido entre o início do 
projeto – “a folha branca” – e a descoberta de uma nova ideia/intenção a incorporar 
no projeto. Esta etapa constitui, por isso, a abertura de novas possibilidades e o estudo 
de diferentes alternativas.

A preocupação foi, sobretudo, encontrar uma ideia organizadora e a criação 
de novas dinâmicas que permitissem estabelecer contacto entre o “novo organismo” 
e o existente. Nesse sentido, iniciou-se a busca através do estudo da implantação 
do edifício. Talvez este ato possa ser, aparentemente, redutor do potencial de 
desenvolvimento de uma ideia, mas pareceu necessário encontrar, nesta etapa, algo 
mais substancial e sólido que permitisse avançar no projeto. 

“A implantação confirma o possível e encoraja a concordância no começo da construção do 
lugar. Um mero ponto de apoio é uma convicção nas fundações, a primeira instituição do homem. O 
trabalho do homem revela a sua natureza.”2

De forma a traduzir com maior exatidão as possibilidades exploradas, serão, de 
seguida, apresentados os estudos desenvolvidos nesta primeira fase, onde se apostou 
em várias hipóteses distintas, testando formas, intenções e convicções diferentes. A 
ordem da apresentação não constitui qualquer sequência preferencial ou ordem 
cronológica.

2 | KAHN, Louis, 1969, in John Pardey, Jorn Utzon logbook vol. III – two houses in Majorca, 2004, 
Copenhagen: Edition Bløndal, p. 39.
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Estudo A
Nesta solução, procurou-se explorar as relações entre a pré-
existência e a nova edificação. Pelas relações de ortogonalidade, 
estuda-se um volume de proporções idênticas ao existente, capaz 
de rematar o conjunto e de configurar a entrada para o novo 
edifício. Estuda-se, ao mesmo tempo, a relação entre as cotas da 
envolvente, compreendendo que será um ponto chave a intervir.

Img.39. Estudo A - Fase 1 | Desenhos de processo
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Estudo B
O presente estudo aborda uma nova perspetiva de ocupação do 
terreno, através de uma expansão do novo edificado para nascente, 
numa tentativa de encontrar um diferente desenho para o adro e 
de exploração de variados enquadramentos visuais da paisagem. 
Ao mesmo tempo, estabelece-se uma relação de tensão com a 

preexistência, definida pela obliquidade entre os volumes.

Img.40. Estudo B - Fase 1 | Desenhos de processo
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Estudo C
Apostando numa observação atenta da composição do lugar, 
ensaia-se uma solução que busca um particular dialogo com o lugar. 
Procura-se uma expansão do adro a nascente, rematando o seu 
topo sul com um volume de dois pisos, numa citação arquitetónica 
da volumetria existente. Aqui, o programa mais condensado no 

espaço impõe o estudo de novas configurações.

Img.41. Estudo C - Fase 1 | Desenhos de processo
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Estudo D
Considerando o terreno para a edificação e a sua contiguidade 
com eixos viários, estuda-se uma solução capaz de valorizar a 
frente de rua e de lançar diretrizes para edificações futuras. Ao 
mesmo tempo, procura-se explorar a volumetria de modo distinto, 
respondendo a condicionantes, alinhamentos e composições visuais 

através da interseção e secionamento de volumes.

Img.42. Estudo D - Fase 1 | Desenhos de processo
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Estudo E
Em busca de uma solução contrastante com as anteriores, 
desenvolveram-se propostas que articulassem o programa num 
único piso, localizado em cota inferior ao adro. A abordagem 
permitiu explorar o tratamento do adro enquanto tema de projeto, 
assim como a percepção de circulações e acessos que deveriam ser 

criados ou enfatizados.

Img.43. Estudo E - Fase 1 | Desenhos de processo
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Estudo F
A Casa dos Mordomos constitui, também, um elemento de 
importante reflexão projetual. Estuda-se a articulação e adaptação 
do programa ao existente, testando ligações internas e múltiplas 
hipóteses de compartimentação. Ao mesmo tempo, ponderam-se 
diferentes abordagens ao restauro do edificado, equacionando, 

sobretudo, materialidades e processos construtivos.

Img.44. Estudo F - Fase 1 | Desenhos de processo
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FASE 2

A segunda etapa do processo de trabalho consiste, segundo a lógica de leitura 
aplicada, no momento de descoberta de algumas premissas importantes para o 
desenvolvimento do projeto. Após o elencar de várias soluções da fase anterior, 
percebe-se agora que será importante trabalhar não apenas a forma da volumetria 
mas também o seu programa e particularidades funcionais. Paralelamente, começa 
a ser mais clara a vontade de criar uma forte relação com a paisagem e com o lugar: 
não tanto a nível volumétrico e de alinhamentos, mas sobretudo em termos de 
ambientes e usos. 

Assim, e mesmo considerando que algumas questões base não estavam ainda 
fixadas – como por exemplo o local de implantação ou a ideia/conceito base – 
exploraram-se novas vocações para os espaços a criar. Pensa-se sobretudo no espaço 
público ao nível do adro, imaginando uma forma de conseguir incutir valor no novo 
espaço, relacionando, assim, a nova construção com a preexistente. Eis que surge, 
neste seguimento, a intenção de desenhar no espaço público uma capela ao ar livre. 
Um elemento extra ao programa, fruto do estudo que se desenvolveu nos capítulos 
precedentes: a forma como a espiritualidade é entendida e praticada está a mudar nas 
sociedades atuais, consequência da secularização e da globalização a que assistimos 
e, por esse, motivo, um novo espaço de reflexão e oração, poderá ser um agradável 
convite para a prática religiosa. 

A intenção não é subverter os fundamentos da religião associados ao espaço 
que se está a trabalhar, nem muito menos rivalizar com estes criando uma alternativa 
pagã no espaço público contíguo. A ideia é, pelo contrário, encontrar pontos de 
comunhão com visões religiosas e espiritualidades diferentes, dando-lhes espaços e 
meios para se aproximarem e conviverem. 

“Muitas pessoas, talvez a maioria, têm aspirações espirituais que não estão estritamente 
ligadas a uma fé organizada e estas aspirações merecem um espaço de expressão.”1

Ao mesmo tempo, a criação de um espaço de culto ao ar livre, sempre acessível, 
revelou-se uma ideia benéfica para a paróquia. Pela sua localização, relativamente 
isolada em relação à população da freguesia, a Igreja de São Miguel do Mato 
encontra-se fechada a maior parte do tempo. À exceção das celebrações eucarísticas 
e de atividades esporádicas, é difícil para um crente aceder ao seu espaço de culto de 
forma simples e autónoma. Deste modo, a alternativa proposta como complemento 
a este projeto parece ajustar-se com pertinência às necessidades existentes.

1 | RICHARDSON, Phyllis - Lugares Sagrados: Perspetivas Críticas, Arqa Arquitetura e Arte #108, 
Lisboa: Futurmagazine Sociedade Editora, 2013
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Contudo, o ambiente a criar na capela ao ar livre era ainda uma incógnita. 
Deambulou-se entre uma lógica de total abertura e contacto com a natureza 
circundante face a uma abordagem de maior contenção. Surgiu, neste confronto, 
a recordação de dois projetos distintos, referências que ajudaram na tomada de 
decisão. A Capela de Ar (2012), no Chile, da autoria de Rodrigo Pereira Luna, reflete 
o desejo de um espaço imaterial, apenas definido nos seus limites, que encontra na 
paisagem envolvente as “suas paredes” e no vazio a sua característica dominante. 
Por outro lado, o Serpentine Gallery Pavilion (2011) da autoria de Peter Zumthor, 
adiciona novos dados à equação: o espaço que apresenta abdica da paisagem exterior 
e centra-se em si mesmo, deixando o “teto” natural, numa abordagem que remete 
para ambientes de reflexão e introspeção. Ao mesmo tempo, a cor escura das paredes 
do pátio e do corredor de acesso provoca um claro sentido de rutura com o espaço 
exterior ao edifício – valor que, usualmente, se deseja num espaço de culto religioso. 

O confronto destes dois exemplos e a compreensão dos aspetos comuns ao 
projeto que se desenvolve provocou um necessário período de reflexão e a certeza de 
que este deveria ser um tema a desenvolver e aprofundar.

Assim, nesta fase, procura-se no desenho uma forma de materializar as novas 
intenções. Busca-se, sobretudo, descobrir as proporções certas para o espaço da capela 
e os enquadramentos visuais que deverá possuir. Paralelamente, dadas as exigências 
que um espaço de reflexão requer, pensa-se nos melhores enquadramentos: entre o 
construído e a paisagem. Estuda-se um novo volume, ao nível do adro, que conforme 
o espaço de capela, remate o topo da igreja ou que com ele se relacione e estabeleça 
um equilíbrio volumétrico face à Casa dos Mordomos.

Img.45. Capela de Ar | Rodrigo P. Luna Img.46. Serpentine Gallery | P. Zumthor
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Img.47. Fase 2 | Desenhos de processo
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FASE 3

A terceira fase do processo de trabalho centra-se, essencialmente, em torno de 
dois temas de projeto: a fixação da forma e local da implantação da nova construção, 
bem como da definição de uma lógica de hierarquias e usos para o programa a aplicar. 
Apesar dos variados estudos realizados nas fases anteriores terem permitido compreender 
diversas questões associadas às opções incorporadas, era importante nesta etapa fixar, 
de um modo mais convicto e justificado, o local da implantação do novo edificado. 

A opção recaiu sobre uma lógica de desenho que concentra o programa junto 
ao topo nascente do adro, procurando rematá-lo e estabelecer um novo alçado para o 
conjunto construído, não impedindo, contudo, a identificação do conjunto como um 
local de culto e oração. Ao mesmo tempo, esta opção menos expandida no terreno 
pareceu ajustada às intenções da Fábrica da Igreja, que procurava uma intervenção que 
necessitasse do mínimo de manutenção e permitisse outras ocupações futuras do terreno 
(neste caso, a nordeste). Assim, aposta-se num volume longitudinal, que desenvolve 
todo o seu programa no nível inferior ao adro, libertando o espaço da cobertura para 
a idealizada Capela ao Ar Livre e para as instalações sanitárias de utilização pública 
impostas no programa preliminar. O novo volume, adoçado ao adro, dá continuidade 
aos alinhamentos do conjunto, numa tentativa de harmonia e diálogo com o existente.

Por conseguinte, o programa foi nesta fase alvo de transformações. Não era 
ainda clara a lógica de organização que se deveria incutir ao programa, nem as 
hierarquias subentendidas aos seus usos e, por esses motivos, era necessário encontrar 
soluções que garantissem alguma estabilidade nesta fase de projeto e eficácia do 
ponto de vista funcional.

A primeira alteração significativa que se verificou foi a agregação do programa 
das Salas de Catequese ao da Sala Polivalente (já abordado anteriormente no 
capítulo 3). Esta opção surge, por um lado, motivada pelo desejo de conseguir uma 
menor área de construção, imposta pelo local de implantação escolhido, e também 
pela vontade de maximizar os recursos e investimentos efetuados. Atendendo a 
que o uso destes equipamentos não será simultâneo (e antecipando que as salas de 
catequese terão uma utilização mais frequente que a sala polivalente), considerou-
se, após a necessária reflexão junto do cliente, ajustada esta solução. Uma opção 
deste tipo – de compartimentos “transformáveis” – acarreta algumas dificuldades de 
execução e tem também custos adicionais uma vez que, apesar de divisível, deverão 
ser garantidas as condições de conforto acústico desejáveis para espaços como estes. 
Porém, considerou-se pertinente seguir com a opção, dada a versatilidade e variação 
que oferece. Deste modo estudaram-se opções de paredes amovíveis presentes no 
mercado (p.e. a gama Variflex da Dorma) e procurou-se integrar no desenho das 
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salas o necessário espaço para o seu recolhimento. 

Surge, neste momento do processo de trabalho, uma necessária referência 
de arquitetura, que vem reforçar o sentido de flexibilidade e adaptabilidade que se 
pretende conferir às salas (de catequese e polivalente): o edifício de habitação coletiva 
em Fukuoka (1991), da autoria do arquiteto Steven Holl, no âmbito do projeto Nexus 
World. Esta obra de arquitetura, inovadora e disruptiva em diversos aspetos, interessa 
neste contexto sobretudo em termos da organização funcional dos fogos, os quais 
apresentam um interessante conjunto de elementos verticais – divisórias pivotantes – 
que podem ser ajustados e reposicionados de acordo com o espaço necessário ou as 
preferências do utilizador, tornando cada habitação única e exclusiva. Embora o centro 
paroquial que se projeta não tenha necessariamente que oferecer a mesma possibilidade 
de apropriação do espaço que uma habitação deve proporcionar, pareceu razoável 
considerar que uma solução mais flexível, como a que se propõe, poderia também 
ser benéfica a longo prazo para a adaptação do espaço necessário para cada grupo 
de catequese (de destacar que, caso se deseje, poderão ser abertas apenas algumas das 
paredes divisórias, permitindo definir salas com dimensões diferentes).

Ainda acerca do programa e da sua hierarquização, um aspeto de particular 
interesse para o desenvolvimento da solução é a localização e definição do ponto de 
entrada no edifício. Nos primeiros estudos das fases anteriores, o ponto de entrada 
era quase sempre considerado junto à Casa dos Mordomos pelo facto de ser próximo 

Img.48. Nexus World - Fukuoka | Steven Holl
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da avenida, o acesso de maior calibre ao núcleo religioso. Contudo, rapidamente 
se começou a entender que, apesar desta vantagem, a configuração do terreno e a 
localização da Casa dos Mordomos condicionavam em demasia o desenho da entrada 
que, ainda que podendo ser pouco expressiva no conjunto, deveria apresentar-se 
com clareza e simplicidade de acessos aos seus utilizadores. Por isso, na busca de 
uma melhor alternativa, identificou-se uma nova possibilidade para a localização 
da entrada: estabelecer o acesso a partir do lado oposto ao inicialmente previsto – o 
vértice sudeste do adro. 

Esta hipótese revelou-se não apenas uma alternativa, mas também uma 
verdadeira oportunidade de regenerar uma área pouco consolidada do conjunto 
construído. O arruamento localizado a sul do adro e a uma cota inferior é 
relativamente recente e, talvez por isso, deteta-se uma escassez de acessos deste 
para o adro. Por outro lado, é usualmente utilizado para estacionamento automóvel 
nos dias de celebração eucarística ou outras atividades. Ora, estas duas “lacunas” 
identificadas poderão ser suprimidas com o desenho da entrada do novo edificado 
a partir dessa localização, criando-se conjuntamente um sistema de acesso ao adro. 
Assim, será introduzida uma nova ordem e hierarquia no espaço de rua através de um 
desenho mais ordenado e ponderado. Por conseguinte, também o centro paroquial 
beneficiará de uma maior proximidade a estacionamento automóvel e de uma clara 
simplicidade de acesso ao adro e à igreja.

Simultaneamente, as transformações efetuadas permitem, agora, pensar também 
a relação da nova construção com a Casa dos Mordomos em termos funcionais. 
De modo a evitar transformações intrusivas e descaracterizadoras da estrutura da 
preexistência, aborda-se autonomamente o programa a introduzir. No piso inferior, 
que deverá albergar uma sala de catequese, considera-se uma ligação direta à nova 
construção, garantindo caminhos de fuga. No entanto, no piso superior, repensando o 
programa de forma a conseguir alguma independência funcional, aponta-se o escritório 
do pároco e o arquivo como os elementos que melhor se adaptam ao pretendido. 

Entrada

Estacionamento

Átrio

Bar S. Polivalente

S. Cat.1 S. Cat.2 S. Cat.3

ArrumosI. Sanitárias

S. Cat.4

S. Cat.5
Acesso 
secundário

Adro

Relações Internas
Relações Externas
Construção Existente

Img.49. Distribuição funcional | Organograma  
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Img.50. Fase 3 | Desenhos de processo
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FASE 4

A última etapa a destacar no decorrer do processo de trabalho é a quarta 
fase, que se caracteriza por uma maior aproximação à solução final e por um 
desenvolvimento mais detalhado e aprofundado do projeto. De um modo genérico, 
dedicou-se maior atenção e estudo aos temas relacionados com o refinamento do 
programa, desenvolvimento da linguagem arquitetónica e definição do sistema 
estrutural e construtivo do projeto.

Ao nível do programa, procurou-se, essencialmente, ensaiar algumas 
variações de disposição interna, nomeadamente no que respeita ao desenho do átrio, 
localização das instalações sanitárias, bar e corredor de distribuição. A intenção 
passou por atribuir a cada espaço um caráter distinto e assegurar a maior eficiência 
e sustentabilidade de usos possível. Nesse sentido, tentou-se garantir, sempre que 
possível, o contacto visual e físico com o exterior, o aproveitamento da luz natural e 
a inclusão de algumas características marcantes para o espaço (p.e. para o corredor 
de distribuição estudaram-se abordagens antagónicas: uma hipótese de corredor 
voltado para a paisagem, em vidro e repleto de luz; e uma outra, no lado oposto, 
sem entradas de luz natural lateral, em tons escuros, de modo a provocar uma clara 
rutura com os espaços precedentes e procedentes). 

 Contudo, e estando numa fase já avançada de projeto, tornou-se claro que o 
programa deveria confrontar-se com outras dimensões, realidades e condicionantes. 
Umas vezes moldando-se, outras condicionando, o programa procurou uma estrita 
relação com a linguagem arquitetónica da nova construção. Exploraram-se variadas 
soluções e aplicaram-se diferentes princípios de desenho: desde volumes monolíticos 
e a lógicas de aberturas escavadas; a volumes que se sobrepõem;ou a jogos de planos 
que se prolongam e intersetam. De um modo geral, tentou-se desenhar um edifício 
longitudinal que traduzisse “peso” e “estabilidade”, dando continuidade ao caráter 
tectónico e opaco da plataforma que sustenta o adro, procurando uma linguagem 
suficientemente equilibrada do ponto de vista estético, que não seja demasiado 
“protagonista” no conjunto edificado do núcleo religioso e, ao mesmo tempo, que 
reflita, com clareza e simplicidade, as características dos espaços interiores.

 Paralelamente, com o desenvolver do projeto, começou a tornar-se claro 
que, de todos os espaços, a Sala Polivalente/ Salas de Catequese e a Capela ao Ar 
Livre constituíam o maior desafio programático e revelavam-se como os espaços 
mais requisitos. Assim, o estudo orientou-se para a definição das características 
dos espaços a criar/potenciar. Dadas as premissas de flexibilidade e divisibilidade 
pretendidas para a Sala Polivalente, entendeu-se necessário encontrar um sistema 
estrutural capaz de libertar a totalidade do vão disponível nas salas, evitando assim 



97

Capítulo | Da Intervenção | Matérias do Projeto

Img.51. Fase 4 | Desenhos de processo
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Img.52. Fase 4 | Desenhos de processo
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a existência de elementos de suporte verticais no seu interior. Por conseguinte, 
considerando os pré-dimensionamentos calculados para os sistemas estruturais 
mais usuais (neste caso betão, aço e madeira), optou-se por pensar estes espaços 
através de um sistema estrutural em aço. Esta decisão relaciona-se diretamente 
com as problemáticas anteriormente levantadas: o desenho das salas de catequese 
tinha agora um material estrutural associado e poderia ser explorado no seu sentido 
estético e compositivo. Imaginou-se, por isso, que a linguagem arquitetónica do 
edifício poderia ter aqui encontrado uma nova justificativa e motivo: ao volume 
longitudinal “opaco” interseta-se, no centro, um volume de aço e vidro, contrastante 
e diferenciado, que aproveita o potencial plástico da estrutura. Pilares e vigas de aço 
apresentam-se no alçado e na cobertura, conformando os espaços que acolhem o 
maior número de utilizadores, quer no interior, quer no exterior do edifício.

Uma obra de arquitetura apresenta-se aqui como referência a considerar: o S. 
R. Crown Hall (1956) da autoria de Mies van der Rohe. Este edifício é um excelente 
exemplo de como conjugar sistema estrutural com materialidade e expressão estética. 
A sua estrutura em aço e a utilização de pilares e vigas com presença assumida no 
alçado geram um ponto de contacto com o projeto que se desenvolve. Observa-se a 
fotografia da construção (Img. 53) e imagina-se que o espaço vazio delimitado pela 
estrutura poderia ser a Capela ao Ar Livre: a racionalidade da estrutura em confronto 
com a mutabilidade da natureza gera um interessante e poderoso resultado.

Img.53. R. Crown Hall | Mies van der Rohe
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5.3 Proposta de intervenção: novo desenho
NOVA CONSTRUÇÃO: TECTÓNICA E MATERIALIDADE

Após os desenvolvimentos narrados e as experiências efetuadas, chegou-se a 
uma solução de projeto que se assume como definitiva para esta dissertação e que 
tenta reunir o conhecimento, descobertas, intenções e “conquistas” descritos nos 
capítulos anteriores. De referir que as escolhas resultantes são efetuadas segundo 
diversas lógicas, na busca pela criação de uma unidade que responda a diferentes 
problemas arquitetónicos e sociais.

A definição dos materiais e elementos estruturais a aplicar no Centro Paroquial 
de São Miguel do Mato foi perspectivada de modo a coadunar-se e enfatizar as 
opções arquitetónicas até então exploradas. A linha orientadora de pensamento para 
a escolha dos tipos de material a aplicar apoiou-se na ideia de que o edifício a 
desenvolver seria como um “bloco maciço de pedra” intersetado por uma mais leve 
e transparente “caixa de vidro” e que, mesmo no interior, estas lógicas se deveriam 
fazer sentir, com espaços escuros e recatados em contraste com os espaços iluminados 
e expostos da caixa de vidro. De um modo geral, a nova construção apresenta 
um sistema estrutural misto, composto por elementos de betão e aço, que se 
justificam, como já referido, pela necessidade de responder às solicitações funcionais 
e técnicas dos espaços que albergam. 

Img.54. Escola do Padrão | N. Brandão Costa Img.55. Rockefeller House | P. Johnson
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Exteriormente, o tijolo, o aço e o vidro predominam na composição das 
fachadas. Considerando que se pretendia um material capaz de traduzir uma 
sensação de “peso” e perenidade, o tijolo, cinzento, foi o revestimento escolhido para 
a maioria das paredes exteriores devido à sua considerável resistência, durabilidade, 
qualidades plásticas e pouca necessidade de manutenção. Este material, embora 
não seja utilizado em nenhum outro local do núcleo religioso, parece integrar-se no 
conjunto pelas suas sóbrias cores e sentido tectónico. Procuram-se, naturalmente, 
alguns exemplos arquitetónicos e surgem duas obras que parecem incorporar as 
intenções desejadas: a Escola do Padrão (2011) de Nuno Brandão Costa e a Rockefeller 
House (1950) de Philip Johnson. Na primeira, destaca-se a hábil utilização do tijolo e 
verifica-se todo o seu potencial estético e tectónico. Na segunda, observa-se uma feliz 
conjugação do tijolo com o metal e o vidro, numa lógica de composição da fachada 
quase abstrata, utilizando também os elementos estruturais. 

Em contraponto ao tijolo e aplicado sobre as salas de catequese e sobre a 
capela, encontramos o aço e o vidro. A conceção de elementos estruturais, 
conjugando estes materiais e compondo o alçado, foi uma tarefa que exigiu algum 
esforço e persistência. Ambicionava-se uma construção simples, bela, eficaz; algo que 
não desvirtuasse os princípios de composição arquitetónica e estética do conjunto, 
mas que também não subvertesse a simplicidade (formal e construtiva) da estrutura. 
São, por isso, muitos os fatores que condicionam a escolha da melhor solução a 
aplicar. Surgem memórias de projetos já estudados, como o Pavilhão Suiço para 
a Expo 2000, de Peter Zumthor, que pela sobreposição e articulação de diferentes 

Img.56. Pavilhão Suiço | Peter Zumthor
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elementos constrói uma espacialidade muito particular, onde a independência de 
cada elemento não condiciona, mas sim contribui, para uma unidade global da 
arquitetura.

Foi com base nesse ideal de simplicidade construtiva que se desenharam os 
pórticos estruturais, presentes no alçado, que suportam a cobertura das salas de 
catequese e conformam o espaço da Capela ao Ar Livre. Assim, os pórticos compostos 
por tubulares e chapas de aço, adquirem uma marcada presença e preponderância 
funcional e estética. Aplicados com uma métria regular e relativamente reduzida (1 
metro), contrapõem a horizontalidade do conjunto com a verticalidade que projetam 
em alçado, num balanço que se quer equilibrado e de ritmo constante. Uma 
incontornável referência arquitetónica serviu particularmente o desenvolvimento 
destes elementos: o Edifício Praça Europa, da autoria do atelier RCR, onde é visível 
a utilização de elementos estruturais como os que se pretendem aplicar neste projeto, 
tirando partido da estrutura para a composição e dinâmica do alçado e beneficiando 
ainda das vantagens de sombreamento e transparência que conferem ao interior.

As aberturas encontram-se, maioritariamente, inseridas na métrica da 
estrutura porticada de aço da fachada nascente. Porém, duas outras aberturas que 
completam o conjunto (excetuando a porta de entrada), foram integradas, desta feita, 
nos panos de parede revestida de tijolo. A linguagem a utilizar nestes elementos foi 
sempre um alvo de estudo e preocupação, pois se por um lado eram indispensáveis e 
preponderantes para a qualifição do espaço interior, por outro deveriam ajustar-se à 

Img.57. Edifício Praça Europa | RCR Img.58. Salas Polivalentes | N. Brandão Costa
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lógica construtiva da parede de tijolo e não desvirtuar o conjunto. Foram estudadas 
várias possibilidades e optou-se por localizar as aberturas sempre junto a uma 
das arestas dos volumes, numa lógica pouco evidente mas que ganha coerência e 
justificação na serenidade que trazem ao conjunto. Remete-se, aqui, para as Salas 
Polivalentes do Anexo Sul da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, uma obra de Nuno Brandão Costa, onde a lógica das aberturas espelha, 
de algum modo, essa vontade de conciliação entre duas realidades distintas.

Img.59. Estudo de materialidade e ambientes | Esquema de referências
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NOVA CONSTRUÇÃO: MATÉRIA E QUALIDADES DO INTERIOR

A entrada no Centro Paroquial faz-se a partir de sul. Um arruamento, agora 
devidamente tratado, apresenta os lugares de estacionamento e traçado apropriados 
aos usos a que se destinam. Um “corte” com o muro existente dá lugar a uma escada 
que permite o acesso ao adro e marca, assim, a transição entre a nova construção e 
os muros de limite do adro. Uma zona coberta antecede a entrada no edifício: um 
espaço exterior, apropriado para os dias de chuva ou de maior sol.

O átrio é o primeiro momento de contacto com o interior do centro paroquial. 
Com dimensões consideráveis, permite o acesso à Sala Polivalente e ao corredor 
de distribuição. É um espaço escuro, contido e frio, que contrasta com o exterior 
ensolarado e muito extenso. O pavimento em betão afagado e as paredes rebocadas, 
estanhadas e pintadas de preto. Junto à entrada localiza-se uma pequena copa que, 
de um modo informal, servirá de apoio para eventos extraordinários. Apenas duas 
entradas de luz compõem e iluminam as formas do espaço, em sentidos diferentes, 
incidindo sobre pontos chave do conjunto: a porta de entrada e a porta de acesso à 
Sala Polivalente. 

O ambiente pretendido para este espaço remete, parcialmente, para uma obra 
do arquiteto Peter Zumthor: Zinc Mine Museum. Esta obra inaugurada em 2016, 
na Noruega, apresenta também um claro e intencional contraste de ambientes e 
materiais. Apesar de se localizar numa paisagem que em grande parte do ano fica 
coberta pelo branco manto da neve, Zumthor optou pela tonalidade oposta para 
o exterior e interior do edifício, resultando num ambiente de maior tranquilidade 
e conforto – remetendo, de certa forma, para o interior de uma mina, tema do 
projeto. Também no centro paroquial se quer provocar uma rutura com o exterior, 
explorando a ideia de que se está abaixo da cota do adro e, por isso, “debaixo” de terra.

É a partir do átrio que se acede à Sala Polivalente. Este espaço é, 
possivelmente, o mais distinto e importante do conjunto, devido aos requisitos 
funcionais e técnicos que invoca e pela possibilidade que tem em transformar-se 
nas quatro salas de catequese. Em semelhança ao que sucedeu com o desenho deste 
espaço no alçado do edifício – procurando a já referida unidade do conjunto – o 
tratamento do espaço interior seguirá a mesma lógica. As salas são aqui encaradas 
como uma identidade que deve contrastar com o restante programa. Se o átrio e os 
outros espaços procuram uma rutura com o ambiente exterior, as salas de catequese 
buscarão um novo contraste: uma inundação de luz que pretende provocar a surpresa 
no utilizador. Ao “filtro” inicial – que simbolicamente consiste numa purificação do 
mundo exterior – segue-se um novo e amplificado contacto com a natureza e com a 
luz. Um exemplo de utilização desta sucessão de momentos é a Capela de São José 
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(2005) da autoria de José Fernando Gonçalves, onde o típico vestíbulo que precede 
a entrada na nave é pintado de preto, provocando um significativo contrate com o 
interior.

De destacar que a sala de catequese do extremo norte tem diferentes dimensões 
e configuração. Embora seja parte do conjunto da Sala Polivalente, a intenção é 
que este espaço possa tornar-se, no caso de um evento, no espaço de palco. Por este 
motivo apresenta uma dimensão mais profunda, tem um acesso direto ao exterior 
e localiza-se perto dos arrumos e do piso inferior da Casa dos Mordomos, os quais 
poderão servir como apoio. Paralelamente, atribuiu-se a esta sala um ambiente 
diferente das restantes: não tem a afirmada presença das aberturas verticais da 
fachada, o que lhe confere menor luminosidade. Esta característica aliada às suas 
diferentes proporções torna-a num espaço mais direcionado para a exposição de 
conteúdos multimédia.

Contudo, o elemento mais distinto do ambiente que se quer criar é a luz. 
Procurou-se, desde cedo, desenhar um espaço assente em contrastes e capaz de 
traduzir algum tipo de sacralidade, principalmente quando a Sala Polivalente 
se encontra compartimentada. Para tal, a utilização dos envidraçados a ocupar a 
totalidade do vão, ritmados pela estrutura, provoca uma certa surpresa no espaço 
– aliados a um sentido de distorção da escala, amplificada pelo factos dos seus 
utilizadores serem, maioritariamente, crianças. Surgem, neste momento, variadas 
referências arquitetónicas que influenciam as decisões projetuais: o Convento de La 

Img.60. Zinc Mine Museum | Peter Zumthor Img.61. Capela São José | José F. Gonçalves
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Tourette (Le Corbusier, 1957) e o Mosteiro de Ronchamp (Renzo Piano, 2011) são 
exemplos onde a verticalidade, luz e escala se encontram intimamente associadas e 
relacionadas, conferindo uma certa sacralidade do espaço.

Assim, as salas de catequese são marcadas pelos grandes envidraçados, 
ritmados pela estrutura exteriora e por um material mais quente e confortável: a 
madeira. Pavimento e paredes são em madeira, num claro contraste com o aspeto 
tosco e rugoso das paredes do átrio. Trata-se, assim, de uma caixa que se abre para 
a paisagem. As paredes divisórias amovíveis serão em MDF branco, de modo a que, 
quando utilizadas, provoquem uma sensação de espaço maior e acentuem a luz 
que lhes incide vinda das janelas. As divisórias recolhem para um compartimento 
contido e simulado na parede de separação para o corredor, que acomoda também 
o necessário espaço para coretes e condutas provenientes do escoamento das águas 
pluviais da cobertura (neste caso, da Capela ao Ar Livre) e armários. O teto das salas 
é revestido por um manto de lâ de rocha, funcionando como isolamento acústico, que 
é dissimulado pela presença do teto falso, composto por grelhas metálicas prateadas, 
de modo a garantir uma continuidade de material com o sistema estrutural exterior 
e uma adequada absorção do som.

A articulação entre os diferentes espaços do centro paroquial é mediada pelo 
corredor. O ambiente deste espaço é concordante com o atribuído ao átrio. Um 
corredor escuro, com realce apenas nos pontos de entrada para as salas, apresenta-se 
sem cor, num tom absorvente e “silencioso”: preparamo-nos para entrar nas salas 

Img.62. Convento de La Tourette | Le Corbusier Img.63. Mosteiro Ronchamp | Renzo Piano
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de catequese. No teto do corredor é aplicado, como teto falso, uma grelha metálica 
idêntica às colocadas nas salas mas, desta feita, pintada de preto, garantindo alguma 
coerência compositiva e servindo para ocultar as infraestruturas.

Assim, a lembrança do Steilneset Memorial (2011) de Peter Zumthor surge 
como referência nesta etapa do projeto. A obra de Zumthor materializa a ideia que 
se pretende: um corredor profundo e escuro, onde se verifica a presença da madeira. 
No projeto desta dissertação, a madeira será aplicada na parede lateral, num ripado 
que, mais uma vez, acentuará o sentido vertical do conjunto, obtendo-se – tal como 
acontece no Hotel Quinta do Vallado (2012, Francisco Vieira de Campos) – uma 
relação marcante entre a temperatura e textura da madeira e a cor escura do restante 
corredor.

Contiguamente ao corredor encontra-se uma bateria de instalações 
sanitárias, arrumos e zona técnica. Estes espaços, os únicos que exigirão 
escavação parcial no adro para a sua construção, foram dispostos longitudinalmente 
de modo a tirar partido da profundidade do corredor. Uma vez que não possuem 
aberturas diretas para o exterior, serão equipados com os adequados sistemas de 
ventilação.

Img.64. Steilneset Memorial | Peter Zumthor Img.65. Hotel Quinta do Vallado | F. V. Campos
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CASA DOS MORDOMOS: LÓGICA E TRANSFORMAÇÃO

No final do corredor, um novo rasgo na parede existente permite o acesso ao 
piso inferior da Casa dos Mordomos. A lógica para a intervenção neste edifício 
passa, essencialmente, por adaptar o novo uso às condições e instalações existentes 
e requalificar o seu caráter arquitetónico. Em ambos os pisos, são observáveis 
alguns elementos que parecem inacabados ou solucionados segundo uma lógica de 
contenção de custos da época da sua construção. Contudo, para um edifício que se 
quer agora recuperar e valorizar, será sensato qualificar ao máximo os seus atributos, 
ainda que isso implique alterar, completando, a configuração original da construção.

 Assim, no piso inferior, onde se prevê uma outra sala de catequese – 
de caráter mais oficinal, destinada a atividades manuais – o atual pavimento em 
terra batida é rebaixado, de modo a garantir pé-direito com altura regulamentar, 
e substituído por acabamento em soalho, numa lógica de continuidade com as 
restantes salas de catequese. O teto mantém a sua configuração original, tirando-se 
partido do potencial plástico da estrutura de madeira. As paredes são pintadas de 
branco: uma opção que pretende tornar o compartimento mais luminoso (uma vez 
que dispõe de entradas de luz reduzidas) e, ao mesmo tempo, atribuir uma maior 
qualidade a um espaço que originalmente, por ser destinado a arrumos, estava 
inacabado. Contudo, opta-se por pintar de branco, ao invés de rebocar, mantendo 
a memória do espaço que já foi e aproveitando o potencial da textura da pedra, que 
confere ao espaço um caráter mais informal, o qual que se coadona com o ambiente 
pretendido para a sala aqui projetada. A porta de acesso à rua, muito degradada, 
deverá ser substituída por uma nova porta, também em madeira, mas com folha de 
vidro, de modo a suprimir a falta de iluminação natural deste espaço. As aberturas 
laterais, de reduzidas dimensões, serão complementadas com caixilhos de forma a 
atribuir o conforto térmico e estanquidade desejável.

 No piso superior, ligeiramente elevado em relação ao adro, a intervenção 
desenvolve-se segundo lógicas semelhantes. Os materiais originais são recuperados ou 
substituídos, sem subverter o aspeto formal original. Porém, as condições de variação 
térmica atuais não se ajustam ao novo uso pretendido para este compartimento, 
agora destinado a escritório para o pároco e arquivo, pelo que será necessário prever 
a colocação de isolamento térmico. Considerando que este espaço será utilizado 
pontualmente em determinados dias da semana, verificou-se que a inércia térmica 
não seria de supra importância, pelo que se aposta na aplicação, pelo interior e 
sobre as paredes existentes, de um sistema de isolamento térmico e painéis de gesso 
cartonado sobre os quais assentarão as carpintarias (rodapés e rodatetos) com a 
configuração original. De igual modo, o pavimento é composto por um novo sistema 
de isolamento térmico e acústico, de forma a garantir uma total independência 
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deste compartimento face ao piso inferior. Com o objetivo de dar continuidade às 
cotas originais do pavimento – e assim não modificar a cota da soleira das portas 
– rebaixaram-se ligeiramente as vigas de suporte do soalho. Também segundo 
uma ideia de qualificar e complementar o construído, as ombreiras das portas e 
janelas, outrora em pedra pintada de branco, são agora revestidas com os mesmos 
apainelados de madeira dos rodapés, garantindo uma maior eficiência no remate 
das aberturas para o exterior. Portas e caixilhos deverão também ser substituídos, 
dada a sua degradação ou inadequabilidade ao projeto, por exemplares de madeira, 
fidedignos à geometria original.

No exterior, a Casa dos Mordomos é reabilitada, com novo caiamento e 
substituição da estrutura e telhas da cobertura. Ao mesmo tempo, existe um elemento 
continuamente presente na Casa dos Mordomos: uma faixa pintada de azul escuro 
com cerca de 70 centímetros de altura observável sempre que existe contacto com o 
pavimento. Esta faixa trata-se de uma espécie de lambrim, económico, criado para 
disfarçar os salpicos de água que, caídos do beirado, batiam no chão. Uma solução 
perspicaz mas que parece agora necessitar de uma nova visão na mesma lógica de 
valorização e qualificação aplicada no interior. Assim, propõem-se a substituição 
dessa pintura por lajetas de granito colado à parede, no tom cinza escuro, garantindo 
uma maior resistência, durabilidade e nobreza ao conjunto.

CAPELA AO AR LIVRE

 É a partir do adro que se pode encontrar a Capela ao Ar Livre. Este espaço 
é, a par com as Salas de Catequese/Sala Polivalente, o maior mote programático 
do projeto. Estando já explícitas as justificações da sua criação, a capela localiza-
se entre a Casa dos Mordomos e a Igreja, conformando um remate geométrico e 
de alinhamentos com a primeira, e funcional e de usos com a segunda. A capela 
encontra-se ligeiramente sobrelevada em relação ao adro, exatamente na mesma 
cota do piso superior da Casa dos Mordomos, invocando uma espécie de ordem 
e relação que se justifica pela necessidade de conferir um pé-direito maior às 
salas de catequese. O espaço da capela, vazio, é limitado pelas lâminas estruturais 
que compõem o alçado, criando um jogo de luz, sombra e transparência para a 
paisagem. Observadas desde “dentro” da capela, as lâminas estruturais têm uma 
tripla função: ora fazem sombra – ideal para as celebrações em dias de maior calor 
–, ora permitem ver com quase total transparência quando olhadas diretamente, 
ora criam a sensação de um espaço delimitado quando se olha em direção ao altar. 
Esta variação foi particularmente procurada e estudada: todo o ato de reflexão e 
espiritualidade requer um certo recolhimento, “interioridade”, que se procurou 
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conquistar no desenho atribuído à capela. Serviram de referência, neste particular 
momento, duas obras de considerável importância: a Bishop Edward King Chapel 
(Niall McLaughlin Architects, 2013) e a Serpentine Gallery Pavilion ( Siza Vieira, 
Souto Moura e Cecil Balmond, 2005). Embora se verifique que em ambas a estrutura 
tem um importante papel na definição do espaço, na primeira obra evidencia-se a 
relação entre os elementos estruturais verticais e o ritmo incutido pela variação da 
luz e dos reflexos, ao passo que, na segunda obra, descobre-se uma importante lição: 
como projetar um espaço ambivalente que, sendo exterior, explora o conforto e o 
recolhimento de um espaço interior.

De igual modo, a entrada na Capela ao Ar Livre é um momento de 
especial importância: quatro degraus contínuos na lateral poente, encastrados entre 
as lâminas estruturais, conformam uma espécie de portais que nos aproximam do seu 
“interior”. Passar por entre eles é, simbolicamente, passar na porta de entrada para 
um espaço de culto: estreita, vertical, voltada para nascente e para a paisagem. Existe 
ainda, no topo sul da capela, um outro acesso alternativo: uma rampa que garante as 
condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada e que aproxima 
este novo programa da sacristia do pároco, localizada nesse lado da igreja. A rampa 
é um elemento autónomo da composição que remata o topo sul da capela e faz uma 
aproximação gradual ao lugar sagrado, projetando-se em direção à paisagem onde 
se poderá localizar uma cruz ou um sino.

Não obstante, também a composição do espaço interno da capela será um 

Img.66. Bishop Edward King Chapel | NMA Img.67. Serpentine Gallery Pavilion
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importante ponto a considerar, uma vez que, para cumprir a sua finalidade, precisa 
de um conjunto de mobiliário e acessórios de culto. Um aspeto pertinente a refletir 
é o desenho do espaço do altar. Rapidamente se concluiu que, uma vez que as 
celebrações não serão prática continuada, não será importante que o conjunto de 
mobiliário litúrgico esteja sempre presente (altar, ambão, velas e cadeirões), pelo que 
estes deverão ser elementos amovíveis. Contudo, ainda que não exista mobiliário 
permanentemente no altar, deverá existir algum elemento que permita identificar 
este espaço como o lado do altar, atribuindo alguma ordem e orientação ao conjunto. 
Pensa-se, por isso, num cenário; num “pano” de fundo que cumpra os requisitos 
referidos, mas que não deturpe a linguagem e o sentido arquitetónico do conjunto. 
Surge, assim, uma importante referencia para o projeto: a MIT Chapel (1955) 
de Eero Saarinen. Nesta obra, o altar é desenhado com recurso a dois elementos 
fundamentais: luz e reflexos. Aplicando uma escultura metálica de Harry Bertoia, 
Saarinen consegue um resultado que invoca misticismo e delicadeza. É, de certo 
modo, este o efeito que se pretende para o altar da Capela ao Ar Livre. Tubolares 
metálicos dourados (invocando a verticalidade do ripado de madeira do piso inferior 
e a cor da rampa de acesso contígua) irão compor o cenário do altar. Naturalmente, 
este é um campo que necessita de maior detalhe e desenvolvimento. Contudo, 
entendeu-se que seria pertinente, nesta fase, definir os princípios concetuais do 
elemento.

Por outro lado, a capela necessita também de meios para os seus utilizadores 
se sentarem e orarem. Por conseguinte, considerando que é um espaço exposto às 

Img.68. MIT Chapel | Eero Saarinen
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possivelmente adversas condições naturais, será necessário pensar em mobiliário 
perene, do tipo de mobiliário público urbano. Porém, parece limitador aplicar uma 
solução que obrigue à ocupação da capacidade máxima do espaço sem existir a 
certeza da sua necessidade, nem da periodicidade com que será utilizada. Nesse 
sentido, desenvolve-se uma solução que tenta integrar a possibilidade de explorar 
a capacidade máxima de pessoas sentadas, como também situações de utilização 
mais pontual, onde poucos lugares serão necessários. Assim, propõem-se dois tipos 
de mobiliário: bancos fixos e bancos móveis. Os primeiros, de secção redonda e sem 
encosto (para permitir que as pessoas se sentem voltadas para o altar ou para a 
paisagem) serão colocados no limite da nave, assegurando assim um generoso número 
de lugares sentados na capela em todas as circunstâncias e a libertação do espaço 
central da nave para a realização/colocação de outros elementos. Os segundos, 
amovíveis, serão apenas colocados em ocasiões festivas e serão desenhados de forma 
escalonada, de modo a permitir uma mais fácil e eficiente arrumação e gerar um 
ligeiro desnível na nave para melhor observação das ações a decorrer no altar.

ARRANJOS EXTERIORES: PARA A COERÊNCIA DO CONJUNTO

O estudo elaborado permitiu, para além de informar o projeto, detetar um 
conjunto de debilidades no espaço público circundante que importam resolver. 
Embora não seja diretamente parte da encomenda e possa envolver mais custos, 
é pertinente sugerir uma solução para os arranjos exteriores e para a circulação 
automóvel que atravessa o núcleo religioso, uma vez que têm relação com o Centro 
Paroquial.

Deste modo, propõem-se, a sul, a definição de uma plataforma de nível – 
em lajetas de granito – que desenha o espaço que antecede a entrada e colmata 
a circulação pedonal proveniente do estacionamento deste lado. Paralelamente, a 
norte, propõem-se a definição de uma outra plataforma, em dois níveis intercalados 
por escada, que permita o acesso de serviço ao centro paroquial a partir da Avenida 
da Igreja e que, ao mesmo tempo, estabeleça o limite entre a intervenção e o terreno 
não intervencionado. Para esta última plataforma, optou-se por utilizar o saibro no 
pavimento: é um material mole, menos rígido, que se enquadra melhor com o local 
onde é aplicado – estabelecendo uma transição para o terreno não intervencionado 
– e hierarquiza autonomamente em relação à entrada oposta. 

Simultaneamente, compreende-se que o atual sistema de circulação automóvel 
que atravessa o núcleo religioso é desordenado e controverso: a Avenida da Igreja 
– de largo calibre – tem a sua continuidade no arruamento contíguo ao cemitério, 
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cuja largura de via é desajustada para a circulação em ambos sentidos e para a 
previsível presença de peões. Assim, propõem-se que o arruamento que limita o adro 
a norte tenha um único sentido de circulação e que, a par do arruamento poente, 
seja substituído o seu pavimento (por exemplo por cubo de granito), garantindo 
uma diferenciação que contribuirá para a redução de velocidade de circulação dos 
automóveis e para a convivência destes no mesmo espaço dos peões.

Ao mesmo tempo, a sul o troço que delimita o adro tem um calibre desajustado 
e é desordenadamente ocupado como estacionamento pelos crentes, nos dias das 
celebrações eucarísticas. Por essa razão, sugere-se a definição do espaço de passeio, 
estacionamento e circulação nos restante arruamentos circundantes do adro e do 
terreno de intervenção, garantindo uma maior unidade e coerência do conjunto.

Img.69. Estudo de arranjos exteriores e circulação viária | Planta 
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Considerações Finais

O estudo que aqui se apresenta partiu do objetivo de realizar um trabalho 
teórico-prático com particular enfoque no processo de desenvolvimento de projeto. 
O facto de se trabalhar num contexto real, com a obrigação de considerar e gerir 
diversos intervenientes, provocou uma panóplia de sentimentos antagónicos: 
motivação pelo que a oportunidade representa e, ao mesmo tempo, inquietação 
pelo desafio. Porém, com o decorrer do trabalho, compreendeu-se que a conciliação 
da prática de projeto com o caráter científico e de investigação foi uma natural e 
fluída sucessão de estudos, procedimentos e investigações que se revelaram bastante 
profícuas e enriquecedoras.

Entende-se que um exercício académico deste tipo, para além de possibilitar o 
contacto com a atividade profissional do arquiteto, deve apresentar novos e diferentes 
desafios. Por este motivo, tentou-se sempre complexificar as condicionantes da 
solução, manter um certo grau de ambição no projeto, procurar mais intervenientes 
no conjunto, pensar em diferentes abordagens e evitar os preconceitos que, 
naturalmente, habitam o inconsciente do estudante de arquitetura.

A dissertação teve um largo período de desenvolvimento: foi iniciada no último 
ano curricular do Mestrado Integrado em Arquitetura e, pelo meio, desenvolveram-
se algumas experiências em contexto profissional que, de forma explícita ou implícita, 
nos fizeram voltar ao projeto, rever, com uma maior distância, um olhar mais crítico e 
colocando em causa algumas das opções dadas como garantidas. Simultaneamente, o 
desenvolvimento deste trabalho representou um desafio ímpar e aliciante dada escala 
do edifício a projetar; a relação direta com a preexistência; a necessária contenção 
de meios; o caráter simbólico e a necessidade de (re)interpretar um lugar que já se 
conhece – e por isso ausente da surpresa de um primeiro contacto. Desta forma, 
considera-se que o exercício provocou um enorme enriquecimento profissional e 
pessoal.

A proposta de intervenção arquitetónica que se formula não aposta na abrupta 
rutura e na centralização em si mesma; pelo contrário, busca encontrar relações 
com a envolvente, com a preexistência, com os usos e com a essência do lugar. 
Compreendeu-se que a abordagem para este projeto deveria buscar algo mais que 
a mera resposta ao programa previamente estipulado e, por esse motivo, investiu-se 
numa solução que procura relacionar-se com a paisagem do lugar e com o modo 
como as atividades religiosas podem ser praticadas. Surge, assim, como a síntese 
de um conjunto de questões que foram levantadas em diferentes momentos chave, 
uma abordagem que procura a simbiose entre lugar, paisagem, uso e atmosfera do 
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espaço. Por um lado, (re)descobriu-se o lugar: um espaço frequentado desde longa 
data, mas, fruto das exigências do projeto, foi agora observado segundo novas 
perspetivas, identificando diferentes caraterísticas. Ao mesmo tempo, aprofundaram-
se os conhecimentos técnicos e funcionais acerca do programa do centro paroquial 
a aplicar no projeto. Paralelamente, procurou-se também indagar acerca da vocação 
que um espaço para encontros de catequese deverá ter, permitindo, esse estudo, 
alicerçar também o desenvolvimento do projeto e das opções construtivas tomadas. 
Simultaneamente, um olhar curioso e crítico sobre o modo de vivência da religião 
nas sociedades atuais provocou um claro impacto no projeto, através da criação de 
um espaço de culto ao ar livre que serve também de complemento ao lugar em 
termos de usos e composição volumétrica. Para todos estes progressos e descobertas, 
contribuíram preponderantemente os casos de estudo analisados e o trabalho de 
investigação desenvolvido. 

Finalizado o trabalho e perspetivando a futura continuação do mesmo, 
pretende-se que o projeto desenvolvido sirva como estímulo à sua aplicabilidade 
prática, através da evolução segundo as diferentes fases legais e a consequente 
construção. Espera-se, também, contribuir para a construção de um corpo de 
conhecimento – acerca do carácter dos espaços de apoio às atividades religiosas 
– que, não ambicionando ser totalmente abrangente, permita informar e dotar 
as intervenções futuras de arquiteturas deste tipo com melhores e mais adaptadas 
abordagens arquitetónicas. 

Considera-se, assim, cumprido o objetivo da dissertação, uma vez que todo o 
processo de trabalho resultou na revitalização da Casa dos Mordomos e na criação 
de um novo centro paroquial para São Miguel do Mato. De realçar, por fim, que o 
projeto de arquitetura aqui presente não é algo acabado: pelo contrário, surge como 
testemunha de uma etapa fundamental à formulação do projeto e à construção da 
ideia que se espera que tenha desenvolvimento futuro.

Por tudo isto, a experiência conseguida com este trabalho revelou-se 
extremamente benéfica, singular e essencial para um período final de formação 
académica. Reconhecendo conhecimentos e encontrando novas faculdades para 
a prática do ofício futuro, o trabalho desenvolvido contribuiu também para a 
valorização pessoal e um maior autoconhecimento.
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DESENHOS DE LEVANTAMENTO
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DESENHOS DE PROJETO



Img.70. Vista de conjunto | Simulação tridimensional
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Pontos de acesso
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Casa dos Mordomos - exterior
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Casa dos Mordomos - piso superior
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Casa dos Mordomos - piso superior
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Casa dos Mordomos - piso inferior
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Igreja Matriz
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Igreja Matriz
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Casa dos Mordomos
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Envolvente próxima
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Vãos e carpintarias
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img.16: Registos de visita ao lugar | Fotografias de levantamento impressivo; Arquivo pessoal

img.17: Casa dos Mordomos | Desenhos de levantamento rigoroso; Arquivo pessoal

img.18: Aferição das cotas da planta topográfica | Desenho de levantamento rigoroso; Arquivo pessoal

img.19: Espaço para reuniões | Fotografia do interior da Casa dos Mordomos; Arquivo pessoal

img.20: A encomenda | Extrato da reunião com o requerente; Arquivo pessoal

img.21: Auditório F. Távora da FAUP | Corte com demonstração da parede elevatória; https://
repositorio-tematico.up.pt/handle/10405/31839

img.22: Casa dos Mordomos | Vista exterior da janela; Arquivo pessoal

img.23: Interior e exterior | Piso superior da Casa dos Mordomos; Arquivo pessoal

img.24: Esquema relacional entre programa e área de implantação | Esc: 1/250; Arquivo pessoal

img.25: Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| (de cima para baixo) Exterior, Sala e Corredor; 
Arquivo pessoal

img.26: Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| Análise Funcional; Arquivo pessoal

img.27: Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| Análise da articulação entre espaços; Arquivo 
pessoal

img.28: Centro paroquial da Igreja de Santa Maria| Análise da iluminação natural; Arquivo pessoal

img.29: Capela de São José | (da esquerda para a direita) Corredor, Passagem Superior e Capela; 
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Arquivo pessoal

img.30: Capela de São José | Análise Funcional; Arquivo pessoal

img.31: Capela de São José | Análise da articulação entre espaços; Arquivo pessoal

img.32: Capela de São José | Análise da iluminação natural; Arquivo pessoal

img.33: Centro Paroquial de Mansores | Desenhos impressivos, implantação e alçado; https://maps.
goolge.pt

img.34: Centro Paroquial de Carregosa | Implantação, alçado e desenhos impressivos; https://maps.
goolge.pt

img.35: Esquema relacional entre programa e área de implantação | Esc: 1/250; Arquivo pessoal

img.36: Olhar sobre a paisagem | Vista para a envolvente; Arquivo pessoal

img.37: Capela ao Ar Livre | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.38: Premissas da intervenção | Registos de levantamento impressivo; Arquivo pessoal

img.39: Estudo A - Fase 1 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.40: Estudo B - Fase 1 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.41: Estudo C - Fase 1 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.42: Estudo D - Fase 1 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.43: Estudo E - Fase 1 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.44: Estudo F - Fase 1 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.45: Capela de Ar | Rodrigo P. Luna; http://www.archdaily.com/146392/serpentine-gallery-
pavilion-2011-peter-zumthor/jo_mg_7808aserpentinezumthor-press-page

img.46: Serpentine Gallery | P. Zumthor; http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-133243/
capilla-de-aire-rodrigo-pereira

img.47: Fase 2 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.48: Nexus World - Fukuoka | Steven Holl; https://s3.us-east-2.amazonaws.com/steven-holl/
uploads/projects/project-images/RichardBarnes_Fukuoka_099BI02_1_WH.jpg

img.49: Distribuição funcional | Organograma; Arquivo pessoal

img.50: Fase 3 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.51: Fase 4 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.52: Fase 4 | Desenhos de processo; Arquivo pessoal

img.53: R. Crown Hall | Mies van der Rohe; http://s3.transloadit.com.s3.amazonaws.
com/4b30ae61b7c84e42b6be045272ec3211/31/7671daac5f10830a17da6989513ca6/
Mies_van_der_Rohe_Crown-Hall1.jpg; https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/81/
e6/93/81e693dca7c4813ef3c1a20c7b39daeb.jpg

img.54: Escola do Padrão | N. Brandão Costa; http://www.valegandara.com/Newsletter/15/
jan/01/fotos/foto20.jpg

img.55: Rockefeller House | P. Johnson; https://i.pinimg.com/originals/f6/05/17/
f60517971a9cc5f1238c381a0886c41c.jpg
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img.56: Pavilhão Suiço | Peter Zumthor; https://pt.wikiarquitectura.com/construção/pavilhao-
swiss-sound/

img.57: Edifício Praça Europa | RCR; http://payload494.cargocollective.
com/1/19/637751/12191087/IMG_05_800.jpg

img.58: Salas Polivalentes | N. Brandão Costa; http://www.brandaocosta.com/wp-content/uploads/
ext_19-399x600.jpg

img.59: Estudo de materialidade e ambientes | Esquema de referências; Arquivo pessoal

img.60: Zinc Mine Museum | Peter Zumthor; https://static.dezeen.com/uploads/2017/05/aldo-
amoretti-mine-zinc-museum-architecture-photography-_dezeen_2364_col_17.jpg

img.61: Capela São José | José F. Gonçalves; Arquivo pessoal

img.62: Convento de La Tourette | Le Corbusier; http://images.adsttc.com/media/images/5037/
f14a/28ba/0d59/9b00/059a/large_jpg/stringio.jpg?1414205768

img.63: Mosteiro Ronchamp | Renzo Piano; http://static.panoramio.com/photos/large/63291554.
jpg

img.64: Steilneset Memorial | Peter Zumthor; http://images.adsttc.com/media/images/55f9/
b511/6095/966b/f800/0012/newsletter/a4544191.jpg?1442428168

img.65: Hotel Quinta do Vallado | F. V. Campos; http://ultimasreportagens.com/urdata/580/
content/images/large/57.jpg

img.66: Bishop Edward King Chapel | NMA; https://www.pricemyers.com/images/bishop-edward-
king-chapel--oxfordshire-2-proj-lightbox.jpg

img.67: Serpentine Gallery Pavilion; http://www.serpentinegalleries.org/sites/default/files/
images/2.VI_.14.SD__1.jpg

img.68: MIT Chapel | Eero Saarinen; https://c1.staticflickr.com/1/119/305716496_f9165a87c2_b.
jpg; http://images.adsttc.com/media/images/5038/00ee/28ba/0d59/9b00/087e/medium_jpg/
stringio.jpg?1414207174

img.69: Estudo de arranjos exteriores e circulação viária | Planta; Arquivo pessoal

img.70: Vista de conjunto | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.71: Preexistência e nova construção | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.72: Interior C. Mordomos | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.73: Capela ao Ar Livre | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.74: Interior S. Catequese | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.75: Acesso a Capela ao Ar Livre | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.76: Conjunto construído | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal

img.77: Corte perspetivado | Simulação tridimensional; Arquivo pessoal
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