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 Death is an unavoidable event in life that needs a proper space for its celebration. 
Currently, the funeral home is the architectural approach to this need, providing a set of spa-
ces for increasingly personal and symbolically expressive rituals.

 The present dissertation is the result of an investigation about the conception of a 
funeral home for the city of Porto. It stemmed from a relationship between two concepts: the 
mental construction of   a space dedicated to celebrating the ritual of death, and the designed 
construction of a building capable of accommodating a program with very sensitive requi-
rements, idealized as a singular concept which lives in the limbo between a crematorium, 
a cemetery and farewell spaces. Then, the proposal consists in the elaboration of a funeral 
home that opens to the landscape: a meeting place between the living and the dead.

 The various ways of dealing with the finality of life have left marks in the conception 
of the spaces of death, but in general, these have always been linked to religious institutions, 
a status which has recently been questioned by the increasing tendency of secularization 
of crematoriums and funeral homes. Nowadays, they present themselves as references of 
a space of death, which are associated with the emotional values   and different identities 
of each society, rather than their religious values. Thus, the architect must reflect on these 
significant tensions and transformations over the last decades, designing strategies that aim 
to define an appropriate space according to the understanding of contemporary needs.

 Once the placement site is established, one can proceed to determining the projec-
tual constraints, as supported by the study of the work of reference that has been chosen, in 
this instance: the Monchique Cemetery, in Guimarães, designed by a team of Portuguese ar-
chitects in the 1990s. The articulation between the building’s programmatic construction and 
the symbolic component is also developed, adopting the Uitzicht Crematorium in Belgium, 
designed by architect Souto de Moura in collaboration with the Belgian office SumProject, 
developed in the first decade of the 21st century, as a reference to answer the questions 
raised.

 The approach to the concepts of place and to the programmatic and symbolic cons-
truction is aimed at the search for translation of the approached concepts into architectural 
design, in an inseparable relationship between theory and practice. The architectural project 
is thus a way to graphically represent the issues thrown in the dissertation.

Keywords: Architecture, Thanatos, Campanhã, Cemetery, Cremation
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resumo  A morte é um acontecimento inerente à vida que necessita de um espaço próprio 
para a sua celebração. O tanatório é hoje a resposta arquitetónica a esta necessidade, pos-
sibilitando um conjunto de espaços para rituais cada vez mais pessoais e expressivos a nível 
simbólico.

 A presente dissertação é o resultado de uma investigação em torno da concepção 
de um tanatório para a cidade do Porto. A mesma desenvolveu-se segundo uma relação 
entre dois conceitos: a construção mental da ideia de um espaço dedicado à celebração do 
ritual da morte, e a construção desenhada de um edifício capaz de acolher um programa com 
requisitos muito sensíveis, entendido como algo a meio caminho entre um crematório, ce-
mitério e espaços de despedida. Propõe-se então a elaboração de um projeto de arquitetura 
tanatorial que se abre para a paisagem, um lugar de encontro entre os vivos e os mortos.

 As diversas formas de lidar com a finitude da vida têm deixado marcas na concep-
ção dos espaços da morte, mas de um modo geral, estes sempre estiveram ligados a insti-
tuições religiosas, estatuto agora questionado com a crescente laicização dos crematórios 
e tanatórios. Atualmente, estes apresentam-se como a referência de um espaço da morte 
associado aos valores emocionais e à identidade de cada sociedade, mais do que aos seus 
valores religiosos. Assim, o arquiteto deve refletir sobre estas tensões e transformações mais 
expressivas no decorrer das últimas décadas, desenhando estratégias que definam um espa-
ço próprio adequado à luz das necessidades contemporâneas.

 Apresenta-se assim o processo de aproximação ao tanatório a partir da questão do 
lugar, defendendo a escolha do sítio de implantação a partir das suas condicionantes proje-
tuais e da leitura das estratégias adotadas na obra de referência escolhida, o Cemitério de 
Monchique, em Guimarães, projetado por uma equipa de arquitetos portugueses nos anos 
1990. Desenvolve-se também a articulação entre questões da construção do programa do 
edifício e a componente simbólica, adotando o Crematório Uitzicht na Bélgica, da autoria do 
arquiteto Souto de Moura em colaboração com o gabinete belga SumProject, desenvolvido 
na primeira década do século XXI, como obra referência para responder às questões lança-
das.

 A aproximação ao lugar e à construção programática e simbólica, pretende traduzir 
para o desenho de arquitetura os conceitos abordados, numa relação indissociável entre 
teoria e prática. O projeto de arquitetura é assim uma forma de representar graficamente as 
questões lançadas na dissertação.

Palavras-chave: Arquitetura, Thanatos, Campanhã, Cemitério, Cremação
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introdução

1. O cemitério na natureza, a natureza no cemitério.
Cemitério de Kalevankangas, RC0218 



 Propõe-se com a presente dissertação de mestrado aprofundar o processo de de-
senho e concepção de um projeto para um Tanatório inserido em contexto urbano, nomea-
damente para a cidade do Porto. O trabalho desenvolveu-se a partir de uma leitura a várias 
escalas, da cidade ao desenho do contentor para cinzas provenientes da cremação. 

 No sentido de fundamentar um exercício em contexto real, surgiu a necessidade de 
abordar um conjunto de questões que enquadram as problemáticas convocadas no processo 
de projeto, desde a interpretação da condição de lugar e a relação com a envolvente, passan-
do pela construção programática e simbólica, até à definição de um edifício como elemento 
de referência num contexto urbano específico.

 O espaço arquitetónico funerário, como conceito fundamental de estudo desta dis-
sertação, tem um papel relevante ao condicionar o homem e a sua percepção perante a 
inerente eventualidade da perda. Estes espaços são sobretudo construções humanas, proje-
tados e moldados por características antropológicas, culturais, religiosas, históricas e, assim, 
um local de memória construída. O foco da dissertação consiste no modo como interpreta-
mos a diferença entre a vida e a morte, essa transição ou interrupção que adquire expressão 
em arquitetura; comunicando valores imateriais e culturais, pela manifestação de crenças, 
tradições ou abstrações que convivem com o espaço físico, numa atmosfera que conjuga 
valores imensuráveis.

 Mais do que descrever e relatar um percurso, é também fundamental ensaiar dife-
rentes interpretações que sejam expressivas dos fatores culturais e sociais condicionantes, 
constituindo o culminar de uma síntese projetual apoiada pelas premissas construídas ao 
longo da dissertação. É assim pertinente recorrer a informações ancoradas noutras áreas 
disciplinares como a história da arquitetura, a antropologia e a sociologia, resultando assim 
numa investigação interdisciplinar - de suporte à crítica e pensamento arquitetónico. No pro-
cesso de investigação desta dissertação destaca-se a importância da viagem como modo de 
desenvolver o sentido crítico perante o tema e a arquitetura de referência para o desenvolvi-
mento do trabalho, cujos dados recolhidos in situ tornaram mais consistente a sua leitura.

 Também em viagem surgiu o interesse pelo tema do trabalho, no contexto do pro-
grama de quatro meses de intercâmbio realizado na Escola de Arquitetura de Oulu, na Fin-
lândia. Recordo-me da importância da paisagem na cultura finlandesa, especialmente numa 
cidade do Norte, que se encerra no seu sentido introspetivo, a oito horas de distância da 
cosmopolita Helsínquia. Numa das viagens recordo-me de visitar em Tampere o cemitério 
Kalevankangas, fora do centro urbano, e ficar fascinada com a espacialidade arquitetónica da 
morte associada à morfologia do lugar. 

motivação

objeto e objetivo
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método e estrutura A dissertação divide-se em duas partes: a primeira corresponde à estruturação do 
discurso no documento escrito; a segunda, a um apêndice que apresenta os desenhos da 
proposta, opção justificada pela facilidade de leitura e manuseamento, pelo que devem ser 
consultados complementar e simultaneamente. Na primeira parte é apresentado o docu-
mento escrito com as respetivas imagens selecionadas, desenvolvido a partir de uma leitura 
bibliográfica e arquitetónica das obras de referência para a defesa da proposta. Na segunda 
parte são apresentados os desenhos de projeto, devidamente ordenados da escala mais alar-
gada, da relação da proposta com o território, à mais reduzida, do desenho das urnas.

 Apresenta-se uma dissertação com um discurso estruturado a partir do próprio pro-
cesso de projeto, enunciando elementos que ajudam a construir a fundamentação das op-
ções tomadas na proposta apresentada no final. Optou-se por apresentar o projeto no último 
capítulo, porque nos pareceu mais coerente como síntese de todo o processo de trabalho, 
ainda que o mesmo surgiu como ponto de partida de toda a investigação desenvolvida. Des-
te modo, a estrutura apresentada na dissertação não corresponde à ordem cronológica do 
processo de trabalho, opção tomada por estruturar de uma maneira mais lógica o método 
de argumentação e comunicação. Propõe-se então uma estrutura tripartida, organizando 
os capítulos segundo a sequência LUGAR | USO | FORMA, adaptada da ideia proposta por 
Peter Zumthor:

 Acontece quando é impossível remover algo sem destruir o todo. Lugar, uso e forma. 
A forma reflete o lugar, o lugar apenas o é, e o uso reflete ambos.1

 Após o capítulo introdutório de exposição metodológica e delineadora de métodos 
e objetivos, a dissertação estrutura-se a partir de um prólogo e três capítulos. Os dois pri-
meiros encontram-se divididos em dois subcapítulos, um de explicação das problemáticas a 
desenvolver e outro, no qual se observa e reflete a aplicação das mesmas em obras concretas 
e construídas visitadas por mim e escolhidas como referência para a dissertação.

 _ O Prólogo trata-se de uma introdução de ordem socioantropológica, na aborda-
gem de matérias relacionadas com a temática do espaço tanatológico, desde a cremação na 
cultura ocidental até a um enquadramento nacional. Analisa-se também, em termos arqui-
tetónicos, a materialização de equipamentos tanatoriais entre o século XX e XXI em Portugal, 
e como este facto se relaciona com a lenta mudança de mentalidade em relação aos rituais 
funerários. As questões apresentadas neste preâmbulo adquirem assim contornos determi-
nantes para o entendimento da matéria tratada ao longo da dissertação e, sem este prólogo, 
o trabalho careceria de um enquadramento cultural e cronológico.

1 That is when everything refers to everything else and it is impossible to remove a single thing without destroying 
the whole. Place, use and form. The form reflects the place, the place is just so, and the use reflects this and that.
Peter Zumthor, Atmospheres - Architectural Environments: surrounding Object, Birkhäuser Architecture, 5ª edição, 
2006, p. 69.
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 _ O primeiro capítulo da dissertação, I. LUGAR, apresenta o processo de aproxima-
ção à arquitetura (funerária) a partir da circunstância de pertença a um lugar. Optou-se por 
defender, primeiramente, os motivos de escolha do sítio de implantação e as suas condicio-
nantes projetuais e, só depois, apresentar a obra de referência para respetiva reflexão das 
estratégias tomadas. 

 Num primeiro momento, o subcapítulo 1.1. Porto, para além do Torto, procede-se 
à contextualização do sítio de implantação escolhido e da sua articulação com a urbanidade 
envolvente. A escolha da cidade do Porto como local de intervenção resultou, primeiramen-
te, de motivações de ordem pessoal, por ser a cidade de residência, e em segundo lugar, 
pela constatação de um número insuficiente de tanatórios disponíveis e adequados à pres-
tação de serviços funerários destinados à população portuense. Os cemitérios municipais, 
sobrelotados, encontram-se sem possibilidade de expansão devido à densificação contínua 
da estrutura urbana e os três crematórios disponíveis  -Prado do Repouso, Lapa (de gestão 
privada) e Paranhos- já não conseguem responder à crescente procura do serviço, forçando 
os moradores a recorrer ao Tanatório de Sendim, no concelho vizinho de Matosinhos. Em 
muitos destes casos, devido à sobrelotação da agenda de funcionamento dos crematórios, 
só é possível efetuar o processo de cremação, obrigando a realizar as cerimónias de despedi-
da noutros espaços como capelas mortuárias ou igrejas da cidade. Deste modo, não parece 
existir um espaço próprio que combine estas duas etapas  -a das cerimónias de despedida e a 
cremação- que não esteja associado à religião com maior expressão em Portugal, a católica. 
Assim, é pertinente desenvolver um espaço laico, livre de qualquer conotação religiosa, que 
ofereça o devido apoio à prática das cerimónias de despedida e cremação, objetivo esse que 
se propõe materializar no projeto desta dissertação.

 Intervir e projetar num lugar implica conhecer as suas características espaciais e as 
de quem o habita. Deste modo, evoca-se o espírito do lugar, na compreensão de que este  
é possuidor de uma identidade e que isso o torna único. Da escala do território ao lugar, o 
exercício projetual ancora-se num terreno expectante do vale do Rio Torto em Campanhã. 
Escolhe-se como local de implantação um lugar que sempre permaneceu expectante, local 
suspenso e aparentemente sem interesse para os vivos. O facto de implantar aqui um tana-
tório poderá também promover a deslocação dos vivos aos espaços de cemitério projetados. 
É um terreno caracterizado por desníveis significativos e cujo posicionamento e amplitude 
visual permitem uma relação panorâmica com o Rio Douro.
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 A argumentação da escolha deste terreno passa por incluir a possibilidade de um 
desenho que estruture as áreas disponíveis deste espaço esquecido de Campanhã. Trata-se 
de um território detentor de uma base estrutural rural que rapidamente deu lugar a um te-
cido suburbano sinuoso e sem legibilidade, com incoerências e descontinuidades, como por 
exemplo as decorrentes da sobreposição de grandes estruturas rodoviárias a caminhos rurais 
antigos. Pensa-se que Campanhã deverá contribuir positivamente para a caracterização do 
território metropolitano do Porto, potenciando uma entidade onde se reconhece o seu todo 
urbano, propiciando um diálogo entre uma extensa (sub)urbanidade e o núcleo da cidade 
tradicional.

 No subcapítulo 1.2. Cemitério de Monchique, Guimarães, são estudadas as estraté-
gias escolhidas no que diz respeito à condição de lugar, observando os modos de abordagem 
num espaço cemiterial contemporâneo: o Cemitério Municipal de Monchique, em Guima-
rães, da autoria dos arquitetos Maria Manuel Pinto de Oliveira, Pedro Mendo e arquiteto 
paisagista Daniel Monteiro. Na análise da obra, de referência para a presente dissertação, é 
focado o diálogo estabelecido entre a construção da necrópole na contemporaneidade e a 
sua integração no espaço da metrópole. É essencial também referir a visita presencial ao ce-
mitério como método de observação e análise, e também a visita guiada acompanhada pela 
arquiteta Maria Manuel Oliveira, que se mostrou fundamental para refletir sobre o espaço e 
verter essas interpretações para a dissertação. No que diz respeito às perspectivas contem-
porâneas de espaços cemiteriais, o Cemitério de Monchique é o que melhor traduz algumas 
questões essenciais para a investigação, no que diz respeito à valorização da envolvente natu-
ral, à marcação do território transformando-o num lugar de significado extraordinário, onde 
paisagem, lugar e artefacto são lidos como uma unidade.

 _ O segundo capítulo, II. USO, apresenta o processo de aproximação ao objecto de 
estudo a partir da articulação entre questões da construção programática e simbólica. Ao 
contrário da estrutura adotada no capítulo anterior, agora é apresentada em primeiro lugar a 
obra de referência, tomada como base para a construção do programa da proposta.
 
 No subcapítulo 2.1. Crematório Uitzicht, Kortrijk, considera-se relevante perceber 
o papel do crematório e/ ou tanatório enquanto edifício que enquadra determinadas variá-
veis simbólicas e que não se esgota apenas nas suas valências de utilização. Assim, importa 
explorar o sistema complexo de relações entre programa, função e simbólica que caracteriza 
o espaço tanatorial. Elege-se o Crematório Uitzicht, em Kortrijk na Bélgica, da autoria do 
arquiteto Souto de Moura em colaboração com o gabinete SumProject, como obra contem-
porânea de referência, construída e visitada, direcionando o olhar para as múltiplas escalas 
anteriormente enunciadas. Aborda-se o processo criativo do arquitecto Souto de Moura no 
Crematório Uitzicht, bem como o domínio exímio do mesmo sobre vários elementos essen-
ciais ao projeto e à obra arquitetónica, articulando questões de ordem programática, tipoló-
gica, geométrica, tectónica e poética.

14



15

 Num segundo momento, no subcapítulo 2.2. Programa, discute-se a relação entre 
simbologia e tecnologia num tanatório, cujo programa é mais flexível e ambíguo do que nou-
tro tipo de edifícios. A herança cultural expressa num edifício deste carácter desempenha um 
papel notável no processo de projeto e na construção do programa. Partindo da definição 
dos espaços essenciais ao funcionamento de um tanatório, é apresentada a elaboração do 
programa para o projeto, baseada na observação do funcionamento do crematório Uitzicht e 
do Tanatório de Sendim, da autoria da arquiteta Luísa Valente.

 _ No último momento desta dissertação, o capítulo III. FORMA, é apresentada a 
proposta de projeto do Tanatório do Porto, que inclui espaços para a realização de cerimónias 
de despedida, um núcleo crematório e diversas áreas de cemitério para cinzas. É assim de-
monstrado o esforço em entender e cruzar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso 
e na investigação teórica até este ponto desenvolvida a par da representação da proposta, 
fundamentando as opções projetuais tomadas. 

 É no ensaio projetual que se procede assim à materialização arquitetónica, na ar-
ticulação do equipamento tanatorial com o território e a sociedade que serve, o Porto. Tra-
ta-se da interpretação de um espaço tanatológico, integrado na urbanidade, que discute 
e apresenta premissas para um equipamento intrínseco à condição humana. Pretende-se 
assim desenvolver o projeto de um equipamento que só nas últimas décadas conquistou 
maior relevância a nível social e cultural, e consequentemente, gerou maior preocupação de 
ser pensado e desenhado em arquitetura. Deste modo, defende-se que cabe ao arquiteto 
promover estes espaços de um significado próprio através da criação de espacialidades que 
sensibilizem o pensamento social e de novas dinâmicas urbanas que interliguem a necrópole 
e a metrópole do século XXI.

 Nas considerações finais, tenta-se sintetizar as questões desenvolvidas ao longo da 
dissertação, sem querer encerrar a matéria de trabalho que tem espaço para continuar a ser 
aprofundada. É apresentada a bibliografia consultada durante a investigação, assim como as 
respetivas fontes da iconografia selecionada para complementar o corpo de texto.

 Na primeira parte a dissertação está estruturada de maneira a permitir a leitura 
simultânea do corpo de texto, referências de ordem bibliográfica e complementos icono-
gráficos. Deste modo, as páginas da direita (ímpares) contêm a matéria, em corpo de texto 
contínuo, juntamente com as referências de ordem bibliográfica, - podendo estas funcionar 
como citações, sínteses, comentários ou registo direto - que ocupam o rodapé da página em 
questão. As páginas da esquerda (pares), complementam pictoricamente – desenhos, ima-
gens, fotografias - o discurso, de maneira a alargar a compreensão dos temas em questão. 

Introdução
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2. esquema de funções a desempenhar num tanatório



espaços dos mortos
para os vivos

 Pensar um espaço tanatório é ainda, na contemporaneidade, visto como algo des-
confortável e a evitar. Com a recente ascensão da taxa de cremação na Europa, como vai 
ser abordado mais à frente, é imprescindível investigar novas formas de projetar os espaços 
da morte. Primeiramente, é essencial perceber que este tema comporta questões de áreas 
como Sociologia, História, Antropologia e Teologia, e assim, é objectivo desta dissertação 
perceber em que medida pode a Arquitetura contribuir para uma melhor relação entre ritual 
fúnebre e espaço. 
Como se desenham os espaços da morte para uso dos vivos?

 Estes espaços são geralmente percepcionados como ambientes visitados em mo-
mentos muito específicos e limitados cronologicamente. Porém, têm a importante função de 
se apresentarem como espaços neutros aos olhos da vida quotidiana, reconfortando aqueles 
que os visitam em ocasiões muito específicas e dolorosas. Por isso, são produtos de grande 
valor cultural e social.

 Numa fase inicial de pesquisa, confirmou-se que seria essencial definir as funções a 
desempenhar no tanatório projetado. Comparando com o contexto europeu, especialmente 
nos países do Norte, em Portugal, o ritual funerário é cronologicamente mais extenso e mais 
complexo, exigindo uma clara definição entre os momentos que se desenrolam antes da 
cremação e aqueles que se processam depois. Ao concentrar todas as etapas num só lugar, 
permite estabelecer uma maior relação entre o simbolismo do ritual e a arquitetura.

 Apesar de todas as especificidades culturais no que diz respeito à relação entre ri-
tual funerário e arquitetura, os últimos avanços de grande destaque surgem da necessidade 
de secularização e individualização decorrentes da expansão da cremação. É neste sentido 
que se destaca o papel da arquitetura crematória e tanatória, no sentido de proporcionar a 
procura de novas e mais adequadas soluções para os espaços da morte.

 O tanatório projetado na presente dissertação combina, assim, diferentes fases do 
ritual funerário:
1. serve de casa mortuária, com espaços que podem ser visitados nos dias anteriores ao 
funeral;
2. comporta dois núcleos crematórios: um que é acedido através do tanatório, para ser usado 
no decorrer da cerimónia, e outro autónomo, inacessível ao público, que serve as cremações 
que provêm do exterior (sem realização de cerimónia no tanatório);
3. espaço que pode ser visitado após o serviço funerário. A sua disposição voltada para o ex-
terior e a inserção do cemitério na envolvente natural combinam factores que podem apre-
sentar este complexo como algo público e acessível.

 Prólogo
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3. esquema dos espaços projetados num tanatório
1 o termo Casa Mortuária provém do conceito de funeral home em inglês



tanatório 
-uma arquitetura 
a meio caminho-

 A palavra ‘tanatório’ deriva do termo grego thanatos, o deus grego da morte. 
 O tanatório é um equipamento funerário que reúne as valências necessárias à pre-
paração dos mortos para a velação, como para a inumação ou cremação. Pode também in-
cluir no seu programa serviços de apoio como florista, cafetaria, apoio psicológico e acon-
selhamento para as famílias, conceito amplamente empregue em Espanha, como define 
Fernández Catiñeiras:

 O tanatório, naturalmente, não é um cemitério, embora o nome o possa sugerir -a 
palavra tanatório provém do termo grego tanatos, que significa morte- e, logicamente, tam-
bém não é um crematório; É um lugar a meio caminho entre os dois, pois é um espaço no qual 
o corpo permanece à espera de ser incinerado ou enterrado.2

 Porém, o tanatório espanhol surgiu na década de 1970 como uma tipologia que 
pretendia reunir, no mesmo espaço, a celebração do velório e da despedida, porque nos 
antigos crematórios esta ocorria na igreja paroquial3, ao contrário do processo de cremação 
que era até aqui conduzido externamente ao crematório depois da cerimónia.4 Porém, nos 
finais do século XX, este fenómeno foi entendido como um negócio lucrativo, resultando em 
edifícios implantados em espaços sombrios e banais, uns desertos de betão nos quais parecia 
impedido qualquer vestígio de presença de vida, visto que nem é sequer visível um pedaço de 
relva.5 Álvaro Domingues, em A Rua da Estrada,6 traça uma caricatura do tanatório espanhol, 
geralmente suburbano, e que constitui uma solução padronizada a nível arquitetónico, com 
uma resposta funcional aos aspectos materiais do tratamento da morte, desconsiderando o 
valor social, antropológico e simbólico de um conjunto de espaços com uma carga emocional 
e comemorativa muito presente.

 Em Portugal, o termo ‘tanatório’ ainda não é reconhecido coloquialmente, porém, 
o mesmo já consta no dicionário de Língua Portuguesa (ver caixa). Apesar de ser ainda um 
termo desconhecido, surge em 2009 em Matosinhos7, o primeiro e único exemplar até ao 
momento. Segundo Maria Manuel Oliveira, o tanatório surge como resultado de uma cultura 
pragmática cada vez mais laicizada e de uma assepsia progressivamente legislada - é um 
edifício especializado destinado à realização de velórios, tudo parecendo indicar que virá, 
no nosso país e num prazo relativamente curto, a constituir uma alternativa às actuais salas 
mortuárias.8

2 Enrique Fernández Castiñeiras, Una arquitectura para el silencio: El tanatorio del cementerio de Boisaca de Santiago 
de Compostela, Quintana: Revista de Estudos do Departamento de Arte de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, número 10, 2011, p. 140.
3 idem, p. 142.
4 idem, ibidem.
5 idem, p. 141.
6 Álvaro Domingues, A Rua da Estrada, Porto: Dafne Editora, 2009, p. 214.
7 Mas o tanatório de Matosinhos, junto ao cemitério de Sendim, é mais do que um crematório. É um complexo fune-
rário que acolhe um conjunto de serviços inédito na região. in Inês Schreck e Adelino Meireles, Primeiro tanatório 
municipal abre dia 20, Jornal de Notícias, 03/07/2009, https://www.jn.pt/local/noticias/porto/matosinhos/interior/
primeiro-tanatorio-municipal-abre-dia-20-1290394.html [consultado em 29/08/2019].
8 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, 
Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 313.
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tanatório (s.m.)
Conjunto de instalações destinadas 
a diversos tipos de cerimónias fúne-
bres e preparação de cadáveres.

in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, 2008-2013, https://
dicionario.priberam.org/tanat%-
C3%B3rio [consultado em 27-08-
2019].
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4. o velório irlandês
M. Woolf, publicado no Harper’s Weekly, Março 1873
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 Deste modo, e apesar da proximidade geográfica e cultural,9 seria de esperar que 
este fenómeno pudesse vincular no nosso país, tornando o sector funerário num produto co-
merciável, como se percebe pelo aumento de construção de crematórios de gestão privada.10

Com a implementação do tanatório como espaço contemporâneo de realização de cerimó-
nias fúnebres e crematórias, pode-se testemunhar uma progressiva desvinculação ao espaço 
da igreja e capelas mortuárias, e assim, a generalização do tanatório secular encerrará um 
milénio de contacto físico do defunto com o território ad sanctos.11

 Assim, o tanatório é projetado no intuito de se apresentar como um espaço neutro 
do ponto de vista religioso, que possa servir as cerimónias fúnebres tanto de quem não tem 
religião, como de quem professa uma religião, maioritária ou não. É um conjunto de espaços 
concebido com uma carga funcional reduzida quando comparada com a forte carga simbólica 
e comemorativa, e por isso, não é desenhado a pensar nos funcionários que lá trabalham, 
mas nos enlutados que pontualmente o visitam. 

 O tanatório, sob nenhuma circunstância, pode ser considerado um edifício eclesiás-
tico, é um espaço secular, porque está ao serviço de todas as crenças religiosas sem excluir 
nenhuma, mas também tem de ser visto como um espaço religioso já que é um lugar vincula-
do aos últimos rituais da vida humana... porque o valor religioso está profundamente ligado 
ao valor humano da vida.12

 Inicialmente projetado como um edifício destinado a comportar a realização de ve-
lórios simultâneos, atualmente, o tanatório apresenta-se como um conjunto mais complexo 
de espaços, prevendo a inclusão de sala de cerimónias que comportem uma lotação signi-
ficante, uma área de cafetaria, posto de venda de flores e espaços exteriores adjacentes. 
Com a crescente adesão à cremação, o tanatório veio incluir também uma área de apoio à 
cremação sendo, atualmente, a finalidade que se encontra mais associada ao mesmo.

9 A morte é vivida de forma diferente quando se cruzam as fronteiras terrestres de Portugal. Na vizinha Espanha, não 
há o conceito de velar os defuntos em capelas mortuárias, anexas aos cemitérios ou igrejas. Em Espanha, existem 
grandes centros mortuários, com muitas salas de velório, onde podem estar várias famílias. Os centros têm espaços 
de preparação de corpos, câmaras frigoríficas, fornos de incineração, restaurantes e salas para descanso dos fami-
liares. São os tanatórios, os locais onde a morte é entendida de um ponto de vista profissional. (...) Mesmo ali, no 
tanatório, podem ser compradas as flores e a lápide. Todos os serviços estão concentrados.’’ in Velar o defunto nos 
‘tanatórios’ de Espanha, Diário de Notícias, 18/04/2005, https://www.dn.pt/arquivo/2005/interior/velar-o-defunto-
-nos-tanatorios-de-espanha-596113.html. [consultado em 21/08/2019].
10 ‘’Shopping da morte’’ vai nascer em Lisboa. Lisboa deverá ter até ao fim do ano o primeiro complexo funerário à 
americana. O tanatório - uma mega-estrutura preparada para receber 5000 funerais por ano, católicos e de outras 
religiões, com quinze capelas, cem quartos, um restaurante e salas para velar os corpos com equipamento sofistica-
do...’’ Expresso nº 1371, 6/2/1999.   In Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em 
Arquitectura, Universidade do Minho, Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 312. Na notícia expõe-se 
um projeto pioneiro em Portugal, a desenvolver na Buraca, onde se encontra a sede do grupo Servilusa, a maior 
agência funerária privada a operar no território português.
11 idem, p. 313.
12 Enrique Fernández Castiñeiras, Una arquitectura para el silencio: El tanatorio del cementerio de Boisaca de San-
tiago de Compostela, Quintana: Revista de Estudos do Departamento de Arte de la Universidad de Santiago de 
Compostela, número 10, 2011, p. 142. (trad. livre)

Prólogo

21



5. A cremação a reproduzir o enterramento

Siemens Cremation Apparatus, 1876 

Na figura observa-se a tentativa de reproduzir o enterramento no contexto da cremação. O caixão desce 

através de uma abertura no pavimento que indica a posição do forno crematório - num nível inferior-, 

como se de um enterramento no cemitério se tratasse, porém, este não desce à terra mas ao fogo.
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a cremação  
-uma mudança no 
paradigma ritual, 

tecnológico e social-

 O culto do fogo acompanha o homem desde a sua origem.
 A partir do momento em que este o conseguiu dominar e da sucessiva realização de 
satisfações materiais, consolidou-se o valor simbólico do mesmo perante diferentes povos 
e culturas. O poder consumidor do fogo acarreta neste elemento um símbolo de conotação 
negativa, representado nas iconografias cristãs do inferno, mas também revela a sua quali-
dade de purificação e regeneração, quando liberta as almas dos mortos que ardem nas piras 
crematórias. 

 Neste contexto, a cremação pode ser definida como um processo de rituais que 
dependem da carga transformadora do fogo. Em muitas culturas, foi estabelecida como ritual 
primitivo de funeral, evidente nos fenómenos de enterramento de urnas, ou dos montes, 
como forma ancestral de túmulos.13 Foi também adotada como ritual funerário em religiões 
como a Hindu e Budista14; porém, na Europa, depois do estabelecimento da religião Cristã 
(século V), esta prática foi abandonada em detrimento do sepultamento ou inumação. O 
ato de colocar o corpo na terra encontrava semelhança simbólica com a representação do 
enterro de Cristo e da sua consequente ressurreição. A cremação foi proibida como prática 
funerária no Islamismo que, tal como o Cristianismo deriva da tradição de enterramento do 
Judaísmo.

 Foi assegurada a prevalência da inumação em detrimento da cremação até ao sé-
culo XIX, período que compreende a Revolução Industrial o que, através dos avanços cien-
tíficos e tecnológicos, permitiu discutir a cremação como alternativa no mundo moderno. 
Tal revolução foi possível graças à pressão exercida por vários indivíduos, que normalmente 
se destacavam em áreas relacionadas com a Medicina, Ciências ou Engenharia, motivados 
pela corrente intelectual e higienista do fenómeno. Juntamente com urbanistas, arquitetos 
e dirigentes civis, foi encontrada uma oportunidade para operar uma reforma sanitária nas 
cidades, utilizando a prática crematória como contribuição em prol do bem-estar público.  

13 Recursos utilizados nas civilizações pré-históricas, antigas e clássicas, sendo ainda referida a consideração da cre-
mação como prática funerária em manifestações literárias como a obra clássica Íliada, de Homero. Douglas Davies, 
Lewis Mates, Encyclopedia of Cremation, Inglaterra: Ashgate Publishing Company, 2005, p. 13.
14 No contexto da cultura Hindu, existe o reconhecimento de que a natureza da pessoa (na religião Católica dá-se o 
nome de alma) não está dependente do corpo físico e, em termos simbólicos, a cremação é o modo mais apropriado 
de expressar essa ideia de reencarnação. Assim, encontra a sua relevância na expressão simbólica da vida cuja oferta 
do corpo ao rio Ganges se define como último sacrifício. A cremação em Banaras, no leito do rio Ganges é a solução 
mais desejada, o que comporta grandes esforços dos familiares em transportar os restos mortais, especialmente 
para aqueles que vivem fora da Índia. idem, p. 14.

cremar. v. [do lat. cremãre)
Queimar o corpo de um morto, o seu cadáver, geralmente durante o serviço fúnebre. 
~ incinerar

23

Prólogo



        Países de tradição Protestante

 Reino Unido 71%
 Dinamarca 71%
 Suécia   68%
 Noruega 32%
 Finlândia*   25%
 Holanda**  48%

6. Taxa de cremação na Europa em 1999
Dados retirados das estatísticas de cremação publicadas no livro Encyclopedia of Cremation, op. Cit., p. 455.

*a Finlândia destaca-se como caso notável, porque agrega tradições da Igreja Luterana e da Ortodoxa, bem como ideologias da religião Católica.
** a Holanda divide-se entre a Religião Protestante, a norte (16%) e a Católica, a sul (24%), dados de 2014. 
Porém, quase 50 % da população afirma não ser filiada a qualquer religião.
*** a cremação na Grécia é proibida segundo a tradição Greco-Ortodoxa.

    Países de tradição Ortodoxa

     Roménia      11%
     Bulgária      2%
     Grécia***       0%
     Rússia       n.d.

Países de tradição Católica

    Hungria     30%
    Áustria     21%
    França        16%
    Espanha     13%
    Itália      5%
    R. Irlanda     5%
    Portugal     2%

Taxa de cremação na Europa em 1999
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 Oestigaard15 define assim a cremação como um processo que originou mudanças 
de paradigma no espectro tecnológico, com a transformação imediata dos restos mortais em 
cinzas e a conservação das mesmas em urnas, resolvendo o problema de decomposição que 
os cadáveres sofrem. Esta mudança intelectual e higienista tornou-se veículo para potenciar 
uma mudança sociocultural, porém, apenas em 1963, no âmbito das reformas do Concílio 
Vaticano II, a Igreja Católica aceitou a cremação como prática possível, mantendo a convicção 
de que a inumação será sempre a opção preferencial.16

 Apesar de, no século XIX, se ter testemunhado o arranque da cremação como pro-
cesso consciente e intelectual e assim com significado e intenção17, só no século XX é que foi 
consolidada a sua afirmação e progresso, motivada pela transformação sociocultural decor-
rente da necessidade de aceitar a cremação como prática mais adequada no período que 
incluiu as duas Grandes Guerras.18 Lentamente, até ao final do século XX, a cremação ganhou 
maior relevância como solução possível para enfrentar o grande problema de crescimento e 
concentração demográfica nas cidades, o que propiciava a disseminação de doenças e epide-
mias, facto agravado pela dificuldade em instalar um maior número de cemitérios públicos. 

 Outro aspecto significativo na emergência da cremação como testemunho do avan-
ço cultural e tecnológico recai na secularização dos rituais fúnebres. Desde que a religião 
Católica ditou as fundações de vários países da Europa, ditou o controlo teológico e cultural 
de muitos aspectos da sociedade, incluindo os cemitérios e, de um modo geral, os rituais de 
morte, que foram estabelecidos segundo condutas eclesiásticas. Com a introdução da cre-
mação, surgiu a oportunidade de instaurar novos rituais fúnebres, agora sem o controlo ecle-
siástico, ao contrário da inumação, que requer a presença de algum membro da comunidade 
religiosa. Como refere David Davies19, nas cerimónias seculares, o ritual centra-se na vida 
passada do defunto, dirigindo uma cerimónia enfatizando a vida, ao contrário do que ainda 
acontece nos rituais tradicionais Cristãos, nos quais se manifesta a esperança na ressurreição, 
e assim a crença no pós-vida. Assim, só no início do século XXI se observa um significativo au-
mento nas taxas de cremação na Europa, cuja maior distinção se rege de acordo com os paí-
ses de tradições Católica, Protestante e Ortodoxa. Dados de 1999, representados no gráfico 
da página ao lado, indicam que os países de tradição Protestante apresentam maiores taxas 
de cremação, quando comparados com todos os países Católicos do Sul da Europa, refletindo 
assim, maior secularidade dos rituais fúnebres em detrimento da prática mais tradicional de 
inumação, percepcionada como a metáfora mais direta da forma bíblica de enterro.

15 Terje Oestigaard, Cremations as Transformations: when the dual culture hypothesis was cremated and carried 
away in urns, European Journal of Archaeology, volume 2, issue 3, 1999, p. 345-64.
16  A Igreja prefere que se conserve o costume tradicional de sepultar os corpos dos cristãos, porque com este gesto se 
imita melhor a sepultura do Senhor. Ritual Romano: Celebração das Exéquias, Capítulo V - Celebração das exéquias 
no caso de cremação do cadáver, número 149.
17 Terje Oestigaard, op. Cit., p. 345.
18 Facto que sofreu alguma resistência no período pós-Holocausto, no seguimento da utilização da cremação como 
meio de extermínios em massa.
19 Douglas Davies, Lewis Mates, Encyclopedia of Cremation, Inglaterra: Ashgate Publishing Company, 2005, p. 24.
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Alto de São João
1925 - 2
1926 - 1
1933- 1 
1934 - 4
1935 - 8
1936 - 6

1985 - 18 (10 são estrangeiros) (0,02%)
1986 - 67 (41 são estrangeiros) (0,07%)
1987 - 119 (66 são estrangeiros) (0,12%)
1991 - 401 (0,38%)
1992 - 440 (0,43%)
1993 - 744 (0,72%)
1994 - 598 (107 estrangeiros) (1,01%)
1995 - 743 (135 estrangeiros) (0,7%)
1996 - 792 (99 estrangeiros) (0,7%)
1997 - 846 (0,85%)
1998 - 1041 (1,1%)
1999 - 1385 (1,45%)
2000 - 1544 (1,6%)

Prado do Repouso
1996 - 53
1997 - 66
1998 - 83
1999 - 156
2000 - 162
2001 - 240
2002 - 306
2003 - 394
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7. números e percentagens de cremação nos crematórios do Alto de São João, em Lisboa e do Prado do Repouso, no Porto. 
Dados retirados do artigo de Francisco Queiroz, Portugal in Douglas Davies, Lewis Mates, Encyclopedia of Cremation, op.Cit., p. 346.



a cremação em Portugal
- uma lenta mudança

 de paradigma-

 Em Portugal, nos anos 30 do século XIX, tomaram lugar as primeiras tentativas de 
introdução da cremação em cemitérios públicos, no contexto do novo regime liberal e com a 
influência do movimento Romântico. Segundo Francisco Queiroz, o culto da morte era visto 
como uma oportunidade de demonstrar o estatuto social, através da construção de túmulos 
ou mausoléus, geralmente cópias dos modelos romanos.20

 Nesta altura surgiu um processo de higienização que levou ao repúdio do corpo 
-como cadáver- e de todas as implicações envolvidas na morte, como o cheiro a putrefação 
- miasma- e a libertação de fluídos corporais. Esta aversão às características físicas inatas da 
morte teve como consequência a adoção de uma nova forma de lidar com a perda associada 
à melancolia, apoiada em metáforas e conotações que não fizessem referência direta ao lado 
físico da morte. Algumas ideias médicas higienistas do final do século reforçaram esta posi-
ção de repúdio do corpo putrefacto e da possível propagação de doenças e epidemias, e por 
isso, em Portugal, a classe médica foi a primeira a advertir para os benefícios da cremação. 
Em 1876, era visível a falta de espaço cemiterial dentro da cidade, levando o município de 
Lisboa a propôr um alargamento do cemitério dos Prazeres, oportunidade vista por vários 
médicos como propícia para a defesa da adoção da cremação como prática que iria libertar 
espaço nos cemitérios. Em 1880, nenhum novo cemitério tinha sido construído, em vez disso 
vários tinham sido ampliados, o que adiaria o assunto da cremação por mais alguns anos.

 No final do século XIX, algumas teorias higienistas provaram-se erradas, levando 
à desmitificação do perigo do miasma e ao abandono de algumas propostas pró-cremação 
baseadas exclusivamente em axiomas médicos e sanitários. Assim, no começo do século XX, 
a cremação tornou-se uma matéria de foro ideológico e simbólico.

 Em Portugal, a discussão da cremação tornou-se possível com a Implantação da 
República em 1910, cujo poder político propôs a construção de um crematório no Cemitério 
do Alto de São João em Lisboa. Esta iniciativa perdeu vigor face à percentagem de popula-
ção religiosa  -mesmo em Lisboa- que viu uma tentativa de ‘‘descristianização’’ do cemitério 
por parte dos republicanos. Assim, a conclusão do Crematório foi sendo adiada por diversos 
anos, aberto só em 1925, ano também da primeira cremação. No entanto, no período de 
tempo compreendido entre 1925 e 1936, realizaram-se apenas 22 cremações21, acessíveis a 
um limitado grupo de pessoas -geralmente os mais cosmopolitas e avant-garde-, facto que 
não favoreceu a implementação de crematórios noutras cidades do país. Em 1936, o Crema-
tório do Alto de São João é fechado por ordens do regime ditatorial do Estado Novo  - que 
tinha a Igreja Católica como grande base de sustentação e por isso adota a Lei do Direito 
Canónico de 1917 - reabrindo só em 1985.

20 Francisco Queiroz, Portugal in Douglas Davies, Lewis Mates, Encyclopedia of Cremation, Inglaterra: Ashgate Pu-
blishing Company, 2005, p. 344.
21 idem, ibidem.
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1995 Crematório do Prado do Repouso/ Porto

2002 Crematório do Cemitério dos Olivais/ Lisboa

2001 Crematório de Ferreira do Alentejo

2007 Crematório de Ponta Delgada

2008 Crematório de Elvas* Crematório de Figueira da Foz* Crematório de Rio de Mouro*

2009 Tanatório de Matosinhos Crematório de Porto Santo Crematório de Camarate/ Loures

2010 Crematório de S. João da Madeira/ Aveiro

Crematório do Alto de São João/ Lisboa1925-1936
 (react. 1985)

Crematório de Póvoa de Santa Iria*

2011 Crematório de Almada Crematório de Sesimbra

2012 Crematório de Viseu

2013 Crematório de Oeiras

2014 Crematório da Lapa*

2015 Crematório de Paranhos Crematório de Setúbal

2016 Crematório de Coimbra

2017 Crematório de Mangualde Crematório de Castelo Branco

Crematório de Cascais*

2018 Crematório de Vale do Ave*

2019 Crematório de Leiria*
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8. evolução cronológica da implantação de equipamentos tanatórios/ crematórios em Portugal.
* equipamentos de gestão privada, a cargo da empresa funerária Servilusa.

2020 -... Crematório de Faro* Crematório de Almeirim Crematório de Santarém* Crematório do Entroncamento*



 Em Dezembro de 1995, é inaugurado o primeiro crematório no Norte do país, o cre-
matório do Cemitério do Prado do Repouso, cujos números continuam aquém dos praticados 
em Lisboa, sendo que, no Porto, a Comunidade Hindu representava grande parte do número 
de cremações. Analisando o gráfico 7., percebe-se que esta prática tem maior expressão na 
região de Lisboa.

 Deste modo, na transição para o novo século, o crescimento significativo na procura 
das práticas crematórias na área de Lisboa proporcionou a inauguração de um outro crema-
tório, o do cemitério dos Olivais. Em 2001 foi inaugurado o terceiro crematório do país, fora 
das áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, em Ferreira do Alentejo, construção financiada 
por privados mas com gestão a cargo da autarquia. Neste crematório, a taxa de cremação 
tornou-se maior do que o esperado, pelo facto de este equipamento servir toda a região do 
Alentejo e Algarve, razão pela qual a taxa de cremação de cidadãos estrangeiros - sobretudo 
alemães e britânicos que regularmente passavam férias- se torna mais expressiva do que a 
taxa de cremação de cidadãos portugueses. Até 2002, a taxa nacional de cremação ronda uns 
insignificantes 2%, o valor mais baixo quando comparado com Itália, que rondava os 5%, ou 
Espanha, que já passava dos 10%.22 Segundo Fernando Catroga,numa sociedade de estrutura 
urbana pouco desenvolvida, de forte influência católica, ainda debilmente secularizada23, a 
inumação ainda era o método mais eficaz de preservar a individualidade do morto e de sal-
vaguardar a questão da memória social, visto que a classe burguesa impulsionou a questão 
da arte funerária na tentativa de exaltar certas características sociais.

 Até aos anos 10 do século XXI, desconhecida e estranha à cerimónia católica, a cre-
mação foi pouco aceite pelos cidadãos portugueses, muito por culpa da falta de informação 
que houve por parte da Igreja Católica, visto que esta prática já era consentida pelo Vaticano 
desde 1963.24 Maria Manuel de Oliveira refere-a como uma autorização ‘contrafeita’, não 
produzindo qualquer reação em Portugal.25 Só a partir de 2008 é conseguida uma particular 
adesão e apoio à construção de crematórios, especialmente de investimento privado, por 
parte da multinacional Servilusa que inaugura três complexos funerários em Elvas, Sintra e 
Figueira da Foz. Em 2009 a cidade de Porto Santo contabiliza o primeiro equipamento na ilha 
da Madeira. É na segunda década do presente século que se verifica uma maior construção 
de crematórios, totalizando até ao momento (2010-2019) 14 equipamentos.

22 No que diz respeito a países europeus, só a Bulgária e Polónia obtinham desempenhos mais fracos do que Por-
tugal. Gráfico consultado no artigo digital Goodbye Architecture - The architecture of crematoria in Europe. Vincent 
Valentijn, Kim Verhoeven, p. 11.
23 Fernando Catroga, O Céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos: 1756 -1911, Coimbra: Mi-
nerva, 1999, p. 289.
24 No âmbito das reformas do Concílio do Vaticano II em 1963, a Igreja aceitou a cremação condicionalmente, em 
situações que obstassem à inumação, como, por exemplo, a sobrelotação do cemitério.
25 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, 
Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 141.
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 Dados de 2011 comprovam que Lisboa obtinha uma percentagem de cremação que 
passava da barreira dos 50%, seguida pelo concelho do Porto, com 47%. A expressão dos 
dados estatísticos e da mancha de localização dos equipamentos no desenho 9. indica que o 
nível de urbanização é favorável à prática crematória. Segundo Jean-Didier Urbain1, a relação 
entre o nível de urbanização e a taxa de cremação pode ser explicada pelo facto de os cre-
matórios surgirem, de uma forma geral, nas cidades mais densas e de haver menos espaço 
livre disponível para cemitérios. O autor defende que ainda outros factores sócioculturais 
influenciaram tal acontecimento, como o desapego da população urbana à terra e a sua des-
vinculação dos ritos iniciáticos de presença.2 Destaca-se também o facto de novos ritmos de 
vida urbana não proporcionarem a possibilidade de visitas regulares e da devida manutenção 
das sepulturas. 

 A questão da cremação em Portugal continua a ser um caso desequilibrado, porque 
ao contrário dos números expressivos dos centros urbanos, no interior e zonas rurais, esta 
prática é ainda muito incipiente, onde a inumação continua a ser o método preferencial. A 
razão talvez possa incidir na questão cultural e no índice de envelhecimento  da polução de-
vido ao êxodo da mesma para zonas com maior atração e desenvolvimento, como o caso das 
cidades do litoral. Tal fenómeno indica que o processo de mudança social nas zonas rurais é 
mais lento, visto que o corpo sepultado ainda é um símbolo importante na cerimónia fúnebre 
como manifestação visível desta desconexão entre o mundo dos vivos e dos mortos. 

 Como é possível analisar no desenho 9., outros concelhos do país começavam a 
apostar na construção de equipamentos de cremação, sendo porém, uma prática que só 
começou a ser promovida tendo em conta objetivos de carácter económico, num movimen-
to que muitas vezes abrangia vários concelhos para um só equipamento, ao contrário dos 
cemitérios tradicionais, reivindicados por grande parte das freguesias de um concelho. Des-
te modo, o crematório parece abranger mais área, interligando concelhos vizinhos, quando 
comparado com o cemitério paroquial, de uso quase exclusivo de habitantes da freguesia 
em questão. Deste modo, como argumenta Maria Manuel Pinto de Oliveira, a instalação de 
crematórios constituirá uma decisão política que será discutida, muito provavelmente, de 
forma avulsa e sobretudo com base em argumentos de ordem pragmática.3 É necessário unir 
esforços na tentativa de se ultrapassar a questão meramente burocrática, recuperando  a im-
portância do equipamento crematório para a condição humana e o seu carácter cerimonial e 
simbólico.

1 Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts: cimetières et mémoire en Occident, Paris, Payot et Rivages, 2005, p. 273.
2 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, 
Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 138.

3 idem, p. 143
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no município do Porto  Para solucionar a sobrelotação do crematório do Prado do Repouso, foi inaugurado 
o Tanatório Municipal de Matosinhos em meados de 2009, que tinha como objectivo servir 
a população do concelho de Matosinhos e alargar serviços a toda a área do Grande Porto. 
Para combater o estranhamento inicial por parte da população face às práticas crematórias  
-não totalmente desconhecidas mas ainda vistas com grande cepticismo -o município de Ma-
tosinhos promoveu uma ação de sensibilização com serviço gratuito até ao final do ano de 
2009.26

 
 Nesse mesmo ano, devido à excessiva procura do crematório do cemitério do Pra-
do do Repouso e a impossibilidade de resposta por parte do mesmo, o município do Porto 
aumentou a taxa de cremação de 30 euros para 100 euros, como medida de desincentivo, 
e portanto contraditório.27 Como estratégia de possível diminuição da procura de ossários, 
foram também aumentados os preços dos alugueres, que na altura se encontravam lotados.

 Em Dezembro de 2018, foi anunciada a existência de um novo serenarium para a 
deposição de cinzas28, no cemitério do Prado do Repouso que, a par do Roseiral do Cremató-
rio deste cemitério, se destina à colocação “aleatória” das cinzas provenientes da cremação. 
Descrito pelo município como um espaço de 400m2, com envolvente arborizada e bancos de 
jardim, tem como objetivo facilitar a meditação e contemplação de familiares e da própria 
comunidade.29 Apesar da aparente falta de espaço útil nos cemitérios municipais, como de-
monstrado pela iniciativa de hasta pública em Abril de 2019 para a concessão de uso privativo 
de 104 jazigos30 do cemitérios do Prado do Repouso e Agramonte, esta opção aparenta ser 
resultado de uma posição leviana, e que não pode ser justificada como fruto da crescente 
secularização. A transformação dos hábitos cerimoniais e dos espaços da morte não devem 
anular a componente simbólica inerente ao comportamento humano, com risco de se ob-
servar uma decadência do ritual funerário. Luís Fernández-Galiano constata que a necrópole 
reproduz a metrópole, e que este fenómeno de degradação do ritual funerário se revela por 
consequência da crise da dimensão espiritual da vida, dos laços afectivos e da memória do 
colectivo social.31 Para o autor, os símbolos da morte não são as cruzes, as urnas, as tochas ou 
os ciprestes, mas o sonho e seus atributos32,  método a partir do qual se restitui a dignidade 
perdida33 dos rituais e arquiteturas funerárias.

26 Inês Schreck e Adelino Meireles, Primeiro tanatório municipal abre dia 20. É o segundo crematório no Norte. 
Serviço grátis até Dezembro, Jornal de Notícias, 03/07/2009. Disponível em https://www.jn.pt/local/noticias/porto/
matosinhos/interior/primeiro-tanatorio-municipal-abre-dia-20-1290394.html [consultado a 21/01/2019].
27 Inês Schreck, Preço dos ossários aumentou 134%, Jornal de Notícias, 23/09/2009. Disponível em https://www.jn.pt/
local/noticias/porto/porto/interior/preco-dos-ossarios-aumentou-134-1369358.html [consultado a 21/01/2019].
28 Cemitério do Prado do Repouso tem novo local para colocação de cinzas in Portal de Notícias do Porto, 14/12/2018.
29 idem.
30 Cujos valores de licitação rondam entre os dois mil e quinhentos e os trinta mil euros.
31 Luís Fernández-Galiano, Memento Mori in Una Arquitectura para la Muerte, I Encuentro Internacional sobre los 
cementerios contemporaneos, Sevilha: Grafibéria, 1991, p. 35.
32 idem, p. 36.
33 idem, ibidem.
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I. lugar

10. A Ilha dos Mortos
Die Toteninsel II, Arnold Böcklin, 1880



1.1. P o r t o,   

p a r a   a l é m   D o   t O r t o

um lugar do porto, fora do porto

a urbanização do rural

parque do rio torto

para além do torto

entre a metrópole e a necrópole  

-uma evolução espaçotemporal-

o lugar , uma circunstância

o vale de campanhã



Cidade romanizada

Cidade medieval

Século XVIII

Século XIX

Século XX

Século XXI
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11. esquema da evolução espaçotemporal da inserção da necrópole na relação com a metrópole
Desenho da autora baseado na leitura de Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento 
em Arquitectura, Universidade do Minho, Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007.



entre a metrópole 
e a necrópole
-uma evolução

 espaçotemporal -

 Os espaços da morte, como os cemitérios, monumentos funerários, mausoléus e 
crematórios são, desde a Pré-História, o reflexo da tensão entre o sagrado e o secular, entre 
interesses de ordem política e privada, espelhando ao mesmo tempo as diferenças culturais 
e sociais de um determinado grupo. A mudança de um mundo ordenado através da religião 
para um mundo que se regia através de uma visão científica e laica deixou novas marcas 
nestes espaços, onde se demonstravam manifestações organizadas ou espontâneas de co-
memoração dos mortos. Estas marcas territoriais ajudaram a construir a paisagem física e 
cultural, devido à sua importância material e simbólica de ponto de contacto entre o mundo 
dos vivos e dos mortos.

 Segundo Maria Manuel Oliveira, durante os milénios em que o homem era apenas 
nómada, a morada dos mortos foi a única que encontrou um lugar fixo.34 Nesta altura, apesar 
de terem surgido as primeiras sepulturas e manifestações de túmulos, não havia um carácter 
de colectividade e memória social e, por isso, só na Antiguidade é que se começa a assistir às 
primeiras formas organizadas e conscientes de materialização arquitetónica destes espaços.

 Em Roma, a incineração era o método predominante no período republicano, des-
tinada aos mais ricos. No início do Império, a inumação reapareceu dentro dos limites da ci-
dade, porém, o costume terminou com a Lei das XII Tábuas.35 Assim, começaram a edificar-se 
monumentos funerários para os mais ricos nas vias de acesso à cidade, que podiam prolon-
gar-se em forma de catacumbas para as famílias. Junto às muralhas das cidades surgem as 
primeiras formas de cemitério público, destinado aos mais pobres. Neste período surgiram 
algumas das manifestações fúnebres mais significativas, dando origem ao mausoléu como 
tipo arquitetónico. Liberalizado o culto cristão em 313,36 estabeleceu-se assim a estabilidade 
religiosa e política que ditou o enterramento como referência de costume fúnebre que per-
dura até aos dias de hoje.

 No período medieval, a morte está muito presente no centro da cidade, devido ao 
surto de doenças, pestes e baixas resultado dos episódios de guerra constantes. Esta proxi-
midade física leva à alteração do espaço da morte para o interior das igrejas37, símbolo da co-
munidade e onde se encontravam as relíquias dos santos. Com a banalização deste método 
de enterramento, o espaço interior da igreja encontrava-se lotado, e a partir do século XII só 
os monarcas e membros de altas hierarquias religiosas e civis tinham direito a ser sepultados 
neste. Uma vez lotado o seu espaço, o adro adjacente à igreja servia agora de espaço reser-
vado ao enterramento dos comuns, ainda considerado território protegido.38

34 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, 
Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 10.
35 Na Tábua X - do Direito Sagrado - era esclarecida a conduta social em relação aos funerais e sucessivo respeito para 
com os mortos, estabelecendo-se a regra de que nenhum homem será inumado ou queimado dentro da cidade. 
(Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.) in Sílvio Meira, A Lei das XII Tábuas: Fonte do Direito Público e 
Privado, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1961.
36 I Édito de Milão publicado por Constantino
37 (...) a partir dos séculos VIII e IV, parece depreender-se a generalização da crença de que a proximidade das re-
líquias dos Mártires garante a protecção e salvação eterna... Os mortos podem, portanto, ser considerados como 
especiais protectores dos vivos. in Maria Manuel Oliveira, op. Cit., p. 32.
38 idem, p. 33.
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 A necrópole medieval situava-se intramuros, protegida pela Igreja39 e presente na 
vida quotidiana dos vivos. Com a excepção das figuras mais notáveis da sociedade, o enter-
ramento até ao século XVIII era anónimo, não havendo qualquer referência à memória social 
da individualidade do morto. 

 Até ao século XVIII, o espaço cemiterial encontrava-se fisica e simbolicamente de-
pendente da Igreja, como constata Philippe Ariès: if one wished to found a cemetery, one built 
a church.40 Até à primeira metade do século surge uma inquietação contra o enterramento 
ad sanctos apud ecclesiam,41 devido à falta de espaço nos adros e interiores da igreja e assim, 
segundo Maria Manuel Oliveira, há a libertação do espaço cemiterial da tutela da Igreja.42 

Surgem os primeiros modelos de cemitério de forma relativamente regular e que se conti-
nuavam a implantar no centro das cidades. Só nos finais do século começaram a surgir dú-
vidas relativamente à localização destes equipamentos, resultado de parâmetros de ordem 
sanitária.

 Devido à crescente industrialização e urbanização do final de setecentos, no século 
XIX, os cemitérios encravados no centro urbano43 são considerados focos de insalubridade, 
pelo que se sugere a deslocalização dos novos cemitérios para fora do perímetro urbano, 
longe dos centros sobrelotados. À luz da crescente assepsia, teoria formulada desde o final 
de setecentos, assiste-se à sedimentação do cemitério como um recinto fechado e autóno-
mo que reflete a memória social perante uma individualidade. Surgem também os primeiros 
modelos de necrópole ocidental baseada nas premissas do cemitério-jardim britânico como 
elemento de paisagem e que expressa o interesse pela renaturalização dos costumes fúne-
bres, sedimentando uma imagem que se veio a distanciar progressivamente daquela que as 
necrópoles católicas, na generalidade assumiram.44

 Na passagem para o século XX, com a introdução da cremação, assiste-se a uma mu-
dança ideológica que teve repercussões no desenho destes espaços fúnebres, assim como na 
percepção sociocultural da morte. Segundo Philippe Ariès, o século XX é o período em que a 
morte se tornou alienada e negada.45 A necrópole-recinto do século passado vê novamente 
a cidade avançar sobre os seus limites, pelo que se assiste à destruição de alguns dos seus 
exemplos, até mesmo daqueles que se encontravam afastados do centro urbano. Em meados 
do século assiste-se à consolidação da cremação enquanto prática secular, o que leva à cres-
cente manifestação individual da morte como expressão espiritual que não se rege segundo 
condutas religiosas. Esta nova vivência da morte pode contribuir para explicar a deslocação 
da importância do cemitério como local físico onde se procede à ritualização, para o território 
da comemoração sem suporte material.46

39 Não só o edifício mas todo o território sob o domínio desta instituição.
40 Philippe Ariés, The Hour of Our Death, trad. Helen Weaver, Harmondsworth: Penguin, 1983, p. 51.
41 Enterramento no interior do espaço eclesiástico.
42 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, 
Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 46.
43 idem, p. 67.
44 idem, p. 112.
45 Philippe Ariès, História da Morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias, Éditions du Seuil, 1977, p. 84-99.
46 Maria Manuel Oliveira, op. Cit., p. 130.
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 O grande desafio do século XXI prende-se com o desenvolvimento de questões ar-
quitetónicas e ideológicas relacionadas com a cremação enquanto prática crescente na so-
ciedade ocidental. O modo como os arquitetos desenham estes espaços responde agora a 
uma complexa aproximação de temas de ordem técnica, científica, cultural e ideológica. 

 Ao contrário da valorização do espaço pelos seus símbolos e signos, assiste-se agora 
à significação do espaço da morte através da sua envolvente natural. Como afirma a arqui-
tecta paisagista Catherine Howett, a crescente mobilidade e secularização da nossa cultura 
urbanizada não nos roubou a nossa percepção do lugar, e deste modo, podemos dotar uma 
paisagem com um carácter de significado extraordinário ou com referências simbólicas.47 Im-
plantar um espaço da morte significa dotar esse lugar de um carácter extraordinário e assim 
evoca-se o genius loci.48

 Na contemporaneidade, assiste-se a uma ambiguidade relativamente à localização 
dos novos equipamentos fúnebres - os novos cemitérios, tanatórios e crematórios. Os pri-
meiros viram o seu espaço no interior da cidade negado como consequência da crescente 
urbanização e mobilidade, pelo que crescem agora nos sítios de carácter intermédio, como 
forma de consolidação de um espaço de matriz rural que se viu forçado a acompanhar o 
ritmo da suburbanização. E quando possível, em contexto rural, os cemitérios continuam a 
implantar-se junto da paróquia local, remetendo para o valor sagrado do cemitério na Idade 
Média. 

 No século XXI, a relação dos espaços tanatórios e crematórios com a cidade parece 
influenciar os parâmetros de implantação, resultando numa variedade de opções adotadas.
 
 1. De modo a metaforizar o carácter extraordinário de um lugar, encontram-se tana-
tórios e crematórios implantados em lugares com características físicas propícias ao contacto 
com a envolvente natural. Esta abordagem redireciona o ênfase na vertente espacial e paisa-
gística que enquadra o edifício, apelando ao bucolismo nostálgico, de modo a proporcionar 
um ambiente de serenidade, qualidade necessária a uma edificação desta natureza. A partir 
do século XXI, o desenho destes edifícios contemplou uma maior relação entre interior e ex-
terior, explorando estratégias projetuais baseada em estruturas em pátio, garantindo assim 
um espaço protegido mas em contacto com a envolvente e que transporta luz natural ao 
interior.
 Consequentemente, tanto o projeto arquitetónico de um tanatório, como a sua re-
lação com a envolvente paisagística podem ser de fundamental importância para moldar o 
comportamento humano daqueles envolvidos nas cerimónias.

47 Catherine Howett, Living Landscapes for the Dead, Landscape 21, 1977, p. 17.(trad. livre)
48 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, New York: Rizzoli, 1980, p. 6. 
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12. Crematório de Hofheide, Bélgica, RCR Arquitectes, 2013.
O crematório foi pensado como parte de um parque aberto ao público, integrado na paisagem flamenga.
13. Crematório do Prado do Repouso, Porto, arq. Manuel da Silva Lessa, 1995.
O crematório está inserido dentro do cemitério do Prado do Repouso, no centro da cidade do Porto.
14. Tanatório de Sendim, Matosinhos-Porto, arq. Luísa Valente, 2009.
O tanatório encontra-se junto a grandes infraestruturas rodoviárias e portuária e junto à maior zona industrial da cidade, numa área ainda em consolidação.
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 2. Podem também ser encontrados tanatórios/ crematórios que aparecem associa-
dos a cemitérios, ou que ocupam os lotes de terreno livres dos mesmos, especialmente na-
queles englobados no tecido urbano. Esta opção reforça a ideia do espaço tanatológico como 
inviolável e protegido, ao implantar-se num espaço sacralizado, de preferência delimitado e 
virado para o seu interior. Esta estratégia de implantação passa por inserir os equipamentos 
tanatológicos em zonas urbanizadas, de modo a consolidar o espaço urbano, usufruindo da 
proximidade a outras áreas centrais. Outra vantagem em implantar o tanatório ou crematório 
junto aos cemitérios existentes, consiste na comodidade em associar os diferentes momen-
tos do ritual no mesmo local.

 3. Por último, e remetendo para a noção de não-lugar 49 de Marc Augé, o tanatório 
ou crematório pode implantar-se em zonas que realçam a natureza utilitária deste equipa-
mento, retirando a importância da aproximação psicológica ao mesmo. É o caso de implan-
tação em terrenos periféricos localizados longe do centro urbano como o caso de zonas mul-
tifuncionais suburbanas, ou na Rua da Estrada,50 como é o caso do exemplo espanhol, onde 
tanatórios podem ser encontrados ao longo das estradas nacionais que atravessam a meio 
localidades mais pequenas e cuja escala não ultrapassa a de um edifício de carácter domésti-
co.51  Neste caso, é comum encontrar o tanatório/ crematório aberto num horário mais alar-
gado do que no caso daqueles implantados no cemitério municipal, visto que este obedece a 
um horário controlado geralmente pela autarquia local, e assim mais restrito. A possibilidade 
de acesso fora do horário de expediente apresenta-se como uma medida influenciada pelas 
necessidades da sociedade contemporânea, dilatando as cerimónias para um horário pós-la-
boral, e daí a importância de se projetar um tanatório cujo espaço público possa receber o 
público em qualquer horário e sem restrições.

 Pelas múltiplas possibilidades de implantação, o tanatório/ crematório pode ser 
visto como um edifício autónomo que progressivamente afirmou o seu espaço na cidade 
contemporânea, ao contrário da sua invisibilidade no século passado, e por isso a sua implan-
tação no interior dos cemitérios oitocentistas. Assim, este pode ser um elemento de constru-
ção do espaço urbano que pode contribuir para reforçar a atitude contemporânea perante a 
cremação, pois materializa um espaço que reforça o significado do ritual crematório.
 
 (...) quando a administração pública, na sua gestão do equipamento tanatológico, 
contempla preocupações de ordem urbanística, integração no tecido citadino, extensivo ou 
consolidade, e exigências de qualidade arquitectónico e expressão simbólica, trabalhando-
-as em função das questões colocadas pela contemporaneidade, quer do ponto de vista da 
cidade, quer sob a óptica da sua adequação cultural - encontramos situações singulares de 
assumida inclusão urbana e poética densidade arquitectónica.52

49 Marc Augé, Não-Lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lisboa: Editora 90º, 2005,               
p. 39-41.
50 Conceito apresentado por Álvaro Domingues na qual se edifica o tanatório espanhol que está abaixo do grau zero 
de tudo o que se possa pensar que seja a sensibilidade da arquitectura aos rituais da morte. Álvaro Domingues, A Rua 
da Estrada, Porto: Dafne Editora, 2009, p. 214.
51 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, 
Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 314.
52 idem, p. 341.
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15. planta de localização de cemitérios e crematórios no Grande Porto. Desenho da autora.
1. Cemitério e Crematório do Prado do Repouso   2. Cemitério de Agramonte   3. Cemitério e Crematório da Lapa   4. Cemitério de Lordelo do Ouro  
5. Cemitério de Nevogilde   6. Cemitério de Aldoar   7. Cemitério de Ramalde   8. Cemitério do Bonfim   9. Cemitério de Campanhã
* Crematório de Paranhos   ** Tanatório de Sendim



o lugar, 
uma circunstância

 É uma decisão que vem da ideia comum de que se escolhe um lugar de entre todos 
os lugares onde construir, um lugar onde os outros também se possam estabelecer. É uma de-
cisão deveras importante, da mesma importância que o posicionamento de um templo grego 
entre as colinas. De todas as colinas, esta é a colina escolhida para o templo e, então, todas 
as outras respondem a tal decisão. Essas colinas tornam-se ‘‘invisíveis’’, a não ser no que diz 
respeito à decisão da disposição deste elogioso edifício, o que é notável porque nunca antes 
esteve lá.53

 Tanto a escolha do lugar como do programa foi, ao longo do curso, um dado adqui-
rido. Pela primeira vez, tomar essa iniciativa mostrou-se uma tarefa exigente, uma tentativa 
de encontrar o lugar que reúna as circunstâncias que irão condicionar o projeto.

 Num primeiro momento de pesquisa e escolha do lugar possível de implantação do 
tanatório,  e analisando a imagem 15., revelou-se uma lacuna na zona oriental da cidade. De 
encontro à tendência de expansão da zona oriental desejada pelo município para os anos vin-
douros, considera-se Campanhã como o local que reúne as melhores condições de implan-
tação deste equipamento, de modo a responder aos requisitos da população do concelho 
do Grande Porto. Realizar um projeto de um equipamento público requer perceber as zonas 
de densidade, de serviços, de fluxos urbanos que permitem uma maior permeabilidade, em 
vez de definir limites. Assim, projetar na zona oriental, especificamente na zona para além da 
VCI, significa pensar na conexão de outras duas grandes zonas, Vila Nova de Gaia, através do 
Freixo, e Gondomar, limítrofe à zona em questão. Projeta-se um equipamento implantado no 
concelho do Porto que pretende abrir diálogo para com as restantes áreas limítrofes, servin-
do a população independentemente dos limites administrativos.

 A solução pretendida passa pela concepção de um equipamento tanatório que su-
prima a discriminação religiosa e cultural vivenciada na contemporaneidade e que propicie 
espaços adequados para a realização de cerimónias e o devido tratamento dos cadáveres, 
até ao momento da cremação. A escolha do lugar de implantação respondeu a uma série de 
requisitos de variada ordem, desde a sua relação com o espaço urbano envolvente e possível 
consolidação da área em questão, a acessibilidade e redes de mobilidade que facilitam a sua 
utilização e a inserção do equipamento numa mancha verde de modo a beneficiar da com-
ponente simbólica da paisagem. 

I Lugar

43

53 John Lobell, Between silence and light: spirit in the architecture of Louis Kahn, Boston: Shambala, 1979, p. 30. 
(trad. livre)
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16-19. Delimitação do terreno a intervir.



 A experiência da despedida começa com o momento de deslocação ao tanatório. 
Uma vez que, inicialmente, a cremação foi entendida como alternativa à inumação, foi pri-
vilegiada a localização do equipamento em áreas mais acessíveis e que dessem resposta a 
várias exigências funcionais -como questões de acessibilidade, estacionamento, acesso a in-
fraestruturas, longe de áreas residenciais- implantando o mesmo nos limites das áreas urba-
nas, à semelhança do que se passou com os cemitérios do século XIX.

 Frequentar um crematório e cemitério no contexto cerimonial significa experienciar 
uma transição entre o alvoroço da vida quotidiana e a sensação de ausência de tempo, que 
se percepciona em situações de carácter excepcional. Assim, a localização destes objetos 
arquitetónicos e a sua envolvente natural influenciam o momento de aproximação e o modo 
como se pode deparar perante tal acontecimento. Decidir a localização do edifício deve con-
siderar a existência de envolvente natural cujas qualidades beneficiam a experiência física e 
psicológica. 

 Circunscrevendo geograficamente a zona de Campanhã, o lugar em discussão deve-
ria beneficiar das qualidades paisagísticas que se traduz na dominância visual que este vale 
tem sobre o rio Douro. Deste modo, ao analisar o espaço livre disponível para construção, 
destacou-se toda a zona verde da encosta a nordeste do Palácio do Freixo, devido à elevação 
da mesma sobre o aglomerado habitacional de matriz rural da zona de Azevedo e Granja e da 
amplitude visual que possui sobre este território. A par da qualidade paisagística, este lugar é 
dotado de grandes redes de mobilidade e acessibilidade, como a VCI, a Ponte do Freixo que 
permite uma rápida ligação ao concelho de Vila Nova de Gaia e a Estrada Nacional 108 que 
segue, numa posição marginal ao Douro, até ao concelho de Gondomar.

 (...) espaço entre montanhas que vão, neste caso, do Pinheiro de Campanhã à Bon-
jóia e a S. Roque, e descem, paulatinamente, não até ao rio motorizado da Circunvalação, 
mas às várzeas que foram ubérrimas e verdejantes dos rios Tinto e Torto, que curiosamente, 
as Memórias de 1758 consideravam ‘dous regatos, e ambos sem nome’ dirigindo-se ao ‘es-
treito a meter-se no Douro’.54

 Como espaço que cresce apartado do grande núcleo urbano e devido à necessidade 
de mobilidade da cultura contemporânea foi afastada a noção circunscrita e centralizada 
de lugar antropológico,55 a partir do qual tudo tinha origem e ao qual tudo quer regressar.56 

Neste momento, existe a necessidade de criar um ponto de referência neste local, de modo a 
dotá-lo de significação na sua relação simbólica e concreta com o homem. Um espaço que se 
manteve sempre expectante e anónimo e que não possuiu, até agora, significado suficiente 
para ser considerado lugar, de modo a ser inteligível para aqueles que de fora o observam.

54 Helder Pacheco, Um Vale (simplesmente) uma Cidade in O Vale de Campanhã na Memória da Gente, Porto: Fun-
dação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, 1999, p. 9.
55 Marc Augé, Não-Lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lisboa: Editora 90º, 2005,                 
p. 39-41.
56 idem, ibidem.
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20. O Palácio do Freixo visto de Gaia
A Pedra Salgada, desenho de Nogueira 
da Silva in Castro Irmão & C.ª, 1862
21. Planta de localização do Palácio do 
Freixo no enquadramento da ponte 
com o mesmo nome, rio Douro e seus 
afluentes. 



 A visita a Campanhã é um percurso à descoberta dos campos, da paisagem, dos 
moinhos, das pontes, das ermidas, das alminhas, das casas rurais, que envolve - o que nem 
sempre é recordado pelos portuenses - uma área da cidade exterior aos ‘‘novos muros’’ da 
Circunvalação. E, por isso, Azevedo é, estranhamente, um lugar do Porto - fora do Porto. O 
vaguear é imprescindível, e leitor, não deixe de subir pela estrada íngreme que vai para 
Valbom, a meio, à esquerda e, lá do alto, de um miradouro improvisado (onde um marco 
granítico assinala os limites de Campanhã), contemplar a Quinta de Villar d’Allen, Azevedo e 
toda a extensão oriental da cidade, até onde a vista alcança...57

 O miradouro improvisado, termo aplicado por Hélder Pacheco, ilustra a dificuldade 
em atribuir um nome a este lugar, suspenso no meio de muitos outros lugares com nomes 
que chegaram até aos nossos dias, conservando o seu carácter rústico de outrora. Delimitado 
a nascente pela estrada que liga o Freixo a Valbom, outrora Estrada de Campanhã, e a poente 
pelo aglomerado habitacional do Neiral e Azevedo, a encosta desenha o leito do Rio Torto 
que desagua no Esteiro de Campanhã (imagem 22.). Este planalto beneficia de uma relação 
visual ampla com o rio Douro e com o Freixo, tendo sido retratado em 1862, do lugar da 
Pedra Salgada (imagem 20.). Na imagem, avista-se a Quinta do Freixo, e o destacado volume 
do Palácio do Freixo, desenhado por Nicolau Nasoni em meados do século XVIII. A Norte do 
mesmo, desenhado imediatamente atrás, encontra-se o frondoso monte que condicionou a 
implantação do palácio e, em segundo plano, avista-se um monte arborizado no topo, corta-
do por uma estrada que se perde no horizonte. Este monte da estrada representa a encosta 
do Rio Torto, demonstrando a extensão visual que detém sobre o território.

 No século XX, o Palácio do Freixo é alvo de um minucioso projeto de requalificação 
a cargo do arq. Fernando Távora, cuja planta de localização do projeto assinala o enquadra-
mento deste edifício entre o Rio Douro e os seus afluentes, os rios Tinto e Torto. Atualmente, 
os rios Tinto e Torto mantêm os ruídos sussurrantes das águas que correm para o Douro58, 
garantindo a sensibilidade da paisagem bucólica59 de outrora.

 A dicotomia rural/urbano definiu, ao longo dos séculos, a construção do território 
de Campanhã. A memória do passado, de matriz rural, sofreu transformações ao encontro do 
desejo de urbanidade que se alastrava com a industrialização, reinventando a paisagem que 
deixou transparecer os traços de resistência de uma estrutura rural.60 Segundo Mário Mes-
quita, Campanhã é o retrato esclarecedor de uma cidade no interior e na periferia da nossa 
cidade: ‘a cidade das aldeias’.61 A morfologia urbana de Campanhã é ilustrativa da atuação 
dos diferentes períodos de expansão da cidade, que agrega pequenos aglomerados de cariz 
rural bem como terrenos de exploração agrícola, até às transformações induzidas no século 
XIX, com o processo de industrialização e chegada do caminho-de-ferro a este lado da cidade.

57 Hélder Pacheco, Porto - Novos Guias de Portugal, 2ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 1984, p. 21.
58 idem, p. 19.
59 idem, ibidem.
60 Mário Mesquita, A cidade das aldeias: da resistência dos lugares de ruralidade no Porto contemporâneo, IV confe-
rência P3DT, Descentralização & Desenvolvimento, Ermesinde, Abril de 2019, p. 1.
61 idem, ibidem.
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22. Planta de localização do terreno.
Escala 1.5000
23. Folha 6 da planta da cidade do Porto, 
à escala 1:5000, reduzida da carta dirigi-
da e levantada por Augusto Gerardo Te-
les Ferreira, [1895] – [1895].



a urbanização do rural  Assim, perante esta nova realidade urbana estabelecem-se novas dinâmicas urba-
no-territoriais, de maior complexidade, nas quais a cidade se desintegra num conjunto de 
tecidos distintos, perdendo a coesão e legibilidade iniciais e que se dispersa por territórios 
cada vez mais alargados e contínuos. 

 Simultaneamente centro e periferia, Campanhã apresenta uma morfologia impreci-
sa e não consolidada do ponto de vista urbanístico, que aliada aos baixos níveis de infraestru-
turação básica, realça aquilo que pode ser o resultado de uma suburbanização espontânea, 
como explica Álvaro Domingues:

 A periferia espontânea constrói-se, por isso, segundo um processo errático, formado 
por sucessivas adições, fruto de milhares de decisões isoladas e de escala e perfil funcional 
muito diverso: a racionalidade do planeamento é substituída pela dinâmica do investimento 
privado e pela variabilidade do mercado; a forma urbana resultante é, à primeira vista, não 
estruturada, caótica, incompleta, labiríntica e instável.62

 Campanhã, uma área ainda em consolidação, contrasta com o lado ocidental da 
cidade, detentor de características sócioeconómicas marcadamente distintas e onde a cos-
ta marítima dita o tom de ordenamento de um espaço de maior qualidade urbana. O lado 
ocidental detém uma clara leitura do espaço urbano, sequenciado no percurso Boavista-Foz, 
evidenciado pela manifestação de estruturas como o projeto do Parque Ocidental e Passeio 
Atlântico, o Museu de Serralves, a Casa da Música ou o Terminal de Cruzeiros de Leixões, 
referências de uma cidade na vanguarda da cultura arquitetónica contemporânea. A nível 
de infraestruturas, o Aeroporto do Porto, a Exponor e o metro ligeiro do Porto emanciparam 
este lado da cidade que contrasta com o lento desenvolvimento da sua oposta.

 No sentido de atenuar a dualidade iminente e fraturante de um território desde 
sempre contrastante, a estratégia municipal para os próximos anos passa pela incorporação 
de propostas novas com dinâmicas e projectos já instalados ou em curso,63 como exemplo 
do Terminal Rodoviário de Campanhã, a requalificação do Antigo Matadouro da Corujeira64 

ou a extensão do Parque Oriental da Cidade, a segunda maior área verde intermunicipal. O 
galopante trânsito automóvel exigiu também a consolidação da Via de Cintura Interna com a 
Ponte do Freixo, que colidiu com vestígios de um território agrícola, resultando num conflito 
entre forças de amplitudes incomparáveis, um processo de rápida transformação sem o de-
vido acompanhamento a nível urbanístico. 

62 Álvaro Domingues, (Sub)úrbios e (sub)urbanos: Mal estar da periferia ou a mistificação dos conceitos?, in Revista 
Geografia, 1ª série, Vol. X/XI, Porto, Faculdade de Letras, 1994/95, p. 6.
63 Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto - relatório final, p. 3, disponível em http://www.cm-porto.pt/
masterplan-oriental [consultado em 17/06/2019].
64 O novo projeto da autoria de Kengo Kuma e OODA parece reacender a competição entre lado ocidental e oriental, 
como afirma Rui Moreira no discurso de apresentação do vencedor do concurso: Tal como a Casa da Música, na 
zona Ocidental da cidade, esta será a obra icónica da zona oriental... in Alfredo Teixeira, Campanhã, a nova cara do 
Porto, JN Urbano, 13/06/2018.
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1. Zona Cultural do Freixo - localizada na foz dos Rios Tinto e Torto, entre 
o Rio Douro e a EN 108, constitui um pólo de equipamentos de interesse 
patrimonial, como o Palácio do Freixo, a Antiga Fábrica da CUF - Quimi-
gal, o edifício da antiga Companhia de Moagem Harmonia, o Museu da 
Imprensa e a Marina do Freixo.
2. Agroparque
3. Parque Oriental - Insere-se num contexto urbano de periferia, encai-
xado entre grandes eixos viários (Circunvalação, VCI, IC 29/ A43), numa 
área com problemas de exclusão social e ocupada por campos agrícolas 
abandonados. 
4. Azenha de Cima - lugar compreendido no vale do Rio Torto, entre as 
freguesias de Valbom e S. Cosme, representa uma área agrícola com 
presença de quintas, sobrados e casais.

25. Rede de Parques Metropolitanos na Grande Área Metropolitana do 
Porto, Relatório Final, Fevereiro de 2009

24. Plano Director da Cidade do Porto, Plano Estratégico do Vale de 
Campanhã, Coordenação Duarte Castel-Branco, 1993.
Integrado no Plano Director da Cidade do Porto surge o Plano Estraté-
gico do Vale de Campanhã, compreendido entre os Vales de Cartes e 
Azevedo. Estabeleceu-se a necessidade de um tratamento prioritário da 
periferia oriental da cidade, considerada de desenvolvimento desequili-
brado quando comparada com o resto da cidade.

A- Parque Oriental
B- Envolvente do Palácio do Freixo
C- Parque Lúdico-Tecnológico
D- S.Roque, Praça das Flores, Estação de Campanhã (Plano de Pormenor 
de uma área central)
E- Quarteirão Heroísmo/ Nova Sintra

A

B

C

D

E

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO

RELATÓRIO FINAL  VERSÃO PRELIMINAR  
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Figura 28  Sistema mobilizador Eco-district 

26. Eco-District, definido no Masterplan Estratégico da Zona Oriental do 
Porto   -Relatório Final, Março de 2019, pág.101

A delimitação da nova área Eco-District, a verde, que abrange toda a 
zona compreendida entre os vales dos rios Tinto e Torto no concelho 
de Campanhã, assim como o Parque Oriental do Porto e zona marginal.

metro do Porto
eixos ferroviários
grandes eixos viários
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 O Rio Torto nasce em Baguim do Monte, passa por Fânzeres, São Cosme, Valbom e 
Campanhã, antes de desaguar no Esteiro de Campanhã, onde também desagua o Rio Tinto. 
Os dois rios, com maior incidência no rio Tinto, apresentam preocupantes níveis de poluição 
da água, devido ao despejo de efluentes domésticos e industriais, de áreas suburbanas como 
Ermesinde e Rio Tinto. Por atravessar zonas menos urbanizadas e ainda muito parceladas, o 
Rio Torto apresenta melhores condições ambientais, apesar de sofrer com a deposição de 
aterros e lixos e com o entubamento de grande parte do curso de água. Embora seja signifi-
cativo o avanço das construções e urbanizações nos vales dos rios, ainda são visíveis espaços 
agrícolas, com maior expressão na nascente, em Rio Tinto, Fânzeres e São Cosme, enquanto 
que, no troço final o vale é mais encaixado e sinuoso, e a agricultura de subsistência marca 
presença nos socalcos que preenchem as margens. É de destacar que no vale do Rio Torto, 
para além do património religioso, se inserem núcleos de casas agrícolas e quintas e também 
edifícios históricos como o Palácio do Freixo e a Quinta de Villar D’Allen.

 Consultando a imagem 24., é possível verificar que o terreno da proposta encon-
tra-se inserido numa área já classificada no Plano Estratégico do Vale de Campanhã, onde se 
estabeleceu a delimitação da zona de expansão do Parque Oriental da cidade. Em 2009, no 
sentido de materialização deste processo municipal de planeamento do território, foi estru-
turada  a delimitação da zona Agroparque - imagem (25.), que abrange parte dos vales dos 
rios Tinto e Torto e das suas áreas agrícolas e florestais, enquadrado na configuração mais 
alargada do Parque Oriental. 

 O Agroparque, previsto no PDM do Município do Porto e segundo a Carta de Quali-
ficação do Solo como Áreas Verdes Mistas, desenvolve-se ao longo do Rio Torto no seu troço 
de jusante, compreendendo os lugares de S. Pedro, Azevedo e  Granja. A área corresponden-
te a 73ha é, hoje em dia, um território agrícola desqualificado e degradado, com sinais de 
abandono e exclusão social. 

 Em 2019, no Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto (imagem 26.), a zona 
anteriormente denominada Agroparque passa a receber a designação de Eco-District, onde 
é definida uma nova estratégia de ocupação do solo, privilegiando a área verde envolvente 
aos vales dos rios Tinto e Torto, com a criação de novas estruturas e projetos como parques, 
jardins, áreas arborizadas 65 que visam a consolidação de espaços ainda expectantes disse-
minados pela área e que se prolongam para o território vizinho de Gondomar, município 
que não apresenta planos futuros para a zona em questão. Deste modo, a implantação do 
tanatório nesta área, pela forma de ocupação urbana e desenho dos espaços propostos, 
assimilaria os parâmetros assinalados pelo Masterplan Estratégico para a zona em estudo. O 
enquadramento de um cemitério num parque verde aberto e de acesso público, propicia a 
concepção de um espaço de lazer contemporâneo e integrado no seu contexto específico.

65Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto - relatório final, Porto, Março de 2019, p. 99

parque do Rio Torto
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27. Maquete do terreno.
 Dezembro 2019.
28. Lugar do Neiral e antiga EN109. Fotografia 
aérea da cidade do Porto, 1939-1940, fiada 28, 
nº688. 
29.  Rua da Granja perdida no tempo. 
RC0618
30. Encosta do vale do Rio Torto, lugar da proposta.
RC0618



para além do Torto  A implantação do tanatório e cemitério neste lugar enquadra-se no projeto de con-
solidação da área verde abrangente do Parque Oriental do Porto. As características morfo-
lógicas do lugar e a relação visual que este estabelece com o rio Douro e zona marginal do 
Freixo possibilita a implantação de uma estrutura que beneficie deste contacto direto com a 
envolvente.

 A cicatriz no território provocada pela antiga EN109, atualmente Rua Luís de Ca-
mões, parece ter sido fator de delimitação administrativa dos dois concelhos contíguos. Ape-
sar de redesenhado o seu traço largo, carece de um ponto de ancoragem, que o caracterize 
como espaço de interesse público.

 Apesar do constrangimento físico causado pelo caudal do Rio Torto, a encosta do 
planalto é densamente arborizada, o que suaviza a inclinada pendente. No sopé da encosta, 
o Rio Torto é pontuado por pequenas pontes improvisadas, através das quais se acede aos 
vários terrenos agrícolas da Rua da Granja. A implantação do cemitério na encosta do planal-
to do Rio Torto permite a criação de uma rede de percursos pedestres, aproveitando a pen-
dente natural da mesma. Esta intenção de valorização do património natural permite uma 
acessibilidade mais estável entre a cota de cima do planalto e a sua base, onde se encontra o 
aglomerado habitacional. 

 De acordo com a análise efetuada, este lugar compreende a implantação de edifí-
cios destinados para habitação, ainda dispostos de acordo com as características do território 
agrícola de outrora. Deste modo, o lugar sem nome para além do Torto, lido como fronteira 
entre a cidade do Porto e Gondomar, deve permitir o início de requalificação de um territó-
rio com visíveis sinais de abandono e exclusão social, ao receber um equipamento de uso 
público que promove o diálogo entre território social e físico e arquitetura. Este lugar reúne 
as condições de praça-geográfica66, porque esta pode contemplar os vazios deixados por es-
truturas abandonadas nas paisagens da periferia urbana, lugares de obsolescência funcional 
mas de grande potencialidade evocativa, permitindo, assim, perpetuar a excepcionalidade 
da sua localização, e assegurar-lhes um uso colectivo como espaço público de estar, como 
praça.67

 O projeto deve ser capaz de afirmar as características topológicas do terreno, res-
peitando a envolvente, lendo a sua topografia e redesenhando as suas linhas e pontos. Assim, 
a primeira atitude de projeto baseada na escolha do lugar, consiste em distinguir as vocações 
dos sítios, criar as formas que os qualifiquem como lugares (de modo a que não se justifiquem 
somente como lugares de progresso e de consumo) e assegurar a relação entre continuidade 
e transformação da cidade.68

Escolhido um lugar sem nome porque não tinha sido escolhido antes.

66 A praça geográfica será, então, toda a praça cuja origem depende essencialmente das condicionantes geográficas 
e paisagísticas do lugar, e que se conforma numa clara identificação ou submissão à topologia do terreno. Madalena 
Pinto da Silva, Forma e circunstância : a praça na cidade portuguesa contemporânea, 2009, p. 344.
67 idem, ibidem.
68 idem, ibidem.
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I. lugar



1.2. C E M I T É R I O   D E   M O N C H I Q U E,

G u i m a r ã e s     

a escolha da obra de referência

sacralização do lugar

o sítio

Renaturalização

entre monchique e Hoog-Kortrijk



 
1989/1990 - programa base
1996/97 - reinício e conclusão do projeto
1998/02 - construção da 1ª Fase
2002/04 - construção da 2ª Fase
Área: 30.000 m2

Sítio: Fofes/ Mesão Frio, Guimarães
Cliente: Câmara Municipal de Guimarães

Arquitetura: Arq. Maria Manuel Oliveira, Arq. Pedro Mendo
Paisagismo: Arq. Paisagista Daniel Monteiro
Engenharia: Eng. Pinheiro Braga
Instalações elétricas: FERIS
Águas\Sanitário : Eng. Vasco Freitas
Eletricidade : Eng. Tec. Cruz Fernandes

Convite para um concurso curricular por parte da Câmara Municipal de Guimarães, em 1989. 
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31. Fotografia da plataforma superior 
do cemitério de Monchique.
RC0618



 O cemitério de Monchique destaca a escolha do lugar de implantação como exem-
plo da preocupação em inserir o objecto arquitetónico numa envolvente com qualidade pai-
sagística, favorável à experiência sensorial do espaço. Inserido numa zona integrada na área 
verde da cidade, o cemitério de Monchique reúne um conjunto de estratégias a adotar no 
que diz respeito à valorização do edifício através da sua envolvente natural.

 Apesar de não ser um caso isolado no panorama nacional no que diz respeito às 
perspectivas contemporâneas de espaços cemiteriais, o Cemitério de Monchique, da autoria 
do arquiteto Pedro Mendo, da arquiteta Maria Manuel Pinto de Oliveira, juntamente com a 
colaboração do arquiteto paisagista Daniel Monteiro, é o mais indicado para exemplificar a 
relação entre a intervenção arquitetónica e a paisagem que comprova o facto da forma surgir 
a partir do lugar e de este ser o ponto de partida de todas as intenções de projeto.

 O Cemitério Municipal de Monchique revela uma série de estratégias de interven-
ção ainda pouco exploradas (e reconhecidas), partindo de uma síntese entre os cânones 
tradicionais da cultura católica do sul da Europa ao respeitar uma certa ordem de elementos 
de organização e estruturação do espaço cemiterial, juntamente com alguns conceitos de 
carácter nórdico, nomeadamente no que diz respeito à valorização da envolvente natural, re-
sultando num modelo de espaço cemiterial contemporâneo incentivador de novas vivências.

 A pertinência deste tema é justificada pela preocupante descaracterização e ne-
gligência do espaço cemiterial e, pela inevitável procura de novas estratégias de atuação, 
revelando questões no que diz respeito à evolução da arquitetura cemiterial e qual o seu 
futuro papel na caracterização do núcleo urbano, uma vez que os tradicionais espaços de 
enterramento já se encontram lotados.
 
 Ainda distante dos modelos norte-americanos e do norte europeu, a situação cemi-
terial portuguesa tem acompanhado a gradual mudança de mentalidades, visível em vários 
aspectos práticos da relação do homem com a morte. As questões espirituais e sociais foram 
sendo cada vez mais diluídas, absorvidas no ritmo frenético da urbanidade, resultando numa 
evolução cultural da experiência da morte, agora menos trágica e fatalista como outrora.69 
 

69 A ideia da morte expressa nos cemitérios românticos oitocentistas baseava-se na experiência de ideais como a 
melancolia, fatalidade, sofrimento, recorrendo-se à ornamentação exagerada dos túmulos, ilustrando assim a neces-
sidade de tornar visível a nostalgia do Homem.
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Por um lado, cidade canónica de matriz medieval e, por outro, parte maior de uma região urbanizada de base industrial, também já secular70, 

Guimarães exibe a preocupação de compatibilizar dois modelos aparentemente opostos: o da ‘cidade extraordinária’ e o da ’urbanização ordinária’. 71
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32. Imagem aérea da cidade de Guimarães.
1. Cemitério Municipal de Monchique
2. Santuário da Penha
3. Mosteiro de Santa Marinha da Costa



sacralização do lugar  Numa das regiões culturalmente mais tradicionais do país, é na cidade de Guima-
rães que se insere a obra de referência, num território de urbanidade ainda em consolidação, 
mas que ainda cresce à sombra da forte presença da paisagem rural. O cemitério de Mon-
chique implanta-se num espaço de características únicas, numa área de parque florestal de 
topografia adversa compreendida entre as encostas do Monte da Penha e do Mosteiro de 
Santa Marinha da Costa. Também implantado no mesmo Monte encontra-se o Santuário da 
Penha, um ponto conhecido pela forte carga histórica, religiosa e cultural que acarreta ao 
concelho de Guimarães e que, não escapou ao desígnio da sacralização, comum à maioria 
dos nossos montes, enquanto espaços de culto ancestrais.72 Questões do sagrado e manifes-
tações religiosas sempre estiveram intimamente ligadas a diversas cidades do Norte do país, 
fenómeno que pode ser visto noutros exemplos minhotos como o Santuário de Santa Luzia, 
em Viana do Castelo, o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro ou o Santuário do Bom Jesus 
em Braga e a Serra do Pilar em Gaia. Estes fenómenos, predominantes no Norte do País, po-
dem ser lidos como resultado de um processo de marcação do território, destacando os seus 
sítios excepcionais e transformando-os num lugar de significado extraordinário, 73 de carácter 
religioso.

 Segundo Madalena Pinto da Silva, esta escolha criteriosa celebrava o carácter ex-
traordinário do sítio e consagrava a natureza como desígnio do homem, entendido na sua 
mais profunda antinomia: a aspiração suprema à sua completude (a natureza como con-
ceito demiúrgico) e a necessidade constante da sua transformação (a natureza como lugar 
de habitabilidade). A escolha do sítio e a sua marcação, isto é, a apropriação dos elementos 
topomorfológicos da paisagem territorial como premissa da criação de lugares, constituía-se 
como o início do processo de fixação do homem e de uma urbanidade geográfica.74

 Paisagem, lugar e artefacto são lidos como uma unidade excepcional daquele terri-
tório e daí, o carácter de singularidade atribuído a estes exemplares de arquitetura e espaço 
público. Apesar de ser um modelo aplicado a casos de devoções religiosas, a sua implantação 
e consequente integração com a natureza e topografia específica, proporcionam o carácter 
contemplativo destes espaços e um sentimento de pertença na sua vertente mais espiritual. 
Deste modo, a Arquitetura ao relacionar-se com o lugar onde se implanta também ela cria 
lugares, aos quais, mais do que assinalar a sua presença, atribui-lhes um carácter. Segundo 
Norberg-Schulz, esse carácter é a essência do lugar.75

70 Nuno Portas, Introdução, in António Amaro das Neves, Guimarães vista do céu, Lisboa: Argumentum, 2012, p. 13
71 idem, p. 14.
72 António Amaro das Neves, Penha, em F. Jorge (Ed.), Guimarães Vista do Céu, Lisboa: Argumentum, 2012, p. 81.
73 Madalena Pinto da Silva, Lugares Públicos e Território Contemporâneo: os Sacri Monti de Piemonte e Lombardia, 
publicado em A Paisagem como problema: Conhecer para proteger, gerir e ordenar, Congresso Ibero Americano em 
Estudos de Paisagem editado pelo Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, volume IV, 2018, p. 126.
74 Madalena Pinto da Silva, Forma e circunstância: A praça na cidade portuguesa contemporânea, 2009, p. 350-351.
75 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, New York: Rizzoli, 1980, p. 6.
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33. Paisagem, lugar e arquitetura.
Imagem aérea do Cemitério de Monchique.



 Uma vez apreendido fisicamente o lugar, através das propriedades concretas do 
mesmo, como a sua geografia, topografia, hidrografia, geologia, morfologia, materialidade, 
orientação solar, encontram-se reunidas as características que o identificam e a partir das 
quais é possível distingui-lo de outros lugares. Conceitos que, quando reunidos ajudam-nos 
a descrevê-lo, resultado de uma aproximação visual, cuja análise abstrata formula assim uma 
ideia do lugar.76

 A arquitetura surge como modo de relacionamento espacial, no qual o homem 
transforma a natureza numa paisagem construída a nível cultural e social. Através dessa 
construção, implementa-se um conjunto de referências particulares a um grupo, passando a 
pertencer à memória colectiva77 - história e cultura. O arquitecto ao intervir num lugar deve 
assegurar a compreensão total do mesmo, conhecendo as suas características físicas e as 
camadas culturais nele depositadas: essa totalidade do lugar permite-nos absorver a sua 
atmosfera, o genius loci.78

 Para Lefebvre, só com este diálogo entre a dimensão física - a natureza, o Cosmos- e 
imaterial - abstrações mentais, construções sociais79 - se pode construir uma identidade e, 
assim, elevar um espaço a lugar. Para o autor, o espaço é também uma construção mental e 
social, na medida em que são imaginados ou construídos através de relações humanas. As-
sim, o espaço Lefebvriano é um conceito transdisciplinar que pode abordar simultaneamente 
a camada natural, humana e social. Este processo composto pelas três camadas descritas 
leva à sacralização do espaço natural, que o autor denomina de espaço absoluto80. Neste 
processo, os espaços naturais são escolhidos pelas suas características físicas intrínsecas, mas 
cuja elevação leva à apropriação das suas propriedades únicas através da arquitetura que 
converte o espaço numa construção sociocultural. Assim, a presença humana condiciona 
e simboliza o espaço e, por outro lado, este reflete os valores culturais de um determinado 
grupo, inter-relacionado com as atividades que nele se realizam e com as suas construções 
simbólicas.

 Para Mircea Eliade, a elevação de um determinado lugar segundo a sua condição 
de transcendência, manifesta-se por uma hierofania81 que quebra a homogeneidade e infi-
nitude do espaço e fixa aí um ponto de referência e por consequência, de orientação  - um 
centro. Assim, o autor distingue o espaço sagrado do espaço profano, em que o segundo é 
geralmente homogéneo e amorfo, sem orientação fixa e que muda conforme as necessidade, 
perdendo a identidade.
76 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, New York: Rizzoli, 1980, p. 6. 
77 idem, p. 7.
78 idem, p. 10.
79 The fields we are concerned with are, first the physical - nature, the Cosmos; secondly, the mental, including logical 
and formal abstractions; and thirdly, the social. Henri Lefebvre, The Production of Space, trad. Donald Smith (origi-
nalmente publicado como La production de l’espace em 1974), Oxford: Blackwell, 1991, p. 11.
80 idem, p. 48.
81 Hierofania indica o acto de manifestação do sagrado, isto é, a manifestação de algo de ordem diferente - de uma 
realidade que não pertence ao nosso mundo - em objectos que fazem parte integrante do nosso mundo natural, 
profano. Mircea Eliade (trad. Rogério Fernandes), O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, Colecção Vida e 
Cultura, Lisboa: Edição Livros do Brasil, 1975, p. 20.
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6

B. PROPOSTA 

O desenho do Estudo Prévio teve como intenções principais - para além de cumprir, obviamente, as 

exigências do Programa Preliminar - compatibilizar os seguintes aspectos: 

- manter a estrutura topográ�ca e morfológica do terreno, modulando-o de forma a instalar as zonas 

de inumação nas plataformas e criar uma área de bosquete como remate físico e visual do cemitério, 

originando simultaneamente um espaço diferenciado e muito directamente relacionado com o templo 

e o crematório, onde se realizarão as cerimónias fúnebres. 

- aproveitar as potencialidades da existência de vários níveis para criar diferentes tipologias de 

enterramento que, completando-se nesse sentido, permitam um tratamento espacial produtor de 

ambientes diversos, claramente lidos como tal. 

- propôr um coberto vegetal diferenciado, que reforçasse as intenções atrás referidas. 

- localizar as áreas edi�cadas periféricamente, de forma a reduzir ao mínimo o impacto das zonas 

administrativa e técnica, mas assegurando no per�l do cemitério a importância do edifício destinado 

ao culto. 

- criar um sistema de percursos o mais possível  amarrado ao terreno, que permita o acesso 

motorizado a todas as zonas do cemitério e se articule com uma rede pedonal que consiga ligações 

mais curtas e directas entra os vários sectores. 

- criar acessos autónomos, a partir do exterior, para os utentes e para os serviços técnicos - o 

primeiro a partir do ponto de cota mais elevado do cemitério, o segundo à cota mais baixa, em 

situação de fácil acessibilidade a partir dos viveiros. 

Em termos de desenho, as questões atrás citadas resolveram-se da seguinte forma: 

1. Topogra�a 
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34. maquete do terreno envolvente ao Cemitério de Monchique
Informação cedida pela arquiteta Maria Manuel Oliveira.
35. planta de identificação dos sectores e da via de acesso
Informação cedida pela arquiteta Maria Manuel Oliveira.



o sítio
- estratégias de apropriação  -

 A leitura do lugar desvenda-nos o total enquadramento do Cemitério com o Monte 
da Penha e, de forma menos direta, com o aglomerado da cidade de Guimarães, encaixando-
-se na ampla zona verde a nascente da mesma. A harmonia entre os elementos construídos e 
a paisagem comprovam a clareza de intenções na intervenção, que se preocupou em respei-
tar as características topográficas.

 O projeto teve como preocupação a manutenção das características morfológicas 
do terreno original da antiga Quinta de Monchique e a integração na encosta Norte do Mon-
te da Penha, de matriz agrícola e organizada em socalcos divididos por muros de suporte e 
taludes, irrigados por várias linhas de água, e ainda duas zonas florestais, de forte pendente. 
Dada a situação topográfica desfavorável à implantação da gramática usada nos cemitérios 
tradicionais  -normalmente reticulados regulares, murados a toda a volta e com implantação 
num terreno de pouco declive - tal circunstância favoreceu a integração do equipamento nos 
patamares existentes, apoiado por um grande estudo de reconhecimento do terreno. A geo-
metria e topografia do sítio foram assim incorporadas no desenho e concepção do projeto.

 A morfologia da encosta obrigou a um estudo intensivo de adaptação das vias de 
acesso, de modo a evitar a perturbação da leitura paisagística global. O traçado da rua de 
acesso, projetado pela equipa de arquitetos, definiu a matriz de implantação do cemitério 
dividindo a área da antiga quinta em três sectores:
_ na zona de cota mais alta, uma grande massa florestal, de forte pendente e sem possibili-
dades de acesso, articulada com o Monte da Penha a sul;
_ na zona intermédia, um conjunto de socalcos destinado à implantação do cemitério e que 
se encontrava delimitado pelo traçado da rua;
_ na cota mais baixa, o conjunto edificado de casas agrícolas da quinta, juntamente com os 
terrenos de plantação agrícola que mais tarde albergaria o viveiro municipal, de gestão parti-
lhada com o cemitério, a nível de funcionários e equipamento comum.

 As características físicas do terreno não inibiram a exploração de novas ideias for-
mais e espaciais que permitiram também prescindir da necessidade de muros, visto que o 
terreno cria as suas próprias fronteiras, ao contrário dos cemitérios tradicionais que se leem 
como recintos nivelados, cercados por muros altos, de planta regular e com acesso a eixo. 
O modelo comum de cemitério caracteriza-se também pela escassez de elementos vege-
tais, anulando a mutabilidade cromática visível nas estações do ano, recorrendo apenas a 
árvores de folha perene e de cor escura, normalmente ciprestes e cedros, resultando num 
contrassenso tendo em conta que variadas flores e plantas pontuam os diversos túmulos, 
transformando o cemitério num jardim artificial. Aquando da visita ao cemitério, a arquiteta 
Maria Manuel Oliveira salienta que as árvores também desenham o chão, ao largar folhas, 
flores, frutos consoante a mudança de estação, e há assim uma renaturalização do espaço82, 
processo temido pela sociedade católica e de encontro aos valores das culturas do Norte e 
anglosaxónicas, de matriz protestante, onde a relação com a natureza traduz os valores des-
tas sociedades de uma forma muito clara.

82 11 de Março de 2019.
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36. a arquitetura a imitar a natureza
RC0618
37. renaturalização dos elementos construídos
RC0618



renaturalização  As sociedades protestantes encaram o espaço funerário na procura de uma relação 
de proximidade e empatia com o natural, o que revela uma expressão simbólica da dimensão 
do lugar que absorve as particularidades da paisagem. Os recintos, de uma maneira geral, li-
gados ao conceito de parque, são mais abertos e menos edificados, o que contribui para uma 
experiência menos traumática com a morte. Em Monchique é visível a procura de um ges-
to arquitetónico que não segue as características do modelo comum de cemitério católico, 
traduzindo uma crescente laicização que já se começa a sentir nos países do Sul da Europa, 
no que diz respeito às práticas fúnebres. Porém, como o grupo de arquitetos explica no do-
cumento de apresentação do projeto à Câmara Municipal de Guimarães, uma alteração tão 
drástica de espacialidade poderia não ser compreendida por parte da população, visto que o 
cemitério é um equipamento público com grandes implicações culturais e sociais. 

 O grupo de arquitetos optou assim por um modelo de cemitério misto, que defen-
desse a renaturalização sentida nas tipologias protestantes mas que, ao mesmo tempo, ga-
rantisse o sentimento de ‘proteção’ presente no cemitério católico comum, um lugar fechado 
e que não se deixa invadir.

 O único muro delimita a fronteira com a rua, a sudeste, e fornece assim uma sen-
sação de privacidade e intimidade ao cortar o contacto visual com o mundo exterior. Esta 
cortina é pontuada de vegetação que esconde a materialidade da parede e torna o único 
limite artificial em algo natural. Mesmo obrigados a erguer uma barreira que protege visual 
e sonoramente, os arquitetos mostram, uma vez mais, uma vontade de dissuadir tal necessi-
dade, tornando o projeto numa unidade do construído artificial com o natural.

 Este equilíbrio entre arquitetura e natureza permite a apreensão da obra como algo 
que não causa ruído à leitura da paisagem, tornando difícil a distinção entre o cemitério e a 
encosta. Considerado lugar de património cultural, pressupõe-se esta estratégia de implanta-
ção como maneira de provocar o menor impacto negativo, numa encosta que oferece grande 
visibilidade à cidade de Guimarães.
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38. planta de localização do cemitério em Kortrijk
39. planta da plataforma construída 
40-41. plataformas do cemitério. RC0918



Entre Monchique e 
Hoog-Kortrijk

 Também no que diz respeito à edificação de novos recintos cemiteriais que adotam 
a necessária articulação com a escala e morfologia do lugar, apresenta-se o cemitério de Hoo-
g-Kortrijk como modelo de grande qualidade arquitetónica e integração no tecido urbano.

 Edificado a Sul do centro histórico de Kortrijk, uma localidade belga a 117 km de 
Bruxelas e a 30 km de Lille, em França, o distrito de Hoog-Kortrijk é uma área de baixa den-
sidade e com grandes áreas de terreno de suave pendente, fator caraterístico da Flandres. 
De modo a intervir num território de espaços urbanos descontínuos e fragmentados e, con-
sequentemente proporcionar o desenvolvimento desta área a Sul da cidade, em 1990 o mu-
nicípio de Kortrijk organizou um concurso internacional de desenho urbano, contando com 
participações de arquitetos como Rem Koolhas ou Secchi-Viganò, a destes últimos anunciada 
como proposta vencedora. No plano geral do gabinete italiano estava prevista a consolidação 
das ligações a nível de infraestruturas entre o distrito de Hoog-Kortrijk e o núcleo medieval e 
ainda a construção de equipamentos públicos como hospitais, centros comerciais, universi-
dades, edifícios de escritórios e ainda um cemitério, inaugurado em 2000.

 O novo cemitério de Hoog-Kortrijk encontra-se implantado num terreno de suave 
pendente, entre campos agrícolas e uma rua a oeste que liga vários equipamentos públicos. 
Situa-se numa das fronteiras naturais da cidade onde paira um ambiente de ruralidade que 
contrasta com as grandes estruturas existentes no cruzamento da rua do cemitério com a au-
toestrada. Deste modo, o projeto do cemitério de Hoog-Kortrijk oferece uma reflexão sobre 
o papel da natureza no espaço público, ao abandonar a ideia de cemitério urbano tradicional 
para adotar um sistema baseado num parque integrado na paisagem.

 Ao descrever a ondulação da paisagem flamenga, o cemitério constrói-se através de 
um recinto aberto formado por grandes superfícies horizontais, alinhadas segundo um eixo 
que atravessa o terreno longitudinalmente. Estas plataformas pousam no suave declive do 
terreno e definem o alinhamento do percurso principal que desce até ao vale. Esta primeira 
secção de plataformas, e a única executada, respeita as características morfológicas do terre-
no e não o modifica, o que confere um declive irregular ao longo do trajeto. Segundo Secchi, 
este projeto é uma descrição não-mimética, que se propõe a organizar um caminho racional 
para um lugar.83  Deste modo, o arquitecto descreve o projeto do cemitério de Kortrijk como 
uma Landform84, no sentido em que este descreve uma arquitectura de relações topográficas 
específicas85, no qual as plataformas são formas de ordenamento horizontal que orientam a 
escolha do princípio de instalação dos objectos.86

83 Paola Viganò, I territori dell’urbanistica : il progetto come produttore di conoscenza, Roma: Officina Edizioni, 2010, 
p. 227-228.
84 idem, ibidem.
85 idem, p. 229.
86 idem, ibidem.
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42. representação das plataformas do cemitério - três maneiras de descrever uma inclinação. Esquiço do arq. Bernardo Secchi.
43. fotomontagem do cemitério projetado pelo gabinete Secchi-Viganò. O presente documento serviu de fonte de estudo para a 
colaboração entre o gabinete SumProject e Souto Moura Arquitectos, ao qual é atribuído o nome de Pré-existências.



 O grande conjunto de plataformas é delimitado por um muro de betão armado que  
acompanha a pendente do terreno e faz a separação entre natural e renaturalizado. À medi-
da que se percorre o grande eixo do cemitério, o terreno dita o ritmo das plataformas: para 
permitir o acesso, esta alcança a mesma cota do caminho; por vezes, implanta-se num nível 
mais baixo e, por outras, a plataforma surge, ganhando volume (imagem 42.). Esta sequência 
de plataformas revela o curso do solo, no qual a pendente do mesmo é mais acentuada no 
início do percurso, abatendo lentamente na parte final, fazendo sobressair os muros de betão 
que separam visualmente o cemitério do resto dos campos cultivados.

 O cemitério afirma a capacidade do projeto em revelar o lugar onde está implan-
tado, cujo processo de desenvolve através de uma operação descritiva das características 
morfológicas e geográficas da paisagem. O cemitério de Kortrijk ultrapassa a função para o 
qual foi desenhado, convidando para a experiência de um espaço contemporâneo que não 
estabelece limites precisos de uso. Um cemitério que é um parque e um parque que também 
é cemitério.

 No início de 2005, o autor Filip Canfyn escreveu uma série de dez artigos no jornal 
Der Morgen sobre a arquitetura na Flandres, onde destaca a intervenção do gabinete Secchi-
-Viganò:
 A intervenção de Secchi tornou-se uma obra-prima. Onze superfícies horizontais des-
cendem em direção ao horizonte. O arquitecto separa claramente os limites dos últimos locais 
de descanso com caminhos e muros de contenção, que desaparecem no mistério da paisa-
gem. Em tapetes verdes, simples cubos individuais formam monumentos à inelutável sabedo-
ria da vida “do pó vieste, ao pó voltarás”. É um cemitério vital, apreciado pelos caminhantes, 
e para aqueles que não querem esquivar-se das grandes questões sobre a vida e a morte. 87

 Apesar de implantados em terrenos com características morfológicas e geográficas 
distintas, os cemitérios de Hoog-Kortrijk e Monchique revelam uma intervenção arquitetóni-
ca que contraria a ostentação dos elementos que compõem o cemitério tradicional urbano. 
Em ambos, o terreno ditou a ordem de implantação, funcionando como um espaço público 
aberto que se definiu como extensão da envolvente natural. Assim, tanto em Guimarães 
como em Kortrijk, o cemitério pode ser visto como uma reflexão sobre a natureza deste es-
paço público e o seu papel na cidade contemporânea.

 O Cemitério de Hoog-Kortrijk voltará a ser estudado no próximo capítulo II. USO, 
à luz de algumas exigências de ordem programática no espaço tanatológico, como local de 
implantação do Crematório Uitzicht, da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura, em 
colaboração com o gabinete SumProject, cujo entendimento do lugar tornou-se essencial 
para a concretização do projeto.

87 Filip Canfyn (ed.), Eduardo Souto de Moura, Kenneth Frampton, Alberto Campos Baeza, Carlos Machado, Marc 
Dubois, Bart Canfyn, Eduardo Souto de Moura: een oeuvre, een crematorium, de Pritzker Prize // une oeuvre, un 
crématorium, le Pritzker Prize, Kortrijk, 2011, p. 23. (trad. livre)
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2.1. c r e m a t ó r i o    u i t z i c h t,

k o r t r i j k

o programa no processo arquitetónico

o crematório de uitzicht

uma ‘promenade’ espacial

uma atmosfera sensível

o quinto alçado e a chaminé

uma noção de tipo



Este projecto é o resultado de um concurso para implantar um 
crematório no cemitério existente desenhado pelo Bernardo 
Sechi. A história da arquitectura poucas vezes teve a oportu-
nidade de assistir à invenção de uma tipologia. Se formos a 
ver, quase sempre as tipologias de casa pouco têm variado até 
aos nossos dias e não é por acaso que “os astronautas gos-
tam de voltar a casa...”. Fazer um crematório, não é construir 
uma máquina de incineração, não é uma igreja, não é um foyer 
para encontrar pessoas, e também não é uma cafetaria para 
tomar café. Não sendo nada disso especificamente, acontece 
que tudo isso tem que acontecer. Desenhar um crematório foi 
uma oportunidade única, de poder inventar uma tipologia, que 
será fundamental para o nosso futuro, como vamos continuar 
a viver, e saber como acabamos depois de viver assim. 

Eduardo Souto de Moura
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44. aproximação ao crematório. 
Roman Teimurazov, 0918.



 A primeira coisa a fazer é reescrever o programa. E ele deve ser acompanhado de 
algo que o interprete. O programa, sozinho, não significa nada, porque é com espaços que se 
está lidando. Então, ele deve se fazer acompanhar de esboços que expressem a sua ideia so-
bre qual é a natureza daquilo. Invariavelmente surgirão mais espaços, porque todo programa 
escrito por um não-arquitecto está condenado a ser cópia (...) de algum outro edifício.88

 Assim como o lugar, o programa é um dos factores inerentes ao processo projetual, 
delineado ou fornecido no início do mesmo. Frequentemente, estabelece-se uma relação 
entre o programa e a função do edifício, facto que confere uma ênfase ao sentido prático do 
termo. Deste modo,o programa-função de um edifício deve ser um dos dados a ter em conta 
no projeto, mas na nossa perspectiva opera em circunstâncias diferentes da função-simbóli-
ca, especialmente no caso de um espaço tanatológico.

 O programa como condicionante projetual determina os espaços ou compartimen-
tos a organizar ou questões que envolvem factores mensuráveis como a área disponível para 
os mesmos. Estes dados do programa são de ordem material, entendidos como requerimen-
to inicial de um projeto, no qual se explicitam as necessidades em termos quantitativos.

 Estes dados abstratos carecem da interpretação do arquitecto, que os manipula 
através de uma complexa relação de diversos factores, como o enquadramento sociocultural 
ou espacial para o qual é proposto o projeto arquitetónico. Assim, o documento que expres-
sa o programa é transformado através do arquitecto em matéria de projeto. Esse resultado 
de um processo de síntese e interpretação atribui pontos qualitativos aos dados neutros do 
primeiro programa.

 Dependendo do contexto geográfico, cultural e social, o programa de um cremató-
rio pode ter diversas respostas, ao nível dos seus requisitos de funcionamento, da listagem de 
espaços ou da forma que a sua organização toma. Define-se o Crematório Uitzicht como obra 
de referência  -implantado no cemitério de Hoog-Kortrijk apresentado no capítulo anterior a 
propósito da relação do espaço tanatológico com o lugar- de modo a classificar-sistematizar-
-reflectir sobre algumas das questões associadas ao papel do programa no projeto arquitetó-
nico. O crematório em estudo é da autoria do arquitecto português Eduardo Souto de Moura 
e, por isso, exemplifica a complexidade de se projetar um edifício para um contexto cultural 
e religioso diferente daquele de origem, no qual, é possível assistir à materialização de um 
programa arquitetónico de grande complexidade com sensibilidade. 

 Assim, por questão metodológica, a obra de referência é primeiramente apresenta-
da, como ponto de partida para a construção do programa para o Tanatório do Porto, salva-
guardando todas as diferenças contextuais. O Crematório Uitzicht não estabelece um modelo 
ou solução, mas permite uma aproximação às questões de ordem física e espiritual do pro-
grama arquitetónico, a considerar na exploração do projeto.

o programa
no processo arquitetónico

88 Louis I. Kahn: Conversa com estudantes (trad. Alícia Penna), Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p. 45.
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45. esquiço do arquitecto Souto de Moura do processo de concepção do crematório. 
46. esquiço do arquitecto Souto de Moura do processo de concepção do crematório. 
À esquerda a leitura de ESM da estrutura em cruzamento de eixos presente no cemitério de BS-PV, e à direita a proposta 
de ESM de um novo cruzamento de eixos, a vermelho, a Sudoeste, e com uma ligeira rotação face àquele de Secchi.



o crematório
- processo de concepção e 

colaboração entre Souto Moura 
e SumProject -

projeto: 2005 – 2008

construção: 2009 – 2011

 No ano de 2005 foi lançado o Concurso Open Oproep 9, que tinha como um dos 
objetivos a construção de um crematório anexo ao cemitério de Hoog-Kortrijk, projetado 
pelo gabinete Secchi-Viganò, e como aconselhado no próprio concurso, o novo equipamento 
devia adequar-se ao conceito do cemitério existente. 

 Deve-se procurar uma unidade organizacional, uma unidade de imagem, uma uni-
dade de atmosfera, uma unidade de qualidade arquitectónica, para uma relação íntegra do 
cemitério com o crematório.89

 O gabinete SumProject participa no concurso, seduzido pela enorme tarefa que é 
projetar e criar um espaço onde o homem possa confrontar a vida e a morte e, que ao mesmo 
tempo, proporcione alguma sensação de conforto num momento tão delicado. Era também 
vontade do gabinete estabelecer uma parceria com um arquitecto de renome internacional, 
entrando em contacto com Eduardo Souto de Moura. Bart Canfyn, colaborador do gabinete 
SumProject, relembra que o arquitecto Souto de Moura exigiu apenas uma tarefa aquando 
da visita do gabinete belga a Portugal: uma página de argumentos a justificar a escolha do 
arquitecto português na colaboração em causa.90

 Segundo Bart Canfyn, o arquitecto português ficou intrigado pelo significado, carga 
social e exigência do programa cerimonial e técnico de um crematório. Porém, devido à es-
cassez numérica deste equipamento em Portugal, o arquitecto português manifestou curio-
sidade em projetar um edifício crematório pensado para um contexto social diferente do 
seu. Para Eduardo Souto de Moura surgiu assim, uma oportunidade única de embarcar num 
diálogo formal e espiritual com o grande tema da vida e da morte, mas fora de um contexto 
religioso circunscrito. 

 Estabelecida assim a parceria entre o gabinete belga SumProject e o gabinete por-
tuguês Souto Moura arquitetos, a candidatura em conjunto é selecionada como vencedora 
entre outras equipas das quais se destacam gabinetes como Studio Associato Secchi-Viganò, 
Vincent Van Duysen ou Marie-José Van Hee. O júri destaca a proposta da equipa luso-belga 
pela maneira como o edifício ‘desaparece’ na paisagem existente e respeita as diretrizes pro-
postas pelo cemitério, denotando uma intenção de respeitar as especificidades do contexto 
geral do lugar, antes da atenção dada ao próprio edifício. Uma proposta de desenho total-
mente integrada na paisagem e na envolvente e, ao justificar que a estratégia de implantação 
estava enunciada na essência do lugar, Souto de Moura cita Le Corbusier, L’architecture ce 
n’est pas les choses, mais entre les choses.91 

89 Requisito enunciado pelo júri do concurso Open Oproep 9, uma associação de 21 municípios do sudoeste da Flan-
dres, que viria a ficar responsável pela gestão e manutenção do crematório. https://www.vlaamsbouwmeester.be/
nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo09-verwerking08-kortrijk-crematorium-kortrijk?f=opstart [consultado a 
15/02/2019] (tradução livre) 
90 Filip Canfyn (ed.), Eduardo Souto de Moura, Kenneth Frampton, Alberto Campos Baeza, Carlos Machado, Marc 
Dubois, Bart Canfyn, Eduardo Souto de Moura: een oeuvre, een crematorium, de Pritzker Prize // une oeuvre, un 
crématorium, le Pritzker Prize, Kortrijk, 2011, p. 23. (tradução livre)
91 https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/12424oo09-verwerking08-kortrijk-
-crematorium-kortrijk?f=gunning [consultado a 15/02/2019].
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47-48. proposta para o novo crematório de Kortrijk.Desenhos do gabinete Secchi-Viganò.
49. planta de localização do crematório e cemitério de Kortrijk.
intervenções do arq. Souto de Moura: 
1. crematório     2. cafetaria
intervenções do gabinete Secchi-Viganò: 
3.  estrutura de apoio    4. estrutura com sala de cerimónia e compartimentos para armazenamento
 5. cemitério    6. proposta de crematório (ver imagens em cima)    7. parque de estacionamento



 A decisão de nomear a proposta do arquitecto Souto de Moura como vencedora 
não agradou a Bernardo Secchi, autor do projeto do cemitério de Hoog-Kortrijk. Segundo 
Secchi, só ele poderia ser responsável pelo projeto de implantação do novo crematório no 
seu próprio cemitério.92 Analisando os desenhos da proposta para o concurso do cremató-
rio, a dupla italiana implanta o edifício no fundo do cemitério, com a intenção de estender 
o cemitério para sudeste, inserindo um outro conjunto formado por sete plataformas. De 
acordo com a memória descritiva do projeto, não deve existir separação entre a arquitetura e 
a paisagem93, visto que o volume se implantaria numa cota mais baixa do que a rua principal 
e, assim, a cobertura deste fundir-se-ia com os campos cultivados. O percurso para o crema-
tório começa no início do cemitério e descreve uma sequência que prepara o visitante para a 
experiência da morte. 

 A estratégia de implantação do gabinete Secchi-Viganò parece prolongar o eixo es-
truturante do cemitério, através do qual se opera o acesso físico e espiritual ao crematório. 
O edifício, ao assumir o seu volume, corta a sensação de infinitude e vastidão proporciona-
das pela ondulação do terreno e que o cemitério soube respeitar. Deste modo, a proposta 
vencedora da parceria luso-belga resultou de uma atitude mais modesta e respeitadora das 
circunstâncias existentes e, apesar da sua contenção, consegue ser tão incisiva como o cemi-
tério.

 O concurso estabelecia também, à partida, a definição de um programa preliminar 
que se baseava na articulação entre espaços com funções bastante distintas:
- um espaço de recepção e assembleia dos visitantes
- duas salas de cerimónia
- uma sala de cremação - com capacidade para três fornos 
- espaço para famílias com serviço de refeições
- espaços técnico e administrativo - com salas para a direção, administração, agentes funerá-
rios e apoio moral para famílias.94

 Os parâmetros quantitativos do programa, aqui entendidos como um requisito defi-
nido pela organização do concurso, devem informar o processo projetual até à materialização 
da espacialidade arquitetónica. Com um orçamento-base na ordem dos 4.500.000 euros e 
assegurado o propósito e localização do edifício, o arquitecto é o elemento que sintetiza a 
união entre factores objetivos e outros de carácter subjectivo, que partem da sua interpreta-
ção. Deste modo, o arquitecto apresenta o seu programa e, assim, assume a responsabilida-
de de tal construção artística.

92 Filip Canfyn, In Memoriam Bernardo Secchi, disponível em https://architectura.be/nl/nieuws/6778/in-memoriam-
-bernardo-secchi---thuiskomen-filip-canfyn [consultado em 21/06/2019] (trad. livre) 
93 New crematorium in Kortrijk-international competition, disponível em http://www.secchi-vigano.eu/atS05/at%20
S05_crematorium%20(kortrijk).html [consultado em 21/06/2019] (trad. livre)
94 disponível em vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo09-verwerking08-kortrijk-cre-
matorium-kortrijk [consultado em 23/06/2019].
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52. planta do Crematório Uitzicht
1. rampa de entrada    2. átrio de entrada    3. átrio central     4. gabinete de aconselhamento   5. compartimento técnico   6. WC      

7. sala da Família   8. sala de Cerimónia    9. sala de reuniões    10. gabinete de atendimento    11. sala de descanso para funcionários     
12. sala de trabalho   13. sala da direção   14. sala de cremação    15. sala de máquinas    16. sala dos fornos crematórios    17. armazenamento    

18. chaminé     19. garagem de serviço    20. sala de descanso para agente funerário   21. rampa de serviço   22. rampa de saída
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53. A transição entre natural e artificial em Leça da Palmeira. Fotografia aérea da Piscina das Marés, Siza Vieira, 1958-66.
54. A transição entre natural e artificial em Kortrijk. Fotografia aérea do Crematório Uitzicht, Souto de Moura, 2005-2011.
55-58. fotografias do Crematório Uitzicht. RC0918.
A numeração das fotografias assinala o espaço correspondente na planta 52.

espaço exterior

área de terreno em corte

- por questão de facilidade de leitura e manuseamento, esta página deve ser consultada complementar e simultaneamente durante o resto do capítulo-

51. corte longitudinal

50. corte transversal



uma narrativa espacial  O programa específico e exigente  -a nível técnico e simbólico - encontra a sua mate-
rialização na experiência da paisagem, que se expande para o infinito. Tal implantação reúne 
condições para a preservação da serenidade propiciadas pela envolvente natural bem como a 
combinação de funções e movimentos inerentes a um edifício desta natureza. O crematório, 
inaugurado em 2011, procura completar a experiência do lugar, como se o edificado, cemité-
rio e paisagem sempre tivessem existido. Ao desaparecer na paisagem, o edifício submerge 
na topografia, deixando apenas visível um metro de estrutura murada acima do nível da cota 
da rua. Apenas a verticalidade da chaminé denuncia o volume horizontal, rematado por uma 
cobertura relvada, que evoca os enormes relvados ondulantes desta região. Ao obedecer à 
orientação da rua e do cemitério, o edifício desenvolve-se em planta de forma triangular que 
se encaixa no vale.

 O programa desenrola-se todo num único piso, abaixo do nível da rua, e ao qual se 
acede através de uma rampa que desce paralela à mesma, iniciando-se assim a sequência 
linear de espaços cerimoniais. No momento de entrada, o visitante inicia o percurso numa 
grande rampa descendente, que estabelece o compasso lento da aproximação física e psico-
lógica face à experiência com a qual se vai deparar. Este ambiente remete-nos para a entrada 
das Piscinas de Leça da Palmeira do arquitecto Álvaro Siza Vieira, onde também o visitante é 
convidado a submergir numa transição entre mundo exterior e interior, entre som e silêncio, 
luz e penumbra. 

 A rampa conduz a um pátio, que serve de átrio exterior com muros altos que cercam 
e anunciam a entrada num novo mundo, recolhido do exterior. Neste momento não é pos-
sível a contemplação da paisagem flamenga e, assim, o arquitecto pontua o pátio com uma 
grande árvore que, ao vestir diversas roupagens, habita este grande espaço cego com cores 
e texturas. O arquitecto introduz também a dimensão simbólica da água que, pelos seus re-
flexos, movimentos e fluidez contrasta com a rigidez material da arquitetura. Ao  colocar uma 
fonte num dos cantos, explora as qualidades sonoras, visuais e metafísicas deste elemento 
que adquire aqui um valor sagrado, como refere Tadao Ando.95 Neste momento, o mundo 
quotidiano é esquecido e o visitante revela, inconscientemente, maior sensibilidade em re-
lação a estes elementos naturais, cuja dimensão espiritual amplia a experiência sensorial da 
arquitetura.

 Este grande pátio conduz, num primeiro momento, para a sala de recepção e en-
contro dos visitantes anunciando um ambiente mais íntimo através da escassa iluminação 
que entra pelo outro lado do edifício. Esta antecâmara reflete a flexibilidade programática 
exigida ao edifício, visto que pode comportar acontecimentos direcionados para as celebra-
ções ou servir apenas de sala de recepção informal. A diferença de pé direito denuncia uma 
mudança de atmosfera ao encaminhar para a sala de cerimónias maior, que se desenvolve 
num eixo longitudinal, com uma entrada de luz zenital, filtrada pelo lanternim, a iluminar 
toda a área. Este espaço, com capacidade para 200 pessoas, serve de sala na qual se celebra 
o velório e uma possível cerimónia de despedida, permitindo conjugar as duas etapas.

95 Creio, de facto, que quando a vegetação, a luz, a água ou o vento são separados da natureza e manipulados de 
acordo com a vontade humana, então adquirem um valor sagrado in Francesco Dal Co, Tadao Ando: as obras, os 
textos, a crítica, Lisboa: Dianlivro, 2001. p. 455. (trad. livre)
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 Sala de recepção e distribuição para as salas de cerimónia 

 Sala de cerimónia

 Velório 

 Presença dos familiares para testemunhar a cremação

 Cremação

 59. planta do crematório com indicação dos percursos

   Percurso dos visitantes  

   Percurso do caixão                

   Percurso dos familiares

escala 1.750
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60-65. fotografias do Crematório Uitzicht. RC0918
A numeração das fotografias assinala o espaço correspondente na planta 52.
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 Anexas a esta sala de cerimónias maior e com acesso através desta, encontram-se 
a sala da família e a sala da despedida, ambas rasgadas por um vão vertical que emoldura a 
paisagem. Aqui, particulariza-se a sala da família, de modo a garantir um espaço mais reser-
vado e fechado, privilegiando a integridade psicológica dos envolvidos e que assegura a per-
manência dos mais chegados no caso de grandes tempos de espera entre cerimónias. Este 
grande conjunto de espaços conecta-se diretamente com o corredor, evitando que os utiliza-
dores voltem outra vez ao ponto de partida, seguindo um movimento claro e linear. Porém, 
devido à variedade de cerimónias abrangidas neste edifício, percebe-se que um crematório 
deve responder a uma grande flexibilidade de usos, de modo a preencher os requisitos de 
diversas culturas e religiões. Neste sentido, por se tratar de um percurso linear e preciso, são 
reconhecidas algumas incompatibilidades no caso de situações de carácter quotidiano: como 
descrito pelo diretor do crematório Jan Sabbe, num clima como o da Bélgica, no qual a chuva 
é uma constante climatérica, os visitantes ao pousarem o guarda-chuva na sala de recepção, 
são obrigados a fazer o percurso inverso ou a voltar ao ponto de entrada através do exterior, 
o que desvirtua o sentido do percurso estabelecido. Com este exemplo trivial reafirma-se a 
necessidade de que o crematório e/ou tanatório possa evoluir no sentido de responder a 
novas solicitações de vivências contemporâneas.

 Paralela a esta sala maior surge a sala de cerimónias menor, também desenvolvida 
segundo um eixo longitudinal, e cuja entrada é feita por um pequeno átrio que a separa a da 
sala da família, estabelecendo-se assim uma ligação não direta, neste caso ao contrário do 
que ocorre na sala maior. Com capacidade para 50 pessoas, a sala menor apresenta maior fle-
xibilidade do que a sala maior (cujo lanternim anuncia a posição do catafalque) visto que um 
pátio interior, apelidado por ESM de jardin d’hiver, ilumina de uma forma homogénea todo 
o interior. Apesar do movimento de entrada e saída descrever uma diagonal que une dois 
eixos no sentido longitudinal do espaço, este pode comportar uma disposição centralizada 
do catafalque, garantindo uma flexibilidade espacial necessária à realização de cerimónias. 
A saída é anunciada através de uma antecâmara, a partir da qual é possível aceder ao pátio 
que, mais uma vez, estabelece uma intencionalidade do arquitecto manipular a natureza e, 
assim, manifestar o sagrado.

 Ambas as salas de cerimónia desaguam no corredor, que anuncia uma passagem 
gradual para a luz, para a contemplação da panorâmica que emoldura a paisagem, o vale e 
o cemitério. A saída do crematório direciona os visitantes para a paisagem, numa transição 
para o exterior e para a luz, onde o rugoso betão exterior penetra no espaço interior e conta-
mina o branco das paredes estucadas. 

 Como é possível ver no desenho, a linha que assinala o percurso dos visitantes nas 
várias etapas da cerimónia descreve um movimento estritamente linear - rampa de acesso, 
pátio de entrada, sala de recepção, sala de cerimónia, despedidas, rampa exterior - e em ne-
nhum ponto se entra em contato com outras cerimónias simultâneas. Porém, o percurso dos 
familiares descreve um movimento menos restrito que orbita à volta das salas de cerimónia, 
tendo acesso às salas de família e ainda, caso seja essa a vontade, a possibilidade de assistir 
à cremação na chamada Sala de Testemunho.

81

II Uso



      66. planta do crematório  - esquema de análise de zoneamento

 Zona pública  - acesso livre de visitantes

 Zona administrativa  - acesso condicionado

 Zona técnica  - acesso restrito aos visitantes (excepto sala de testemunho)

escala 1.1000
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67-70. fotografias do Crematório Uitzicht. RC0918
A numeração das fotografias assinala o espaço correspondente na planta 52.
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 O grande eixo de fronteira que ordena os diversos percursos estrutura-se no corre-
dor que divide o crematório em três zonas: a pública e cerimonial, de acesso livre para os vi-
sitantes; a zona administrativa, de acesso condicionado aos funcionários e possíveis reuniões 
com clientes e a zona técnica, uma esfera que se deseja invisível aos olhos de quem assiste às 
cerimónias.

 Paralelo ao corredor, um primeiro corpo de serviços administrativos (no esquema 
a vermelho) é composto por seis salas que se organizam em redor de um pátio interior, de 
onde é filtrada a única entrada de luz natural. A sala de reuniões, a maior de todas, desen-
volve-se paralelamente ao pátio; as duas salas de trabalho, perpendiculares ao pátio; e à sala 
de convívio dos funcionários acede-se através de um corredor interno que resultou da dupli-
cação do corredor-eixo; a sala de atendimento ao público e a sala do diretor são as únicas do 
conjunto que permitem um acesso independente e direto através do corredor principal, no 
caso de reuniões com profissionais e outras entidades intermediárias ou clientes.

 Atrás da zona administrativa localiza-se a área das instalações técnicas (representa-
da a azul) que ocupa cerca de metade da área. Acede-se à mesma pelo exterior, através de 
uma rampa de serviço que também se encontra ao nível da rua e guia numa suave pendente 
até ao parque de estacionamento das carrinhas de serviço. O facto de se localizar numa posi-
ção oposta ao lado de acesso dos visitantes evita o encontro dos mesmos com as tarefas aqui 
prestadas, privilegiando a integridade psicológica das famílias. Na rampa de serviço inicia-se 
o percurso da urna, que descreve um movimento linear e preciso, acedendo às salas pelo 
sentido contrário ao percurso público - numa sequência que passa pela rampa de serviço, 
corredor interno, corredor público, salas de cerimónia, percurso inverso, sala de cremação. A 
estruturação do percurso da urna segundo um eixo meramente prático, descrevendo o me-
nor trajeto possível, retira o sentido processional defendido em algumas religiões e culturas. 
Por outro lado, assegura um ambiente de discrição por possibilitar um menor contacto visual 
com a urna. 

 Após a entrega da urna na Sala da Testemunho e iniciado o processo de cremação, 
que se prolonga durante duas horas, os restos mortais são processados na grande sala téc-
nica que alberga os fornos crematórios. Deste modo, os familiares descrevem o movimento 
contrário até ao acesso exterior em rampa e são convidados a permanecer na cafetaria exte-
rior, também projetada pelo arquitecto. Este espaço reúne condições para acolher serviços 
de catering, atividades relacionadas com as cerimónias ou apenas para servir como sala de 
espera da família, invocando o carácter social e mundano que caracteriza uma cafetaria, po-
rém, mantendo um tom discreto e sóbrio. 

 Na visita ao local, percebe-se que este espaço serve também como sala de entrega 
da urna, que contém os restos mortais pós-cremação, o que banaliza e retira a dimensão 
simbólica digna deste momento. Numa observação apontada pelo diretor Jan Sabbe, este 
momento merecia maior relevância a nível arquitetónico e projetual, de modo a retirar a 
responsabilidade do agente funerário que, em grande parte dos casos, assume o indesejado 
dever de entregar a urna à família.
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71-72. marcação de momentos específicos como a entrada e a chaminé através da finalização do betão pré-fabricado. 
RC0918
73-75. fotografias do Crematório Uitzicht. RC0918
A numeração das fotografias assinala o espaço correspondente na planta 52.

3 8.a



 Apesar de não se tratar de um edifício para devoção do sagrado, o crematório com-
porta características físicas e simbólicas associadas a esse tipo de espaços. O desenho dos 
espaços a nível da sua materialidade e atmosfera, anuncia a expressão clara da visão do 
arquitecto em projetar um ambiente tanto quanto de e para o espírito.

 Por tratar-se de uma construção maioritariamente abaixo do nível da rua, esta co-
munica com o exterior através de três rampas, duas de acesso público, entrada e saída, e 
uma de serviço, e dos pátios e clarabóias que subtilmente conduzem o percurso interior do 
crematório, sugerindo uma atmosfera acolhedora e filtrada a nível de luz natural.
 
 No exterior, privilegiou-se uma aparência áspera através do emprego de betão com 
uma textura vertical conseguida através da impressão de ripas estreitas de madeira no muro 
descofrado. Visualmente homogéneo mas salvaguardando as diferenças texturais e a nível de 
acabamentos, o material das fachadas, rampas, muros e chaminé confere uma harmonia e 
carácter de unidade à volumetria. A aparência exterior contrasta com o branco das paredes 
estucadas que denunciam um ambiente mais sensível e cuidado no interior do edifício.

 Em todo o espaço do programa cerimonial é sentida uma neutralidade espacial, 
onde os pontos de luz natural são cuidadosamente posicionados de maneira a garantir um 
ambiente de contenção. A luz que entra zenitalmente na sala de cerimónias grande indica 
o ponto sensível onde é colocado o catafalque, porém, no corredor, esta indica o percurso 
até à saída. Os restantes focos de luz natural, conseguidos através dos pátios interiores que 
perfuram a cobertura, conferem uma escala mais mundana ao espaço, sem retirar a elevação 
simbólica do programa. Para além da introdução destes elementos pontuais, o pé-direito 
das salas de cerimónia e da sala de recepção estabelece-se nos 3,50m, marcando os 2,40m 
utilizado em todo o crematório com uma transição de tonalidade da padieira das portas ao 
tecto (imagens 73. e 74.). Todos os outros espaços do crematório apresentam a medida do 
pé-direito coincidente com a padieira das portas (2,40m), que se traduz por uma escala mais 
aproximada à medida humana, ao invés das salas de cerimónias, que impõem um maior 
nível de solenidade. O mesmo pé-direito das salas de cerimónias é utilizado em toda a zona 
técnica, por questões funcionais. De maneira a acentuar a atmosfera reservada, todas as zo-
nas cerimoniais são pavimentadas a soalho de madeira escura, assim como organizadas com 
equipamento do mesmo material.

 A resposta específica do arquitecto para o sítio em estudo resultou num projeto que 
é capaz de reforçar o espírito do lugar, num equilíbrio claro entre volumetria, materialidade 
e paisagem.

uma atmosfera sensível 
-materialidades-
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76. Vista geral dos cenotáfios e muro envolvente de Etiénne-Louis Boullée (nome original 
Vue générale des cénotaphes avec leur enceinte, 1781, Arquivo online aberto da Bibliothè-
que Nationale de France).
Este desenho detalha um complexo sepulcral em formato de arena. O largo e central ce-
notáfio, a maior parte do qual é um cone truncado, encontra-se dentro de um recinto deli-
mitado do qual ascendem outros cenotáfios mais pequenos, desenhados como pirâmides 
truncadas.
77. Esquiços do arquiteto Souto de Moura para o crematório Uitzicht. 
78. Volume troncocónico da chaminé do crematório Uitzicht. RC0918



 A cobertura do crematório Uitzicht, como quinto alçado, é estudada como elemen-
to fundamental de projeto, na qual se rasgam vários lanternins e pátios - numa fase inicial de 
desenho estas intenções traduziam-se em volumes positivos (imagem 77.), que agora pene-
traram no volume e permitem a entrada de luz natural. 

 Comparando as imagens 76. e 77., parece clara a reminiscência dos projetos de 
arquitetura funerária de Boullée, no sentido em que as claras formas elementares são pri-
mordiais nos desenhos96 dos dois arquitetos. Neste caso, o alçado do conjunto sepulcral (76.) 
apresenta uma grande arena, implantada abaixo do nível do caminho de acesso, e circundada 
por um muro, dentro da qual vários volumes emergem. Os de menor dimensão são desenha-
dos como pirâmides truncadas, destacando-se o central, de maior dimensão e em forma de 
cone truncado. Nos desenhos de processo do arquitecto Souto de Moura, é visível uma lei-
tura de conjunto de alçado que remete para o alçado apresentado por Boullée, organizando 
vários volumes de menor dimensão em contraste com o elemento de destaque, neste caso, a 
chaminé do crematório. Observa-se, nos dois casos, um elogio às formas elementares, como 
meio de encontrar novas possibilidades baseadas na geometria elementar dos sólidos regu-
lares como base do projeto arquitectónico.97 A busca de Boullée por novas formas refletiu-se 
também no estudo das suas propriedades e de como estas potenciam a experiência senso-
rial do homem.98 O estudo da composição das massas  -ou por outras palavras, o estudo da 
forma- da iluminação, das suas dimensões e dos métodos de representação são artifícios 
utilizados pelo arquitecto no sentido de trabalhar o efeito que estas têm ao provocar certas 
emoções ou estados sensoriais. Como o próprio refere99, tal repercussão provinha da leitura 
do conjunto de todas as características descritas e, não apenas, dos seus elementos isolados 
ou dos detalhes.

 Segundo Helio Piñon, a obra de Souto de Moura deve ser vivenciada através do 
sentimento, não sendo em nenhum lugar poluída por uma atração pelo virtuosismo100; esta-
belece-se assim, uma distância face à exacerbação da forma geométrica pura em Boullée. O 
visionário arquiteto francês descreve a sua fixação pela simplicidade, regularidade e capaci-
dade de repetição101 que as formas regulares comportam, enfatizando-o ao elogiar a esfera 
como forma de magnífica beleza.102

96 Emil Kaufmann, Tres Arquitectos Revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequen, Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 109.
97 idem, p. 113.
98 Boullée, Papiers, folio 70: ‘‘je devois faire des recherches sur la théorie des corps, les analyser, chercher à recon-
noître leurs propriétés, leur puissance sur nos sens...” , in idem, p. 113.
99 Boullée, idem, folio 48: ‘‘nos émotions naissent d’éffet du tout ensemble et non pas des détails dont la beauté 
ajoute seulement aux prèmieres impressions causées par les masses.’’ in idem, ibidem.
100 Hélio Piñon, Modern and (therefore) genuine, in Francesc Zamora Mola, Eduardo Souto de Moura: architect, 
Barcelona: Loft, 2009, p. 6-9.
101 Boullée, Papiers, fol. 78: “Fatigué de l’image muette et stérile des corps irreguliers je suis passé à l’examen des 
corps réguliers... Pourquoi la figure des corps réguliers se saisit-elle au premier aspect? C’est que leurs formes sont 
simples, que leurs faces sont régulières et qu’elles se répètent.” in Emil Kaufmann, op. Cit., p. 113.

102 Emil Kaufmann, op. Cit., p. 112.

o quinto alçado como 
elemento compositivo 
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79. Implantação do crematório na topografia flamenga.

80. alçado do grande complexo funerário que incorpora o Cenotáfio de Newton.



 Boullée desenvolve nos edifícios de carácter funerário a base teórica daquilo a que 
nomeia de architecture ensevelie -arquitetura enterrada ou sepultada na melhor das tra-
duções-, caracterizada pelas suas baixas proporções que fundem o edifício na terra.103 No 
crematório de Kortrijk, Souto de Moura tira proveito da potencialidade de envasar o edifício 
na terra, mas sem o enterrar completamente, por isso sempre a linha de cobertura presente 
(ver imagem 79.), a mediar a terra e o céu e a estabelecer a proporção do homem. 

 Em Kortrijk, a capacidade de preservar o lugar, e de o sacralizar na arquitetura, foi 
expressa através do camuflar da estrutura de betão com um tapete verde que reinterpreta 
o nivelamento da paisagem flamenga. As aberturas, pontuais na cobertura, materializam-se 
em forma de pátios interiores no piso inferior, que reproduzem a intenção clara de conta-
minar o espaço arquitetónico ao estender as propriedades naturais da envolvente. O modo 
como o arquitecto compreende na sua obra a natureza é, para Boullée, um dos caracteres 
mais expressivos em arquitectura.104  Porém, o arquitecto francês encontrou algumas con-
trariedades na tentativa de alcançar esta premissa, visto que o próprio estava consciente da 
procura de objetivos divergentes. O modo como proclamava a inserção da natureza na obra 
traduziu-se numa posição superficial, ao adotar uma representação pitoresca dos elementos 
naturais, evidente no alinhamento geométrico dos ciprestes no Cenotáfio de Newton  ou 
na heróica paisagem que emoldura o grande complexo monumental funerário (80.). Deste 
modo, Boullée reconhece uma discrepância no modo como materializou a teoria:

Confesso temer que, ao empregar os meios pitorescos possa parecer teatral, o que desvia da 
transparência exigida pela arquitetura. Acredito ter sido capaz de evitar tal ambiguidade.105

 No crematório de Kortrijk, o 5º alçado sintetiza a procura de várias incursões formais 
e simbólicas, cuja horizontalidade destaca a chaminé como único elemento vertical do pro-
jeto. Esta opção confere-lhe uma posição algo escultórica, reforçada pelo diferenciamento 
de textura no acabamento das superfícies de betão cofrado. Apesar de apresentar o mesmo 
tom de cinzento do muro exterior, foi escolhido um acabamento martelado nas superfícies da 
chaminé, que lhe confere uma aparência áspera e singular, destacando-se da impressão de 
tabuado de ripas estreitas de madeira na cofragem do betão dos muros. Este volume tronco-
cónico é facetado numa das arestas, formando um triângulo que abre à medida que chega ao 
topo. Elemento de referência no desenvolvimento da imagem do projeto, a chaminé parece 
introduzir assim uma qualidade cénica e escultórica, visto que, de um ponto de vista estrita-
mente técnico, poderia nem existir. 

103 Boullée, Papiers, folio 87: ‘‘proportions basses et affaissées et enfouies dans la terre... le noire tableau de l’archi-
tecture des ombres dessiné par l’effet d’ombres encore plus noires’’ in Emil Kaufmann, Tres Arquitectos Revoluciona-
rios: Boullée, Ledoux y Lequen, Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 114.
104 idem, folio 84. “oui, je ne saurais trop le répéter, l’architecte doit être le metteur en oeuvre de la nature.”, ibidem.
105 idem, folio 130. “J’avois à craindre, en employant les moyens pittoresques... d’être ce qu’on appelle théâtral et de 
m’écarter de cette pureté qu’exige l’architecture, et sans laquelle toute production porte avec elle un vice insuppor-
table, que je crois avoir su éviter.” in Emil Kaufmann, op. Cit., p. 115. 
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81. O fogo na cabana primitiva de Viollet-le Duc
Ao ilustrar a cabana primitiva (pelasgian significa ancestral), a lareira ocupa a po-
sição central do fogo,  sendo extraído o fumo através da abertura na cobertura. 



 Segundo Gotfried Semper, o primeiro sinal de assentamento humano é a instalação 
da lareira por consequência do fogo, cuja chama ilumina, aquece e confecciona. À volta da 
lareira, que simboliza o lar, os primeiros grupos civis reuniram e teorizaram-se os conceitos 
religiosos primitivos, que se manifestavam em forma de culto106. O fogo é um fenómeno que 
comporta assim dimensões funcionais, sociais e simbólicas e é para Gotfried Semper, o pri-
meiro e mais importante elemento moral da arquitetura, porque à sua volta foram montados 
os outros três elementos: a cobertura, a parede e o terraço107 que protegeram o homem de 
condições hostis e reuniram as condições básicas para que este se desenvolvesse a nível 
intelectual e social. O fogo está na origem da casa como primeiro abrigo habitado e assim 
fundador do espaço doméstico, numa ligação entre energia, construção e arquitetura. 

 Apesar da origem da lareira ser ancestral, o conceito de chaminé não existia e a 
extração de fumo realizava-se através de um buraco recortado na cobertura o que, do ponto 
de vista tecnológico era bastante redutor, resultando em perdas de calor ou possíveis fragi-
lidades na proteção do interior doméstico. Assim, houve a necessidade de deslocar a lareira 
do centro para a parede, lateralizando-a108, sendo a extração do fumo efetuada através de 
um conduto que o direcionava para o exterior. Progressivamente, a lareira foi perdendo o seu 
valor primitivo de elemento básico do habitar, tornando-se um símbolo de ornamentação das 
casas burguesas e aristocratas, e demasiado dispendiosas para o uso ordinário.

 Apesar da fogueira aberta ter sido uma das primeiras manifestações que contri-
buíram para o conforto e bem-estar do homem, a invenção da chaminé como método de 
expulsar os agentes nocivos resultantes da combustão foi delegado para último plano. Apesar 
de existirem manifestações de chaminé desde a Idade Média109, esta é um produto moder-
no como método consciente de ventilar correctamente os edifícios.110  Segundo Putnam, o 
primeiro estudo científico do funcionamento sanitário da chaminé como elemento de arqui-
tetura surge pelas mãos de Louis Savot, um médico de Paris, em 1624. Apesar do esforço em-
pregue na tentativa de projetar uma chaminé que respondesse a certos princípios sanitários 
e técnicos, só em 1713, Gauger desenha o modelo de chaminé que serve de base para a pri-
meira patente moderna111, seguindo-se inúmeras tentativas de melhoramento deste disposi-
tivo, surgindo em 1790 a primeira solução verdadeiramente eficaz. No século XIX assiste-se 
à instalação em massa da chaminé, resultando na desvalorização do contributo simbólico do 
fogo como gerador do espaço doméstico, e já no Movimento Moderno se assiste à separação 
entre matéria e energia, arquitectura e fogo112, como defende Galiano, permitindo a qualifi-
cação do espaço arquitetónico como espaço para pessoas, separado da componente técnica 
e construtiva, que até aqui se fundiam.
106 Gotfried Semper, The Four Elements of Architecture and other writings, Cambridge: University Press, 2010, p. 102.
107 idem, p. 102. Neste contexto, o elemento terraço é a figura da construção ou da terraplanagem de uma superfície, 
e assim, o monte é nivelado para se construírem habitações sólidas a nível estrutural. 
108 Nos abrigos primitivos, a lareira ocupava a posição central do fogo, lateralizando-se a mesma a partir da Idade 
Média, que ocupava um nicho escavado na parede. John Putnam, The Open Fireplace, Boston, 1882, p. 14.
109 No século XII, as lareiras eram regularmente circulares em planta e de dimensões menos reduzidas quando com-
paradas com as dos séculos mais tardios da Idade Média, que já ocupavam um grande papel na decoração do salão. 
idem, p. 25.
110 idem, p. 12.
111 idem, p. 36.
112 Luis Fernández-Galiano, Fire and memory: on architecture and energy, Cambridge: The Mit Press, 2000, p. 247.
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82. Crematório de Heimolen, KAAN, Bélgica, 2008
83. Crematório do Prado do Repouso, arq. Manuel da Silva Lessa, Portugal, 1995
84. Crematório Uitzicht, arq. Souto de Moura, Bélgica, 2005-2011. RC0918



 Também no século XX, a chaminé ganhou o estatuto de símbolo controverso desde 
a emergência do crematório moderno. Tal interpretação pode decorrer da associação des-
te elemento ao contexto de vários acontecimentos históricos, nomeadamente o holocausto 
nazi, que convocam argumentos suficientes para a rejeição sociocultural da mesma. Um apa-
rato técnico e simbólico que sugere uma indesejada confrontação com a morte e que ainda 
continua a sensibilizar a mentalidade contemporânea.

Eu gosto muito mais de construir em Portugal porque há sempre uma proximidade... Conse-
gui isso, tem que se dizer a verdade, no Crematório; senti-me quase a trabalhar em Portugal. 
Primeiro, porque a obra não era muito grande e, depois, porque a Bélgica também é um país 
pequeno e fui criando laços com os arquitectos, com a Câmara. Como a obra se destinava a 
uma terra muito pequena, fui muito envolvido. Na vila havia um grupo de pessoas que contes-
tavam o crematório naquele sítio. Há a ideia de que um Crematório é uma espécie de “Ausch-
witz a deitar fumo”; portanto, houve discussões. Estavam previstas novas urbanizações junto 
ao crematório, e os promotores e os empreiteiros diziam que iam ficar prejudicados.113

 No início do século XX, o desenho e proporção da chaminé num crematório pare-
cia estar relacionado com a restrição técnica da dimensão dos tubos e condutas, facto que, 
como refere Hilary Granger, não se coadonou com os modelos de Templos Gregos, cúpulas 
Renascentistas ou capelas Góticas, escolhidos como referência da arquitetura crematória do 
início do século.114 Ultrapassadas as restrições técnicas, esta torna-se assim objecto de proje-
to, podendo interpretar diferentes concepções no conjunto arquitetónico. Entendida ainda 
como símbolo depreciativo, a chaminé pode tornar-se um elemento invisível do volume, per-
manecendo imperceptível na experiência física do edifício (82.). No seu oposto, a arquitetura 
revela a chaminé como elemento essencial para o seu funcionamento e, por isso, é revelado 
o seu carácter técnico (83.). 

 Em Kortrijk (84.), torna-se tema de projeto como elemento compositivo totalmen-
te assumido e até exacerbado, tornando-se uma parte essencial da imagem do conjunto. 
Apesar de desenhada como símbolo moderno da presença do edifício na horizontalidade 
da paisagem, ainda são levantadas objeções preconceituosas quanto à presença da mesma, 
equivocadamente alegando que o fumo proveniente contém partículas das cinzas dos corpos 
cremados.115 A chaminé é assumida como parte do edifício por adopta a mesma linguagem 
arquitetónica em forma, volumetria e materialidade.

113 Eduardo Souto de Moura entrevistado por Manuel Graça Dias e Jorge Figueira, revista Camões: da identidade da 
arquitectura portuguesa, número 22, 2013.
114 Douglas Davies, Lewis Mates, Encyclopedia of Cremation, Inglaterra: Ashgate Publishing Company, 2005, p. 344. 
p. 212.
115 Em Julho de 2015, uma associação dos bairros residenciais das proximidades do crematório apelou a uma quei-
xa-crime pela construção ilegal do crematório numa área de expansão residencial. Para além da alegada incompati-
bilidade do edifício na leitura do conjunto habitacional, a comissão de moradores alegava a existência de poeiras e 
odores persistentes. Em 2016 o Tribunal deliberou a total legalidade da implantação do crematório, uma vez que a 
nível paisagístico é discreto ao enquadrar-se na envolvente e desmentida a alegada toxicidade dos resíduos prove-
nientes a nível de impacto ambiental, disponível em https://www.hln.be/in-de-buurt/kortrijk/crematorium-uitzicht-
-blijft-open [consultado em 06/06/19].
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85-86. esquiços de estudo do crematório de Kortrijk, arquitecto Souto de Moura. 



 o crematório
-uma noção de tipo -

 No projeto do crematório, Souto de Moura respondeu ao programa e à sua dimen-
são particularmente sensível através de uma clareza e solenidade das formas e linhas. O cre-
matório belga proporcionou uma oportunidade de moldar um edifício de celebração secular 
da morte, adaptado a uma sociedade que já não reconhece os códigos e condutas impostos 
pela arquitetura religiosa. No entanto, ao sugerir um ambiente de introspecção, serenidade 
e intimidade, torna-se o exemplo que anuncia, para o arquitecto, a oportunidade de assistir à 
invenção de uma tipologia, que será fundamental para o nosso futuro, como vamos continuar 
a viver, e saber como acabamos depois de viver assim.116 Contudo, segundo Joaquín Arnau117, 
a secularização dos cultos não leva a que estes abandonem a sua condição ritualística e, 
assim, o arquitecto de um modo consciente deve induzir no espaço certas qualidades que 
ampliem a noção de espaço e de tempo, essenciais à arquitetura, bem como a da dimensão 
do homem, no sentido da verbalização daquilo que é intangível ou imensurável.

[O projecto mais invulgar que desenvolvi foi] Um crematório. Gostei especialmente porque 
não estou a desenhar apenas um crematório, estou a inventar um equipamento que ninguém 
sabe o que é. Não pode ser uma igreja. As cerimónias demoram duas a três horas, as pessoas 
têm que ter um sítio para tomar um café, mas não pode ser uma coisa festiva. É preciso en-
contrar um tom que não pode ser mundano, mas também não pode ser lúgubre, nem nada 
de religioso, nem um laboratório com uma chaminé, e tudo tem que ter nomes. É muito inte-
ressante o projecto por este aspecto, pela atmosfera que se quer.118

 A crescente aposta na cremação, especialmente nas últimas décadas, por parte de 
países como Bélgica e Holanda, tornou necessário o desenvolvimento de edifícios específicos 
que apoiassem a nível programático, técnico e arquitetónico aquilo que viria a ser um cre-
matório. À data do projeto de ESM, praticamente não existiam crematórios em Portugal, o 
que traduz os hábitos portugueses no que diz respeito às cerimónias de despedida, facto que 
condicionou o arquitecto através do desconhecimento do funcionamento técnico, programá-
tico e social deste equipamento em questão. A síntese projetual resultou da necessidade de 
aproximar o diálogo formal e técnico 119 muito específico do aparelho crematório com o diálo-
go espiritual do programa cerimonial, num equilíbrio certo entre espaço, luz e materialidade.

116 Memória descritiva do projeto in Eduardo Souto de Moura - Concursos/ Competitions 1979-2010. FAUP, 2011.
117 Joaquín Arnau, 72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica, Barcelona: Celeste, 2000, p. 214.
118 Eduardo Souto de Moura em entrevista à revista tabu, 1 de Dezembro de 2006, p. 36.
119 Para Joaquín Arnau, a Arquitectura ao dotar-se de sentido humano, suscita a elevação de uma função de utilidade 
meramente prática, a uma de categoria ritual. Ao arquitecto que concebe sob matrizes meramente funcionais, a sua 
arquitectura é indigna da condição humana. op. Cit., p. 212.
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120 Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad: Ensayo sobre el tipo en arquitectura, Demarcacíon de Barcelona 
del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993, p. 12.
121 Texto de apresentação do projeto, Porto, 08 de Junho de 2009.
122 Carlos Martí Arís, op. Cit., p. 21.
123 idem, p. 50.
124 idem, p. 82.

 Segundo Carlos Martí Arís, o tipo arquitetónico define-se pela presença de uma in-
variável formal que se manifesta em diversos exemplos e que se situa ao nível da estrutura 
profunda da forma.120 Neste caso, o autor não se refere a estrutura como sistema portante 
que suporta o edifício, ou a forma como configuração geral do mesmo. No entanto, no tipo 
arquitetónico é possível reconhecer semelhanças na estrutura formal dos diferentes objetos 
arquitectónicos, que ultrapassa as possíveis diferenças a um nível aparentemente mais su-
perficial.

 A história da arquitectura poucas vezes teve a oportunidade de assistir à invenção 
de uma tipologia. Se formos a ver, quase sempre as tipologias de casa pouco têm variado até 
aos nossos dias e não é por acaso que ‘‘os astronautas gostam de voltar a casa...’’. 121

 Segundo Souto de Moura, o tipo em arquitetura parece incorporar uma dimensão 
cronológica e, assim, aparece vinculado a certas coordenadas históricas. Porém, independen-
temente das suas circunstâncias histórico-temporais, os princípios lógicos e estruturais que 
Martí Arís define como chave para a definição de tipo, expressam uma ideia de arquitetura 
permanente e, de certo modo, protegida da cronologia. Apesar de Martí Arís apresentar a 
sua definição de tipo como uma momentânea suspensão do tempo histórico 122, história e 
tipologia para Souto de Moura apresentam-se como conceitos complementares e que se 
solicitam mutuamente, deixando a passagem do tempo transparecer a nitidez e clareza da 
estrutura formal, a tal invariável apresentada por Martí Arís. 

 O autor espanhol adverte para o facto de que, habitualmente, o critério mais ado-
tado para a classificação tipológica dos edifícios se baseia na atividade a que se destinam, 
referindo que, nestes casos, a arquitetura tende a ser reduzida a uma condição meramente 
instrumental 123 e pode resultar num processo automático de classificação tipológica da arqui-
tetura. Assim, o tipo ultrapassa a função destinada ao edifício, e passa a ser entendido num 
sentido mais amplo, em que este ganha autonomia e não se esgota na satisfação da utilidade. 
Apesar de conter princípios estruturais abrangentes, é capaz de se adaptar aos diferentes 
modos de vida e culturas, e por isso são numerosos os edifícios que sofreram adaptações ao 
longo do tempo, sem ver transmutada a sua estrutura formal, como o caso do antigo Mos-
teiro de Santa Maria do Bouro, atualmente convertido em pousada com finalidade turística , 
ou da antiga Cadeia da Relação no Porto, atualmente adaptada para acolher a sede do Insti-
tuto Português de Fotografia, ambos da autoria do arquitecto Souto de Moura. Como refere 
Martí Arís, estes edifícios têm a capacidade de cristalizar um sistema de relações pautados 
pela arquitetura, em que a estrutura formal adquire um carácter mais permanente do que a 
atividade específica124 subordinada aquando da concepção do edifício.
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 Assim, a arquitetura ao dar forma, estabelece um sistema de regras que expressam 
e por sua vez induzem comportamentos ritualísticos. Apesar da crescente perda da antiga 
sacralidade na arquitectura125, a organização de um espaço reflete um ritual vinculado ao 
comportamento humano. De encontro ao conceito abordado por Joaquín Arnau, os compor-
tamentos rituais podem ser o ponto de contacto entre a utilidade e a forma de um edifício e, 
por essa perspectiva, a arquitetura é um simples meio para a dimensão humana.

 Porém, atualmente ainda não é possível associar o crematório a um tipo arquitetó-
nico, no sentido em que tal classificação se processa através da sua natureza conceptual e 
não objetual, e por isso não se deve subjugar o tipo à sua natureza programática. Para Mo-
neo, os novos edifícios surgem da imitação dos grandes modelos da arquitetura do passado, 
126  que parece retratar um desassossego perante a condição moderna da arquitetura e a 
consequente perda de um sentido de totalidade na ideia de tipo. Moneo defende assim a 
extrema dificuldade em aplicar a noção de tipo na arquitetura atual, apesar de reconhecer o 
valor que tem para explicar a arquitetura do passado.127

 Apesar da sua crescente autonomia e afirmação arquitetónica, o crematório é um 
edifício que combina características de tipos como fábricas, igrejas e teatros. Como Souto de 
Moura refere, são edifícios complexos porque não se tratam apenas de instalações industriais 
para efeitos de incineração, também não são apenas recintos para a prática de cerimónias 
eclesiásticas ou espaço para eventos sociais e lúdicos. Apesar de não ser possível designar o 
crematório como um tipo, são poucos os casos onde se podem encontrar características de 
tipos tão distintos reunidas num único edifício. Assiste-se assim, à evolução de um espaço 
arquitetónico que, a nível programático, simbólico e conceptual sugere um ambiente de in-
trospeção e contenção mas que não se enquadra nas premissas dos espaços de culto religio-
so. Um edifício que aborda matérias de valor ancestral dos rituais funerários mas responde a 
novas necessidades da sociedade contemporânea, resultando numa ritualização secular de 
um assunto tão sensível como a morte. 

 Um esquema de funções é um esquema de funções, feito por homens como nós e, 
por definição, um esquema será incapaz de vir a conter a vida, a complexidade da vida, as 
alterações que a vida nos irá sempre, mais tarde, propor. 128

125 Por antiga sacralidade na arquitetura entende-se aquela em que se foca ritual como propósito. Joaquín Arnau ilus-
tra o caso da arquitetura egípcia, que apesar de ser classificada como arquitetura funerária, é edificada para celebrar 
a vida, lugar de procissões litúrgicas ou o caso do Parthenon grego, para o qual se dirigem procissões para o culto da 
deusa Atenas. Joaquín Arnau, 72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica, Barcelona: Celeste,2000, p. 214.
126 Rafael Moneo, “Prólogo” da edição espanhola de Compendio de lecciones de Arquitectura de J.N.L. Durand, pág. 
11. retirado de Carlos Martí Arís, op. cit., p. 138.
127 Rafael Moneo, Sobre la nocion de tipo , “Oppositions 13”, Institute for Architecture and Urban Studies, MIT Press, 
1978.
128 Manuel Graça Dias, Equipamentos Intencionais, Arquitectura Ibérica, nº 11 (Nov.-dez. 2005), p. 32-35.
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2.2. p r o g r a m a

sacralidade vs tecnologia

usos, relações, espaços:
do esquema à forma

construção do programa
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sacralidade vs tecnologia  Ao contrário de outros tipos de edifício, o crematório/ tanatório foi sujeito a um 
grande desenvolvimento ideológico num curto espaço de tempo de dois séculos. O edifício 
surge como meio de acompanhar a inovação tecnológica da cremação no século XIX, desen-
volvendo-se como um espaço projetado para acomodar o forno crematório. Apesar da inicial 
monofuncionalidade, surge a necessidade de satisfazer outras funções e de discutir o modo 
como este é projetado, que se torna o grande desafio da segunda metade do século XX em 
diante.

 À medida que a cremação se tornou mais acessível, surgindo como uma alterna-
tiva secular, desencadeou uma maior preocupação ideológica da relação entre a sacralida-
de secular e a tecnologia, presente no funcionamento do edifício. Quando comparado com 
edifícios de carácter religioso, como as igrejas, o crematório desenvolveu-se à luz de uma 
vertente mais industrial, o que levou a grandes críticas, especialmente no contexto europeu.

 Atualmente, o crematório/ tanatório é considerado um edifício autónomo  - apesar 
da sua possível relação com o cemitério - e cujo programa é mais flexível e ambíguo do que 
em outro tipo de edifício. Consoante o contexto cultural, o crematório apresenta diferentes 
expressões, resultando num grande número de variáveis programáticas. Assim, o crematório 
reflete, mais do que outros equipamentos, a herança cultural de uma sociedade, e por isso 
desempenha um papel notável na discussão arquitetónica contemporânea.

 Apesar das possíveis especificidades locais e culturais, e das inúmeras soluções pos-
síveis, a construção do programa para o projeto do Tanatório do Porto surgiu da definição dos 
espaços essenciais ao seu funcionamento, à luz do contexto contemporâneo português.

Em minhas aulas na universidade, propus à turma o exercício de projectar um mosteiro, e 
assumi o papel de um eremita que achava que deveria haver uma sociedade de eremitas. 
De onde partir?
Como compreender essa sociedade?
Eu não tinha um programa, e por duas densas semanas, nós discutimos a natureza. (A natu-
reza é uma noção que faz parte do que o eremita é.)
(...)
Nós desenvolvemos o trabalho, e surgiram inúmeras soluções maravilhosas. Ouça o que eu 
digo: foi muito compensador perceber que elas não partiram de um programa morto, desses 
que prescrevem a quantidade de metros quadrados.
(...) 
Não é possível descrevê-las (soluções) aqui, mas o que começara com uma simples reconside-
ração havia emergido com a força de um novo princípio, a partir do qual novas descobertas 
poderiam ser feitas no presente.129
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129 Louis I. Kahn: Conversa com estudantes, (trad. Alícia Penna), Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p. 22-25.
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 Independentemente do contexto sociocultural, o espaço mais proeminente do ta-
natório é a sala de cerimónias, projetada para albergar um grande número de pessoas duran-
te a realização da cerimónia de despedida. Vista a cremação como um processo secularizado, 
este espaço, ao contrário do que acontece nas igrejas, deixa de conter alusão a símbolos 
religiosos, porém, requer o mesmo nível de solenidade patente numa igreja, bem como com-
preende algumas das características de circulação e apreensão do espaço arquitetónico reli-
gioso.

 Periféricos à sala de cerimónias podem aparecer outro tipo de espaços secundá-
rios; os espaços de espera, posicionados antes da entrada na mesma, conferem uma certa 
flexibilidade ao programa, visto poderem servir diferentes propósitos. Segundo Russell, este 
espaço é criado no intuito de unir as pessoas que compartilham o mesmo dilema130, o do luto. 
Apesar de parecer um espaço secundário e com menor importância do que os restantes, 
pode conter em si toda a essência do edifício, pois permite uma convivência mais leviana 
daquela experienciada na sala de cerimónias. 

 No contexto português são ainda visíveis duas realidades na celebração fúnebre: 
rituais que exprimem comportamentos primitivos, apoiados na teoria de morte domesticada 
131, apresentada por Philippe Ariés, na qual os familiares ainda estão presentes nas diversas 
etapas de despedida; e rituais decorrentes da modernização da sociedade atual, onde a pes-
soa morre no hospital, é velada pelo agente funerário e só é apresentada à família na ceri-
mónia de despedida, processo que o autor denomina de morte selvagem132. No meio rural 
português ainda se observa a predominância do modelo de morte domesticada, ao contrário 
do modelo moderno praticado nas grandes cidades133. Independentemente das possíveis di-
ferenças ideológicas, ambos recorrem ao velório como etapa fundamental do ritual fúnebre. 
No caso de enterramento, esta etapa tem lugar, ainda em alguns casos, no contexto domés-
tico, encontrando-se praticamente em desaparecimento e, com maior expressão nas casas 
mortuárias, seguindo daí para a igreja ou cemitério. No contexto de cremação, os edifícios 
construídos ainda não consideram a existência de um espaço para a realização do velório, 
facto que obriga a realização das cerimónias em momentos e locais distintos, dificultando o 
processo da despedida. O velório, ao contrário de outras etapas do ritual fúnebre, não tem 
limite de tempo estipulado, pelo que pode demorar entre poucas horas a um dia inteiro, com 
tendência para durar até de madrugada. Deste modo, deve considerar-se um número sufi-
ciente de espaços destinados à realização de velório, possibilitando a permanência das famí-
lias e visitantes durante um maior período de tempo. Em anexo podem também surgir salas 
de espera ou espaços exteriores que, como no caso da sala de cerimónias, proporcionam o 
contacto entre os visitantes e liberta o espaço para a possível afluência e movimentação de 
pessoas.

130 James S. Russell, Evoking the Infinite, Architectural Record, 2000, p. 224.
131 Philippe Ariés, O Homem perante a Morte, Publicações Europa-América, 2000(1988,89), p. 63.
132 idem, p. 63.
133 Refere que o culto dos mortos diminuiu, acabada a morte solene e circunstanciada, em família, morre-se no hos-
pital - extraterritorialidade da morte. Jean Baudrillard, A Troca Simbólica e a Morte II, Arte e Comunicação, Edições 
70, p. 99.

II Uso

usos, relações, espaços
- do esquema à forma -
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87. Communal Crematorium, Ringsted, arq. Henning Larsen, 2013
88. Crematório Uitzicht, arq. Souto de Moura, 2005-2011
89. Proposta a concurso do novo crematório no cemitério de Hörnli, arq. Josep Ferrando, David Recio, Rafael Aliende, 2017



 Ainda considerando espaços de uso cerimonial, surge no tanatório a chamada Sala 
de Testemunho da Cremação. Neste espaço testemunha-se o momento de transição entre 
o visível e o invisível, o curto espaço de tempo em que os presentes são convidados a ver 
alguém pela última vez, antes de dissolvido o corpo em cinzas. Na prática crematória, esta 
etapa do ritual não segue um padrão estabelecido, resultando numa ambiguidade de foro 
ideológico e simbólico: quando não se vê, é possível que exista algum sentimento de pertur-
bação ou incerteza por não se presenciar aquela que seria a derradeira etapa de todo este 
processo. Em culturas com longo historial de cremação, como o caso da hindu, é expectável 
observar a redução do corpo a cinzas, porém, nas práticas crematórias ocidentais, por razões 
técnicas, ‘apenas’ se observa o caixão a entrar no forno crematório. Este espaço é o verda-
deiro contributo espacial do edifício crematório, no qual se assiste à derradeira etapa cerimo-
nial. Por outro lado, é dos espaços que mais reflete a flexibilidade programática e simbólica 
deste edifício, visto que a sua materialização condiciona o ritual, e assim conseguem-se iden-
tificar diferentes escolhas projetuais:

- edifícios que contemplam a presença dos familiares e não ocultam as características técni-
cas e industriais dos fornos crematórios; [87.]
- edifícios que contemplam a presença dos familiares na cremação, mas atenua todo o apa-
rato técnico; [88.]
- edifícios que permitem a apreensão deste processo, porém, impõem limites físicos na ex-
periência arquitetónica; [89.]
- edifícios que impossibilitam a presença e testemunho da cremação, tratando-se de um 
processo mecânico e de responsabilidade técnica.

 As duas últimas opções projetuais anulam o próprio fundamento simbólico e ideo-
lógico do crematório enquanto edifício, ao impossibilitar a proximidade no testemunho da 
cremação. Em certas religiões existe a necessidade de comprovar este acontecimento e que 
serve como forma de assegurar o encerrar de todo o cerimonial.

 Os espaços de uso cerimonial enumerados representam a parte visível e acessível 
aos visitantes, porém, uma grande parte da área do crematório destina-se aos espaços téc-
nicos e de serviços essenciais ao funcionamento do mesmo. Geralmente vedadas ao público, 
as zonas técnicas compreendem um carácter mais funcional e utilitário do que cerimonial e, 
por isso, obedecem a uma hierarquia de funções. 

 Destaca-se a Sala de Cremação, núcleo a partir do qual surgiu o conceito do crema-
tório enquanto edifício como referido no capítulo anterior, um espaço destinado a albergar 
os fornos crematórios e onde ocorre o processo de redução a cinzas. O tanatório deve ser 
pensado como um edifício que assegura a realização de todas as etapas de uma cerimónia, 
desde o velório à cremação, porém, a maior parte das cremações decorre de um funeral que 
ocorreu externamente e, neste caso, não há ligação entre o ritual e o processo crematório. 
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QUOTIDIANO

CERIMONIAL TÉCNICO

salas de cerimónias
salas de velório

sala de testemunho da cremação
sala de entrega da urna

sala de cremação  - fornos
sala de câmaras frigoríficas

sala de tanatopraxia
sala de armazenamento

áreas de espera
cafetaria
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90. Esquema de relações, ‘intensidades’ e hierarquias de diferente natureza que podem ser sobrepostas em simultâneo num tanatório



 Deste modo, o percurso do caixão varia consoante estas condicionantes: caso ocorra 
toda a cerimónia dentro do edifício, o caixão deve obedecer a uma lógica de fluxo processio-
nal, onde os visitantes podem acompanhar o movimento do mesmo até ao último instante. 
Caso se proceda à entrega do mesmo decorrente de um funeral que ocorreu externamente 
ao edifício, o caixão é recebido através da zona técnica, o que acentua o carácter funcional 
da sala de cremação.

 Anexas à sala de cremação devem surgir outros espaços necessários ao processo de 
cremação, como a sala dos fornos, sala de câmaras frigoríficas, sala de tanatopraxia, sala de 
armazenamento, se possível agregadas no mesmo núcleo, de maneira a proporcionar uma 
maior eficiência.

 Como já acontece em alguns países, como na Bélgica ou Holanda, o tanatório e o 
crematório devem proporcionar espaços que ultrapassam a dualidade técnica-cerimonial, 
para garantir o conforto dos enlutados. Este tipo de espaços tornam a relação entre o uso e 
programa mais complexa, porque acrescentam um carácter quotidiano a um edifício marca-
do pela dualidade cerimonial-técnica. Assim, é necessário incluir um espaço onde os visitan-
tes se podem encontrar juntamente com os familiares, depois de terminadas as cerimónias, 
e assim partilhar um momento mais descontraído. A cafetaria, apesar de associada a um 
carácter mais quotidiano no sentido de banal, não retira a solenidade necessária ao ritual 
cerimonial. A sua localização deve ser assegurada de modo a não perturbar a lógica entre 
percurso-espaço garantida no interior do recinto tanatório, porém, deve permanecer próxi-
ma ao conjunto de espaços cerimoniais, e se possível, enquadrada de modo a beneficiar da 
relação entre construído e envolvente natural.

 Outro espaço a incluir na definição programática de um tanatório deve ser a Sala 
de entrega da urna. Como referido no estudo da distribuição programática do Crematório 
Uitzicht, esta por vezes aparece agregada ao espaço de cafetaria, porém, desse modo retira o 
valor simbólico do momento de entrega. A nível arquitetónico e projetual, este espaço deve 
ser tratado com maior cuidado, de modo a proporcionar um ambiente apropriado e em har-
monia com a atmosfera criada dentro do tanatório.

 Deste modo, a construção do tanatório e cemitério a partir da definição dos seus 
espaços e da discussão da natureza dos mesmos, garantiu a possibilidade de delinear uma 
solução que pretende compreender a sociedade na qual se insere. A partir deste momento, 
o projeto começou a ganhar forma, respeitando o princípio de composição ditado pelo exer-
cício de definição espacial para o Tanatório do Porto. 
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 zona   espaço     quantidade       área (m2)

   
  

zona comum

átrio de entrada porticado        300 m2

casas de banho      2   40 m2

bengaleiro          40 m2

sala de velório       3   55 m2

sala de cerimónias maior     1   280 m2

sala de cerimónias menor     1   72 m2

sala de testemunho da cremação     1   57 m2

sala de entrega da urna      1   20 m2

sala hipóstila         250 m2

zona exterior

parque de estacionamento dos visitantes               97 lugares   2630 m2

rampa de acesso ao crematório

rampa de acesso ao cemitério

cafetaria                 20 pessoas   90 m2

zona 
administrativa

sala de atendimento ao público     2   17 m2

sala de trabalho      1   17 m2

sala de reuniões      1   21 m2

sala da direção      1   17 m2

zona técnica

garagem de viaturas de serviço                5 lugares   430 m2

sala técnica de tanatopraxia     1   75 m2

sala de câmaras frigoríficas     1   40 m2

sala de armazenamento     2   18|40 m2

sala de cremação/ máquinas                      2|3                   42|177 m2

sala da chaminé      1   30 m2

balneários dos funcionários     1   10 m2

wc dos funcionários      2   13|20 m2

sala de convívio dos funcionários     1   20 m2

cemitério

roseiral       2   1400 m2

espaço de contemplação        80 m2

columbário         4000 m2
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91. Programa final do Tanatório do Porto



construção do programa  O programa para o projeto foi construído tendo como base as instalações do crema-
tório Uitzicht, da autoria do arquitecto Souto de Moura, referido no capítulo anterior, junta-
mente com o Tanatório de Sendim, em Matosinhos, da autoria da arquitecta Luísa Valente. O 
cruzamento de programa de edifícios desenhados para contextos físicos e sociais diferentes, 
possibilitou a concepção de um programa que engloba as preocupações registadas em dife-
rentes sociedades, bem como aquelas enunciadas ao longo do trabalho, na tentativa de sin-
tetizar uma interpretação que corresponda a parâmetros de índole tipológica, programática 
e ritualística e que incorpore as críticas tecidas ao funcionamento desses dois modelos.

 O programa de um tanatório pode ser lido como uma complexa rede de hierarquias, 
funções e acessos, sem descurar o aspecto sensível e invisível que um edifício deste carácter 
comporta. Deste modo, o acesso de serviço e o acesso público encontram-se em lados opos-
tos, para evitar que os percursos dos funcionários e dos visitantes se cruzem.

O programa divide-se em 4 áreas distintas: 
_ a zona exterior, constituída pelo estacionamento público, acesso ao tanatório e espaços de 
cemitério e ainda uma espaço de cafetaria. Esta área encontra-se em uma cota mais elevada, 
possibilitando uma transição gradual entre exterior e interior, através das duas rampas de 
acesso dos visitantes;
_ a zona comum que engloba todo o átrio de entrada porticado, o bengaleiro e wc, os dois 
claustros, as três salas de velório, as duas salas de cerimónias, a sala de testemunho, a sala 
hipóstila e a sala de entrega da urna. Nesta zona está previsto o livre acesso de visitantes, sem 
colocar em causa o conforto e intimidade necessários à realização das cerimónias;
_ a zona administrativa composta por duas salas de atendimento ao público, sala de trabalho, 
sala de reuniões e sala da direção. A partir deste núcleo, o acesso é apenas permitido aos 
funcionários.
_ por último, a zona técnica, longe da vista do público, composta por acesso e garagem de 
serviço para viaturas, sala de armazenamento, sala técnica de tanatopraxia, sala de câmaras 
frigoríficas, sala dos fornos crematórios e sala da chaminé. A mesma distribui-se por dois 
pisos, e o acesso aos núcleos que constituem esta parte técnica é muito controlado, através 
da entrada de serviço separada da dos visitantes.

II Uso

Crematório Uitzicht - 2200 m2

_espaços de recepção/ espera- 500 m2

_espaços de cerimónia- 500 m2

_serviços administrativos- 200 m2

_instalações técnicas- 600 m2

Tanatório Matosinhos - 1515 m2

_espaços de recepção/ espera - 300 m2

_espaços de cerimónia - 218 m2

_serviços- 153m2

_instalações técnicas- 240 m2 
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ESTACIONAMENTOENTRADA/
PROMENADE

CLAUSTRO

WC E 
BENGALEIRO

SALA 
CERIMÓNIAS

SALA 
CERIMÓNIAS

SALA
ENTREGA 
DA URNA

ÁREA
 ADMINISTRATIVA

SALA DE
TESTEMUNHO 
DA CREMAÇÃO

SALA 
VELÓRIO

CLAUSTRO

SALA HIPÓSTILA

ÁTRIO PORTICADO

ÁREA TÉCNICA

SALA 
VELÓRIO

SALA 
VELÓRIO

CAFETARIA

CEMITÉRIO-PARQUE
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92. Esquema da relação espacial do tanatório

 espaço exterior

 espaço interior



 Na zona comum, é estimulada a livre circulação por parte dos visitantes, cumprindo  
as etapas do ritual funerário, da sala de velório para a sala de cerimónias, da sala de teste-
munho para a sala de entrega da urna. Mais do que controlar e guiar o visitante, foi objectivo 
criar um tipo de circulação que incentive o livre arbítrio, tendo em conta a necessidade do 
ritual processional no decorrer das cerimónias.

 As zonas administrativa e técnica são espaços dedicados unicamente aos funcio-
nários, cuja maior preocupação se prende com o controlo de acessos, de maneira a evitar a 
relação visual e física entre estes e os visitantes. 
 
 Por último, a zona exterior, constituída pelos espaços de estacionamento, cemi-
tério-parque e cafetaria. O estacionamento de um edifício público como o tanatório, deve 
considerar uma ocupação que ocorre de uma forma pontual mas com bastante procura em 
momentos de cerimónias. Dividido em duas zonas, a maior com acesso direto para o tanató-
rio e a menor com acesso para o cemitério-parque, o estacionamento tem uma capacidade 
total para 97 veículos.

 Os diversos espaços que constituem o cemitério, organizam-se segundo o conceito 
de parque, visto que comportam ambiências diferentes e sugerem a integração do edificado 
com a envolvente natural. O conceito do cemitério-parque aborda a questão da disposição 
das urnas pós-cremação e, por isso, não inclui espaços tradicionais de inumação. Esta opção 
influencia a composição espacial do cemitério, assumindo-o como um espaço público verde 
e não tanto como um equipamento-recinto do ponto de vista mais conservador. Nesta área 
encontra-se ainda inserida a cafetaria, para possível utilização pública da mesma.

 Este conjunto de espaços procura dar resposta às várias cerimónias que constituem 
o ritual fúnebre, dispondo o tanatório e cemitério de modo a garantir a utilização simultânea 
de várias famílias, preservando o conforto e privacidade necessários. Apesar de delineado 
um esquema-abstracto de usos e necessidades de um tanatório, é já possível perceber a 
complexa relação de intensidades e hierarquias condicionantes do projeto. A definição do 
programa surge como uma proposta abstrata que só vai ganhar forma da relação deste com 
a envolvente. Essa dicotomia entre programa e lugar traz uma nova intensidade às inten-
ções projetuais que resultam do entendimento da experiência do tanatório como um espaço 
contemporâneo e cuja narrativa espacial interior não deve ser dissociada da relação com a 
envolvente natural. 
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IiI. forma
93. Logotipo do projeto



e s p a ç o s   d e   s o m b r a
inquietudes teóricas | estratégias projetuais

aproximar | habitar | contemplar

estratégia

a ágora - um recinto aberto

percorrer o espaço

tanatório : descrição dos espaços

materialidade e intenções

espaços públicos com dimensão espiritual

cemitério-parque : descrição dos espaços
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94. Processo de projeto. Fevereiro de 2019.



Esquece quase tudo o que vê (do muito que vê).
Algum canto do cérebro regista o que mais tarde emerge. Um subconsciente prestável o envia 
a alimentar o que chamam invenção, em tropel ou levemente ordenado, conforme o apelo o 
desperta.
Por isso nunca inventa nem copia. Nem ninguém.
Existe maior ou menor consciência disso, conforme se pensa muito ou pouco ou nada em 
como se pensa - de que forma acorrem as imagens e as ideias.
Quem mais vê mais ‘‘inventa’’, não sendo isso contradição.

Álvaro Siza Vieira, Taipei, 4 de Dezembro de 2010
Textos 02, Lisboa: Parceria A.M.Pereira, 2018

 Reunidos os elementos essenciais ao desenvolvimento do trabalho e respeitando a 
dicotomia lugar-programa, com a respectiva leitura de obras de referência, expõe-se agora a 
proposta de projeto, apoiada nos vários percursos e decisões que a moldaram. Neste último 
capítulo pretende-se sintetizar o método e também os temas de trabalho, enunciando as 
várias etapas de processo desde o início da concepção até ao resultado apresentado como 
concluído.

 A visita ao lugar levantou algumas questões impossíveis de descodificar somente 
através dos desenhos e fotografias: a relação visual da encosta com o rio Douro e Palácio 
do Freixo; a desproporcionalidade entre o casario do vale do rio Torto e a enorme cintura 
automóvel; a morfologia acidentada do terreno, de matriz de ocupação rural; o barulho dos 
carros, a brisa do mar, o som do vento ampliados nesta vastidão do sítio... Experiência na qual 
se extraem as premissas a ser respeitadas, interpretadas e transformadas em processo de 
projeto. Mas como transformar estas lições em imagens em forma de lugar e de edifício?

III Forma
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95. Processo de projeto. Março de 2019.



 Pensar a arquitetura tanatória baseia-se, em grande parte, na concepção de uma 
sequência de espaços de carácter cerimonial a ser vivenciados por quem os tenha de per-
correr. O percurso deve considerar aquilo que deve ou não ser visto, assim como perceber 
as distâncias que se percorrem e os diferentes intervalos de tempo reservados às diversas 
etapas do ritual fúnebre. Deste modo, independentemente da realização de ritual religioso 
e da sua ‘afiliação’, o visitante percorre uma série de espaços numa ordem específica, o que 
torna impossível concentrar a realização das diferentes etapas num só espaço. Assim, três 
momentos são definidos na experiência da arquitetura funerária e que se revelam essenciais 
para o desenvolvimento da proposta: o momento de chegada e aproximação ao recinto, o 
momento da descoberta e deambulação pelo espaço que leva ao habitar e o último momen-
to, o de contemplação.

 A experiência da aproximação ao edifício deve ser lida de uma forma clara e gra-
dual, como uma transposição para outra dimensão. Ao terreno é possível aceder de veículo, 
através da rua principal, ou a pé, pelos vários pontos de entrada desenhados no projeto. 
Apesar de, geralmente, ser um equipamento visitado por curtos períodos de tempo e de 
uma maneira esporádica, concentra grande afluência de pessoas em certos momentos. Des-
te modo, o parque de estacionamento  -com lotação para 97 veículos- encontra-se distribuído 
todo à mesma cota, numa plataforma que é interrompida por duas rampas que anunciam 
respectivamente a entrada para o tanatório e para o cemitério. A partir do parque de esta-
cionamento, o processo de aproximação ao tanatório é feito de uma forma direta através de 
uma das rampas, num itinerário curto mas que anuncia a entrada num ambiente diferente. 
Num tanatório, é importante enfatizar o momento de chegada e, por isso, um movimento 
descendente reforça visualmente a mudança física e psicológica à qual o visitante vai estar 
sujeito. A analogia do movimento descendente, como forma de aproximação ao edifício-ta-
natório, pode encontrar significado em vários fundamentos religiosos e, segundo Álvaro Siza, 
a morte representa, sem dúvida, um movimento descendente a que se segue, na ordem de fé, 
um movimento ascendente rumo à Nova Jerusalém.134 Boullée, nos modelos de arquitetura 
funerária, explora a lógica de trajeto processional descendente como maneira de entrar no 
território da morte.135 

 O visitante é encaminhado numa descida lenta que enfatiza a transição entre o ex-
terior, quotidiano e agitado, e o interior, pautado por contenção e quietude. Assim, conside-
ra-se relevante configurar o percurso de entrada para acentuar a diferença entre exterior e 
interior, de maneira a que os volumes marquem esta diferença, sem necessidade de marca-
ção dos limites com portas. O modo de aproximação deve então ser dotado de simbolismo, 
pois influencia a forma como o visitante se prepara para a experiência física e psicológica do 
espaço e dos acontecimentos a ocorrer.

aproximar

134 Nuno Higino, Jardim e Casa Mortuária, Igreja de Santa Maria, Álvaro Siza Vieira, Marco de Canaveses: Cenateca, 
2001, p. 36. 
135 Templos da Morte, o vosso aspecto deve gelar os nossos corações! Artista, foge da luz dos céus! Desce aos túmulos 
para aí traçar as ideias à luz pálida e moribunda das lâmpadas sepulcrais! Boullée in J. M. Simões Ferreira,  Arquitec-
tura para a Morte: a questão cemiterial e seus reflexos na Teoria da Arquitectura, Dissertação de doutoramento em 
Teorias e História das Ideias, apresentada à Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2004, p. 277-278.

III Forma

117



118

96. Processo de projeto. Abril de 2019.



 Um edifício quando construído tem como objectivo ser habitado. Segundo Hei-
degger, nós não habitamos porque construímos, mas construímos porque habitamos.136 As-
sim, habitar não é uma ação a posteriori, mas o processo através do qual o ser humano existe 
e a maneira como se envolve com as coisas que usa para constituir o abrigo. Deste modo, 
nem todos os edifícios podem ser habitados, na medida em que habitar e abrigar são con-
ceitos diferentes. Habitar implica um estado de consideração pelas coisas que nos envolvem 
e, assim, reflete a intimidade do ser humano perante o espaço que habita. Por ‘coisas’ não 
significa apenas objetos materiais, mas o apreço que temos por aquilo que nos rodeia, por 
aquilo que construímos. Sem habitar não pode haver consideração137 nem construção. 

 O habitar para Heidegger pode ser comparado com o being para Pallasmaa, na me-
dida em que a arquitetura permite perceber o modo como nos estabelecemos no mundo, 
cuja relação é, para o arquiteto finlandês, entendida através dos sentidos:

 In memorable experiences of architecture, space, matter and time fuse into one sin-
gular dimension, into the basic substance of being, that penetrates our consciousness. We 
identify ourselves with this space, this place, this moment, and these dimensions become 
ingredients of our very existence. 138

 Uma vez que construir, contemplar e habitar são processos interdependentes, a 
experiência sensorial da arquitetura deve ser feita de um modo natural. A percepção de cada 
visitante perante o tanatório e cemitério é de índole pessoal e por isso irrepetível. O edifício, 
ao ser desenhado para albergar cerimónias fúnebres, deve proporcionar um conjunto de 
espaços que permitam a permanência dos visitantes, mais do que ser concebido como um 
lugar de passagem ocasional. Deste modo, apesar de cumprir os requisitos para o qual foi 
desenhado, o edifício é concebido para o uso humano e a relação entre ambos é indisso-
ciável. O grande desafio na nossa proposta é conceber um projeto no qual os visitantes não 
são somente espectadores, mas personagens ativas que encontram no espaço a sua própria 
condição de pertença. Este é um projeto que não pretende intimidar as pessoas que o fre-
quentam, mas que as faça sentir parte integrante do mesmo, numa relação de reciprocidade 
entre arquitetura e ser humano, de modo a que a arquitetura se torne cenário da vida, um 
recipiente sensível para os ritmos dos passos do chão, para a concentração do trabalho, para 
o silêncio do sono.139

habitar

136 Heidegger, Building, Dwelling, Thinking, 1971, p. 146 in Pavlos Lefas, Dwelling and Architecture- from Heidegger 
to Koolhas, Berlim: Jovis, 2009, p. 19.
137 Heidegger usa o termo caring, na medida em que o ser humano mostra valor ou apreço, idem, ibidem.
138 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin – Architecture and the Senses, United Kingdom: Wiley-Academy, 2005, p. 
76-77.
139 Peter Zumthor, Para o silêncio do sono in Pensar a Arquitectura, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005, p. 12.
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97. Espaço sedutor em arquitetura.
Esquiço conceptual de projeto de Therme Vals, Peter Zumthor, 1996.



140 Pavlos Lefas, Dwelling and Architecture - from Heidegger to Koolhas, Berlim: Jovis, 2009, p. 38.
141 Segundo o título da aula proferida por Heidegger em 1951, ‘...Poetically Man Dwells...’, a dimensão poética é 
essencial como linguagem do pensamento através do qual o homem questiona a sua existência.
142 Peter Zumthor, Atmospheres-Architectural Environments: surrounding Objects. Birkhäuser Architecture, 5ª edição, 
2006. p. 41.
143 idem, ibidem. (trad. livre)

contemplar  Para habitar, o ser humano pensa sobre e contempla o que o rodeia. Para Heidegger, 
pensar é um passo fundamental para a relação do ser humano com as coisas e, assim, não é 
uma atividade mental isolada de um observador distante mas um procedimento complexo, a 
partir do qual, o ser humano na sua vida quotidiana se envolve com as coisas, apercebe-se do 
mundo do qual faz parte e da sua posição nele.140 Pensar é um processo através do qual cons-
truímos intimamente uma percepção de um espaço e, segundo Heidegger, essa consciência 
do homem perante o espaço em que habita é um processo de grande significância.141

 Deste modo, o projeto pressupõe uma percepção sensorial dos espaços através da 
natureza contemplativa do mesmo, baseada no processo de pensar apresentado por Hei-
degger. A relação entre espaços interiores e exteriores permite potenciar a percepção senso-
rial do projeto, através dos jogos de luz e sombra e da envolvência material entre construído 
e aspetos da paisagem-natureza.

 De modo a realçar a atmosfera introspectiva no projeto, pareceu pertinente con-
tornar o conceito de percurso linear observado no Crematório Uitzicht, no qual o visitante é 
convidado a cumprir um trajeto, minimizando o apelo ao sentido de descoberta do espaço 
arquitetónico. Zumthor no capítulo -Between Composure and Seduction-142 aborda a arquite-
tura como uma arte do espaço e a importância de introduzir liberdade nos movimentos, de 
modo a seduzir as pessoas mais do que a dirigi-las.143

 A sedução para Zumthor é a capacidade de reter as pessoas num espaço através do 
seu próprio instinto de descoberta. Este espaço sedutor incita a deambulação como método 
de descoberta e, ao permitir o visitante circular livremente, não estabelece um caminho pri-
vilegiado. O tanatório incita o visitante a deambular, sem o conduzir por um caminho pré-de-
terminado, num processo íntimo e pessoal de exploração do espaço. Libertar o enlutado de 
uma sequência espaciotemporal  determinada, apela a uma experiência espacial de natureza 
contemplativa que pode permitir diminuir a sensação de desconforto característica de uma 
cerimónia fúnebre. Apesar de estipulada a sequência dos diferentes momentos que consti-
tuem uma cerimónia, o visitante tem o livre-arbítrio de decidir se pretende permanecer num 
espaço sem se sentir forçado.  

 Particularmente num edifício de natureza sensível como um tanatório, as cerimó-
nias são conduzidas segundo uma sequência bastante estipulada, no entanto, fora dos espa-
ços destinados à realização das mesmas, o visitante-habitante escolhe o caminho a percorrer.
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98. Fotomontagem com delimitação da área verde com regime de proteção de recursos natu-
rais (1), da entrada para o terreno e da plataforma de edificado devoluto a demolir. (2)
99. Maquete de estudo do projeto, Fevereiro de 2019.

1

2



 (…) Projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na cria-
ção de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de qualquer 
outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre 
a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la inten-
samente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem.144

 A ideia de ‘estratégia’ é entendida aqui como um conjunto de mecanismos, proce-
dimentos, paradigmas formais que aparecem com insistência e que valem para configurar 
o construído.145 Reconhecidos dois dos momentos-chave do processo de projeto, o lugar e 
o programa, a proposta surge como resposta ao génio do lugar, mas sem cair na sua repre-
sentação mimética. O tanatório e cemitério não surgem apenas como uma resposta à neces-
sidade programática e funcional, mas como uma síntese entre a potência do sítio-lugar e a 
interpretação formal do programa.

 Dadas as condicionantes do lugar, é de evitar a construção de edificado no lado nor-
deste do terreno, em toda a zona de mata protegida de sobreiros. Deste modo, os elementos 
vegetais presentes são preservados constituindo uma determinante projetual, na procura de 
uma ação-forma em que a arquitetura exacerba as características morfológicas e geográficas 
do lugar. Dada a delimitação precisa do lote a construir, através das características naturais 
que impõem limites físicos, o edifício começa a surgir de uma forma abstrata. Assim, o proje-
to tenta desvendar a potência geográfica e morfológica do sítio, convertendo-o em lugar pela 
ação arquitetónica.

 Encontradas as limitações físicas impostas pelo lugar, é importante perceber a mar-
ca que o edifício poderá deixar no sítio bem como proceder à interpretação do programa  
definido, de forma a desenhar o projeto num modo de concordância entre a hierarquia dos 
espaços e a sua envolvente. Este processo de síntese transforma os dados da interpretação 
do lugar e do programa em estratégias de intenção projetual. Para Álvaro Siza, o projeto nas-
ce do reconhecimento da realidade, da observação da paisagem, da luz, dos materiais, dos 
usos e das pessoas que habitam. Deste modo, o projeto nasce da realidade e para o arquitec-
to começar um desenho com a obsessão de originalidade corresponde a uma atitude inculta 
e superficial.146

 
 

estratégia

144 Fernando Távora, Teoria Geral da Organização do Espaço: Arquitectura e Urbanismo, a lição das constantes, Porto: 
Faup publicações, 1993, p. 74.
145 Rafael Moneo, Inquietud Teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, Barce-
lona: Actar, 2004, p. 2.
146 Idem, p. 203-204.
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100. Maquete de estudo do projeto, Fevereiro de 2019.
101. Processo de projeto, Maio de 2019.



 A linha mais artificial do terreno, a antiga estrada nacional 209, provoca uma cicatriz 
em forma de gancho, delimitada em grande extensão por taludes. A zona em curva garante 
o acesso para uma plataforma elevada de edificado devoluto, um loteamento que deforma o 
espírito do lugar e a possibilidade de constituir espaço livre para parques de estacionamento 
necessários ao programa. Numa etapa inicial e com tantas condicionantes físicas, era de-
terminante resolver o problema de acesso, delegando-o para a única via de circulação, cujo 
declive é inconstante e acentuado. Deste modo, como estratégia de projeto, procede-se à de-
molição do conjunto de edificado devoluto, que se manifesta por intervenções desconexas, 
vestígios de outros tempos que impossibilitam a coesão espacial. 

 Esta plataforma, a uma cota mais elevada do que a rua-estrada, é preservada para 
assegurar o espaço destinado aos parques de estacionamento, por favorecer o acesso direto 
entre a via e o interior do terreno. Esta plataforma, agora destinada a estacionamento e aces-
so ao edifício, é também um dos pontos de cota mais estabilizada e regular, libertando todo 
o lado poente da encosta. Desde o início, a estratégia projetual passava por agarrar o volume 
ao grande eixo delimitado pela estrada e, deste modo, o único limite artificial do terreno 
serviu de âncora. O redesenho desta grande linha, com uma parede comprida, delineava o 
grande gesto de origem da proposta, um volume claro que reforça as características dadas 
pela leitura do lugar. O volume do edifício é baixo para não se sobrepor à colina, e também 
porque o próprio projeto não o consentia. 

 O limite estabelecido pela estrada, apesar de outrora fracturante e separador, é 
agora lido como articulador de espaços. A partir deste muro, todo o edifício se amarra e 
todos os espaços são gerados, num constante diálogo entre interior e exterior; um muro 
capaz de gerar espaço habitável, ao contrário do seu propósito anterior, utilizado para impe-
dir a sua transgressão. O modelo dominante de cemitério, é por excelência um exemplo de 
arquitetura intramuros, apenas acessível ao mundo exterior através da porta de acesso, que 
quebra esse limite e é ponto de contacto entre o sagrado e o profano. Por não possibilitar 
relações diretas com o exterior, o muro, neste contexto, potencia a ideia de que o cemitério é 
um lugar excluído. Deste modo, propõe-se uma nova interpretação deste conceito de muro, 
para um elemento capaz de ordenar espaços e gerar atmosferas favoráveis à concentração e 
contemplação. Atrás deste, os sons da cidade são abafados pelo barulho dos pensamentos, 
propiciando uma imersão progressiva no espaço habitável.

 A colocação no muro das portas de acesso ao edifício, demonstra a possibilidade 
de este ser transgredido e da sua capacidade de gerar dimensões espaciais. Um muro-limite 
agora transformado em ‘muro-recinto’, (...) onde o muro nunca é só um plano mono-textural 
e mono-cromático, mas um ‘recinto’ habitado.147 Uma preexistência agora reinterpretada que 
organiza o lugar e contém espaço, onde é notória a relação com a paisagem, natural e urba-
na, que se oferece a partir desta ‘acrópole’. Mais uma vez, a resposta já lá estava.

147 Nuno Grande, Eduardo Mãos de Tesoura in Eduardo Souto de Moura 2008, (coord.) Ana David, Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2008, p. 6.
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102. Perspectiva de implantação do tanatório.
103. O recinto  - perspectiva desenhada do cemitério de San Cataldo, Aldo Rossi, 1971.



 O projeto do tanatório articula-se em três níveis: um superior, constituído pela pla-
taforma de estacionamento e entrada; um intermédio, dos espaços comuns e zona admi-
nistrativa, e um inferior, o da zona técnica e acessos de serviço. Embora espaços com carac-
terísticas marcadamente diferentes, o piso intermédio é entendido como uma plataforma 
habitada que conserva o valor de ‘natureza construída’.148

 Este recinto, ao contrário do que acontecia com os cemitérios do século XIX e muito 
vinculados à tradição cemiterial italiana, abre-se para a paisagem e deixa-se infiltrar. É um 
recinto poroso que permite olhar em volta e, cuja fachada enquadra a sequência geográfica 
do vale, torna-se numa superfície processional desenrolada através de uma sequência de 
claustros, volumes de ar que capturam a luz para o interior da grande nave. Apesar de não 
ser um recinto hermético como o Cemitério de San Cataldo, de Aldo Rossi, o edifício está 
bastante presente no seu contexto e é claramente identificável. Em vez de se interpretar o 
cemitério e tanatório como um camposanto, encerrado e delimitado, a alternativa aqui pro-
posta é a de criação de um espaço que se adapta à topografia existente, como uma extensão 
da paisagem. 

 Deste modo, o tanatório pode ser lido como uma ágora a nível de sistema de com-
posição espacial, pois caracteriza-se como um espaço coberto mas aberto, livre de caixilhos, 
encerramentos físicos e delimitado pelos volumes a que dá acesso. A ágora, no período clás-
sico, de forma indefinida e irregular, marcava o sinal de uma estrutura articulada e albergava 
edifícios de função comunitária e religiosa. Flexibilidade, adaptação aos diferentes locais de 
implantação e facilidade de execução eram as principais características de um sistema que 
incluía vários espaços agregados por um coberto que protegia os cidadãos das intempéries. 
Assim, era um grande vazio delimitado pela presença de edifícios de várias proporções e es-
calas, que conferiam um jogo de tensões entre as partes. Partindo da procura da elegância e 
clareza compositiva desta estrutura clássica, o projeto do tanatório demonstra a intenção de 
criar um espaço fluído, sobre um chão e sob um tecto, entre pilares e massas ocas, abertas 
(os claustros) e fechadas (os volumes).

 Neste espaço coberto e aberto, que acompanha o desnível do terreno, desenvolve-
-se a distribuição de todo o edifício nos dois pisos que o constituem, possibilitando ainda a 
entrada na colina e encosta onde se implanta o cemitério. No edifício é visível uma relação 
entre ‘cheios’ - as massas construídas e habitáveis- e ‘vazios’ -os espaços de natureza domes-
ticada, os claustros. A sua forma estreita e alongada, define um espaço composto por vários 
momentos distintos que são experienciados segundo uma sequência processional.

 No interior do recinto é possível compreender que a configuração espacial é suge-
rida pela experiência sensorial da luz e dos materiais, que nos conduz ao longo do espaço e 
sugere ambiências diferentes.

a ágora
- um recinto aberto - 

148 Álvaro Siza Vieira, Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 1998, p. 51.

III Forma

127



105. Filtros de intimidade

acesso público

acesso limitado  - visitantes

acesso reservado  - familiares

acesso proibido  - técnicos

104. Esquema de circulação

percurso familiares

-

+

percurso visitantes
possível acesso aos visitantes
percurso urna-caixão

128



 A itinerância no tanatório distribui-se essencialmente por dois percursos: o dos 
mortos, descrito pelo movimento do caixão, e o dos vivos, descrito pelos visitantes. No per-
curso técnico é essencial cumprir a execução dos procedimentos técnicos com a menor das 
dificuldades e, por isso, o espaço deve ser dotado de uma organização clara. O percurso dos 
visitantes pode ser ainda dividido noutro mais controlado: o dos familiares mais chegados 
que acompanham com maior privacidade todas as etapas do ritual. Este percurso cerimonial 
é dependente de uma estrutura espaçotemporal preestabelecida, que determina espaços 
em correspondência com os vários momentos da despedida. Deste modo, o edifício deve 
corresponder à exigência funcional da realização de cerimónias simultâneas ou consecutivas, 
sem prejudicar a fluidez de ambos os percursos. 

 O comportamento ritual em torno da cremação e o modo como os edifícios tanato-
riais são desenhados continua a evoluir e, por isso, é exigido um certo grau de flexibilidade 
ao espaço de maneira a permitir maior individualização e personalização das cerimónias. A 
coexistência dos dois percursos é justificada pela possibilidade de acompanhar o trajeto do 
caixão desde o velório até à cremação, o que torna mais pessoal a percepção do ritual.
 
 O sistema de circulação no tanatório encontra-se diretamente relacionado com a 
análise das esferas pública e privada, que organiza os espaços segundo filtros de intimida-
de. O tanatório, como edifício público, deve assegurar a privacidade necessária aos vários 
momentos do ritual, através de um conjunto de relações entre aberto-fechado, luz-sombra, 
dentro-fora. Deste modo, o cheio  -caracterizado pelo elemento parede- e o seu vazio, são 
protagonistas na concepção do espaço e do jogo de tensões entre interior e exterior. A pa-
rede, como limite em arquitetura, encerra e protege o espaço e separa o mundo exterior 
do interior privado. No tanatório, a existência de aberturas na parede é condicionada pela 
exigência de privacidade visual, assim como pelo grau de encerramento desejado ao exterior.

 São estabelecidas três escalas de intimidade, escalonadas da menor para a maior,   
com a excepção da zona técnica, cujo acesso é proibido aos visitantes de modo a assegurar 
o correto funcionamento dos serviços. Esta distribuição do espaço pode ser também medida 
pela intensidade de luz: no núcleo de acesso livre e público envolvente ao claustro maior, a 
luz é direta e uma presença constante. Nos espaços de acesso limitado, para os visitantes das 
cerimónias, a luz é mais filtrada e surge como elemento que não coloca em causa um grau 
intermédio de privacidade necessário. Por fim, o encerramento e a existência de aberturas 
pontuais na parede denuncia o conjunto de espaços reservados aos familiares.

 No projeto, o espaço aberto e o espaço fechado sustentam-se mutuamente e, em-
bora se apresentem como conceitos opostos, o espaço aberto, maior em escala e proporção 
e em constante diálogo com a envolvente, revela-se como elemento necessário à leitura do 
espaço fechado.

Percorrer o espaço
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106. O átrio porticado - entrada no recinto 
107. O espaço porticado clássico.
Stoa de Átalo, Fórum Romano de Atenas, 150 a.C.
108. O espaço porticado contemporâneo.
Antigo Mercado do Carandá, Braga, arq. Souto de Moura, 1980-84



 Apresentam-se agora os diferentes espaços que constituem o tanatório e cemitério, 
segundo uma lógica que descreve a experiência de deambulação pelo edifício, passando pe-
las diferentes etapas do ritual até à saída para o exterior.

 Num primeiro momento, a rampa de entrada no tanatório encaminha os visitantes 
para o amplo espaço de recepção porticado. Esta galeria coberta, composta por uma nave 
central e duas laterais, marca a entrada e distribui os visitantes para os restantes espaços. 
Aqui é possível avistar a profundidade deste conjunto e da paisagem, através da transpa-
rência conferida pelo dilatado afastamento entre pilares, cuja disposição simétrica aumenta 
o efeito de perspectiva numa escala controlada e com luminosidade natural difusa. O espa-
çamento dos pilares impõe um ritmo que convida o visitante a percorrer o espaço até ao 
espelho de água do claustro. Aqui a ênfase dá-se na contemplação do grande vazio de luz 
que provoca uma tensão entre a horizontalidade do espaço e o eixo vertical sugerido pela 
ausência de cobertura.

 Desde o início do processo, o claustro configurou-se tanto como estratégia, como 
sobretudo tema formal de projeto e espaço compositor do sistema espacial. A capacidade 
ordenadora deste elemento perante toda a composição estrutural configura-o como um dos 
protagonistas de todo o edifício.

 Inicialmente, a ideia de claustro era abstrata, focada apenas no facto de representar 
um método de organização e distribuição do recinto, surgindo a necessidade de diferenciar 
conceptualmente e espacialmente a definição entre claustro e pátio. Ambos espaços aber-
tos, o claustro distingue-se do pátio na medida em que este comporta em si uma perfeição 
formal149, com a possibilidade de acrescentar também uma dimensão simbólica, como es-
paço que induz à introspeção e silêncio. Pelo seu contrário, o pátio permite extraordinárias 
liberdades de forma e disposição150, podendo variar formalmente consoante as necessidades. 
Apesar de derivar em termos estruturais do pátio, o claustro comporta características fun-
cionais e simbólicas únicas imutáveis ao curso do tempo, e que o identificam como um tipo 
arquitetónico. Segundo Antón Capitel, outra diferença entre ambos residia no facto de que o 
claustro não era um espaço de acesso como o pátio, mas tinha em comum o facto de ser ex-
terior puro, rodeado de galerias, como deambulatórios para freiras e cónegos. Não se entrava 
na catedral a partir do claustro, mas chegava-se a ele a partir da catedral.151

 De facto, em grande parte das catedrais românicas e góticas, o claustro e a igreja 
eram espaços independentes, o que resultou numa falta de relação absoluta entre estes152, 
devido à falta de estratégias coerentes de relação. Neste período, o claustro era mais con-
cebido como um elemento exterior rodeado de galerias, independente, do que um pátio que 

átrio porticado

149 Antón Capitel, La arquitectura del patio, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005, p. 24.
150 idem, p. 9.
151 idem, p. 23.
152 idem, p. 24.
153 idem, ibidem.

claustro
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109. Cobertura - proporção entre cheios e vazios
110. O claustro. Processo de projeto, Maio de 2019.



 No projeto, o claustro é o elemento a partir do qual se acede aos vários volumes-
-compartimentos dele dependentes, e ao estruturar o espaço no sentido da abertura à pai-
sagem, representa, mais uma vez, a dicotomia entre lugar e forma.

 Estabelecido o papel do claustro a nível formal e estrutural, a simbologia paten-
te neste espaço permite encontrar as respostas pretendidas na configuração do projeto. O 
claustro surge como espaço que comporta uma atmosfera espiritual, ao contrário do pátio, 
entendido como elemento de escala doméstica e, assim, profana.

 Num claustro, o espaço é inviolável, estando o homem afastado do mundo exterior, 
não só fisicamente como psicologicamente. Os seus limites abafam o ruído que entra no 
interior e a penumbra da sua zona coberta convida ao silêncio e meditação.154 Deste modo, 
a presença neste é mais psicológica do que física, porque apesar de desenhado com a fina-
lidade de ser habitado, o claustro é identificado como um objecto arquitetónico que incita à 
contemplação individual.

Um claustro é um lugar fechado, símbolo da intimidade com o divino. Este claustro sendo um 
espaço de estar, é sobretudo um espaço de atravessamento que leva ao lugar de encontro 
com a morte. Aqui tudo faz lembrar o tempo: as colunas, o cipreste, a água que cai.155

 A partir das palavras de Nuno Higino sobre o claustro da Casa Mortuária da Igreja 
de Santa Maria do Marco de Canaveses do arquitecto Álvaro Siza, é possível identificar uma 
série de condições inerentes a este espaço sensível: o percurso, a presença da água e da ve-
getação, a sensação de silêncio e introspeção. 

 O claustro induz a existência de um percurso circular, que nos leva ao ponto de par-
tida e que marca a centralidade deste espaço, assinalada pelo espelho de água. As galerias 
cobertas marcam o perímetro destinado a ser percorrido no sentido físico e psicológico. O 
claustro denuncia uma intenção de progressão na relação gradual entre exterior e interior, 
porque não se trata duma espécie de afunilamento físico (que de facto não existe) até ao pon-
to de chegada, mas sim da criação de um estado de espírito através de uma conjugação de 
recursos e de coisas, ou da ausência delas.156 Este distanciamento psicológico proporcionado 
pelo claustro, torna-se necessário para assinalar os espaços com características diferentes. 

 E também por esta razão pensei num claustro, em que as pessoas vão fumar, con-
versar ou eventualmente, por que não, tratar de negócios: é uma maneira de reagir àquele 
relativo desconforto determinado pelo encontro, tão directo, com o problema da morte.157

154 Werner Blaser, Patios: 5000 años de evolución, desde la antigüedad hasta nuestros días, Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 1997, p. 128.
155 Nuno Higino, Jardim e Casa Mortuária, Igreja de Santa Maria, Álvaro Siza Vieira, Marco de Canaveses: Cenateca, 
2001, p. 26.
156 idem, ibidem.
157 Álvaro Siza Vieira, Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 1998, p. 56.
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111. esquema de cheios-vazios
112. O espaço contemplativo
Reflection Pool, Bloedel Reserve, Washington, EUA, arq. paisagista Richard Haag



 Num claustro, apesar dos diversos cruzamentos e desvios, existem locais de para-
gem convenientes para retemperar as forças; porém, todos os caminhos levam ao mesmo 
destino, num diálogo que oscila entre uma aproximação ou distanciamento da morte.

 O primeiro claustro, de forma retangular alongada, distribui os visitantes para as 
salas de velório e para a sala de cerimónias maior - maior a nível de capacidade. No lado de 
acesso às salas de velório, o espaçamento dos pilares propicia a criação de pequenos espaços 
de espera, com bancos que convidam ao descanso das pessoas. Na área que antecede a sala 
de cerimónias maior, surge um espaço de carácter secundário que permite uma pausa nesta 
viagem de encontro com a morte; depois de acalmado o espírito, o percurso continua sem 
possibilidade de voltar atrás. Por outro lado, durante o decorrer da cerimónia, neste espaço 
de espera podem permanecer aqueles que não tencionam entrar. No caso de grande afluên-
cia de pessoas, é possível acompanhar a cerimónia do exterior, através do pano de vidro na 
parede de entrada da sala.

 Este claustro expressa a vontade de criar um ambiente favorável à contemplação, e 
tal sensação é ampliada com a inclusão da água como elemento poético de pontua o espaço 
de cor. É assim, um claustro de experiência contida, interiorizado em si mesmo e que contém 
uma atmosfera própria. Este claustro perfura o edifício, trazendo luz para o interior, e estabe-
lece uma profunda relação entre interior e céu. Neste espaço, a água é a protagonista e a sua 
superfície retangular, precisa e estática, multiplica o espaço através do reflexo que enfatiza a 
profundidade do edifício. 

 Através do deambulatório do claustro retangular, surge uma rampa que anuncia a 
passagem para outro espaço, com pé direito mais alto: trata-se de outro claustro, de planta 
quadrada e de menores dimensões, que dita o centro de um núcleo de compartimentos 
constituídos pela sala de cerimónias menor, sala de testemunho da cremação e chaminé. O 
jardim que habita o centro do claustro, demonstra a intenção de o edifício ser afirmado pela 
natureza. É o espaço onde a vegetação se aloja e prevalece sobre a construção. O jardim 
interior do claustro apresenta-se como um microcosmos, uma natureza construída à escala 
humana, planeada, sistematizada e ordenada. Norberg-Schulz refere o jardim como uma re-
presentação do Éden, o Paraíso que simboliza a presença divina na Terra.158

 Como espaço que agrega compartimentos de maior privacidade, este claustro aco-
lhe os familiares mais próximos durante as cerimónias de despedida. Através do alargamento 
do deambulatório num dos tramos, anuncia-se a localização de uma das salas mais importan-
tes, a sala de testemunho da cremação. A partir desta, surge a zona técnica e administrativa, 
à qual apenas os funcionários podem aceder.

III Forma

158 O Paraíso tem de facto sido imaginado enquanto um socalco ou jardim delimitado ou enclausurado. (trad. livre) 
in Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, towards a phenomenology of architecture, Edinburgh: Rizzoli, 1991, p. 27.
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114. Vista do claustro menor
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115. os vários espaços da sala de velório
1. espaço de espera - deambulatório do claustro
2. espaço exterior coberto  - antecâmara
3. câmara de velório
116. Utilização de tijolo com cor
capela do centro diocesano Dominikuszentrum, meck architekten, 2008

1.2. 3.

Foi determinante, na realidade, o conhecimento do significado 

do funeral na região do Minho. Quando visitei o maravilhoso 

cemitério crematório do arquitecto holandês Pieter Oud, tive a 

possibilidade de assistir a uma cerimónia fúnebre. Verifiquei que 

a atmosfera e a relação das pessoas são decisivamente diferen-

tes do que acontece em Portugal. Aqui [em Portugal], durante 

o funeral, a família e os amigos íntimos estão muito próximos 

do defunto, enquanto muitas outras pessoas, vizinhos e conhe-

cidos, seguem a uma certa distância, naturalmente com menos 

dor e emoção.160



 Como referido no capítulo II., na construção do programa para o projeto, a existên-
cia de um espaço próprio digno para a realização de um velório é, no contexto português, 
uma necessidade decorrente da modernização da sociedade. Como refere Álvaro Siza, em 
tempos não muito distantes, os velórios eram feitos em casa159, procedimento posterior e 
progressivamente transferido para o interior das igrejas paroquiais, resultando na construção 
de capelas mortuárias. Apesar da vantagem prática da proximidade entre igreja e capela mor-
tuária, nos últimos dez anos verificou-se uma crescente secularização dos rituais fúnebres, 
que acompanha a crescente taxa de cremação. No entanto, independentemente da opção 
religiosa da cerimónia, existe em Portugal a necessidade de realizar o velório como procedi-
mento relevante no ritual fúnebre, ao contrário do que ocorre em vários países de tradição 
protestante, como exemplifica Álvaro Siza..160

 Partindo da dualidade entre proximidade e afastamento psicológico e físico descrita 
por Álvaro Siza, tornou-se necessário, de uma perspetiva programática, a multiplicação e 
individualização das salas de velório e dos pátios de espera adjacentes, o que resolve a ques-
tão da simultaneidade de cerimónias, dotando estes espaços de autonomia e privacidade. 
Observando o desenho D11, o deambulatório do claustro, é possível aceder às três salas 
de velório, iniciando-se um percurso de aproximação até ao espaço interior. Num primeiro 
momento, no claustro, o espaçamento das colunas retangulares define vários espaços de 
espera, e proporciona um espaço de estar. A partir deste espaço de espera que antecede a 
entrada, surge uma galeria que orienta o olhar e permite um primeiro contacto com o espa-
ço coberto do volume. Quem entra consegue ver o espaço exterior coberto, e quem está lá 
apercebe-se de quem chega. Esta definição de percursos exemplifica a lógica de aproximação 
gradual entre exterior e interior, entre luz e penumbra, numa deambulação que já encontra  
à sua frente a morte, e dela não pode escapar. No espaço exterior coberto, o tecto eleva-se 
outra vez e no topo há uma abertura que direciona a luz para o interior permitindo um mo-
vimento visual entre terra e céu, numa tensão entre horizontalidade e verticalidade. Este 
espaço proporciona a atmosfera necessária ao enlutado para se situar e preparar psicologi-
camente para aquilo que tem à sua frente, uma antecâmara de comunicação entre claustro e 
sala de velório; um espaço híbrido que possibilita a relação direta com o exterior, através da 
grande abertura horizontal que emoldura a paisagem.

 A partir deste espaço exterior coberto entra-se na câmara mortuária, um espaço 
fechado e bem delimitado. Estes comunicam entre si através de um vão no volume, uma 
porta e uma cortina que amortece os sons e protege a privacidade de quem está no interior. 
Ao contrário do que acontece no espaço exterior, dentro da câmara a luz é mais escassa, de-
nunciando o convite à discrição neste confronto direto entre vida e morte. O espaço cúbico, 
voltado para o interior, apresenta uma cobertura abobadada em tijolo pigmentado colorido. 
A entrada e saída dos visitantes e do caixão é realizada por portas independentes: os primei-
ros acedem através da porta voltada para o espaço coberto exterior, e o transporte do caixão 
é efetuado através da grande porta que se abre para o claustro. 

salas de velório

159 Nuno Higino, Jardim e Casa Mortuária, Igreja de Santa Maria, Álvaro Siza Vieira, Marco de Canaveses: Cenateca, 
2001, p. 36.
160 Álvaro Siza Vieira, Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 1998, p. 56.
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117. A sala de cerimónias maior. Processo de projeto, Maio de 2019. 
118. Vista da nave central e lateral de acesso ao interior da igreja.
Igreja de Santo António em Portalegre, Carrilho da Graça Arquitectos, 2008. 
119. Diferenciação do volume do altar em relação à nave central.
La Thoronet Abbey, século XII.



 Apesar de não compreender os mesmos propósitos de uma igreja no sentido tradi-
cional de espaço de celebração da liturgia, a sala de cerimónias fúnebres pode encontrar o 
mesmo sentido de organização espacial na sua forma e ambiente. Esta deve ter capacidade 
para acolher um grande número de visitantes, tal como uma igreja, porém, tal condição não 
justifica a interpretação da mesma como auditório.161 A grande diferença encontra-se na ne-
cessidade funcional do espaço eclesiástico em criar uma projeção do celebrante, uma comu-
nhão com a assembleia162, sem que, inevitavelmente se crie a distância própria de qualquer 
auditório.163

 No interior, o espaço a uma só cota é orientado segundo um eixo longitudinal face 
ao catafalco164, à semelhança do que acontece com a posição do altar nas igrejas, como é 
possível observar no desenho D12. Apesar de em muitas igrejas católicas se preservar o eixo 
longitudinal definido pelo percurso entre porta e altar, neste projeto, a porta central apenas 
serve de entrada para o caixão, nos momentos de início e fim da celebração, à semelhança do 
que acontece na Igreja de Santa Maria do Marco de Canaveses, de Siza Vieira, onde a entrada 
faz-se, normalmente, através de uma porta de vidro, debaixo da torre da direita, enquanto a 
porta grande só é aberta em circunstâncias especiais.165 Neste caso, com a lateralização da 
entrada dos visitantes, é garantido um encerramento maior do espaço da nave assinalando-
-se assim um momento de transição gradual entre o exterior e interior. Este lugar de entrada 
lateralizado prolonga o simbolismo da passagem pela porta como limiar que separa os dois 
espaços e indica ao mesmo tempo a distância entre os dois modos de ser, profano e religio-
so.166 Trata-se assim de um espaço de entrada que funciona como antecâmara, possibilitando 
uma visão global do espaço interior e permitindo a entrada de visitantes que permanecem 
de pé, optando pelo distanciamento físico e psicológico, e assim não interferindo no decorrer 
da cerimónia. À semelhança do que acontece na Igreja de Santo António em Portalegre, da 
autoria do arquitecto João Luís Carrilho da Graça, as entradas laterais prolongam a continui-
dade entre o percurso que começa no pátio e termina no interior da igreja. 

 Na sala de cerimónias maior, a antecâmara lateral, de pé-direito igual à nave central, 
anuncia a entrada pela escassez de iluminação propiciando um ambiente de recolhimento 
e silêncio. A marcação entre as duas naves é perceptível pela diferenciação de pavimento e 
pela altura da viga que atravessa em todo o comprimento. No fundo da antecâmara lateral, 
um rasgo no muro-limite anuncia um espaço independente da assembleia, que proporciona 
uma atmosfera mais recatada. Aqui o visitante pode acompanhar a cerimónia, apartado e 
recolhido nos seus pensamentos.

 

161 Álvaro Siza Vieira, Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 1998, p. 55.
162 idem, ibidem.
163 idem, ibidem.
164 catafalco é uma plataforma ou estrado, muitas vezes móvel, usada como suporte do caixão durante um funeral, 
velório ou cerimónia fúnebre.
165 Álvaro Siza Vieira, op. Cit., p. 51.
166 Mircea Eliade, O sagrado e o profano. A essência das religiões, Lisboa: Livros do Brasil, 1985, p. 39.

sala de cerimónias maior

III Forma

141



142

120. Vista da sala de cerimónias maior a partir do altar.



 O percurso inerente à celebração de uma cerimónia fúnebre concentra-se no eixo 
longitudinal que conduz ao catafalco, visto que é neste que se assinala o momento simbólico 
do percurso cerimonial de encontro ao defunto e à família chegada. Este eixo é atravessado 
por um transversal, que facilita a distribuição dos ocupantes até aos bancos que organizam 
o espaço, mas cujo movimento de ocupação é somente distributivo, intensificando a carga 
acentuada no eixo maior. De modo a contribuir para uma melhor definição espacial deste 
eixo longitudinal, adotou-se a solução de caixilho em vidro na parede que medeia a sala e o 
claustro em toda a largura da nave, possibilitando a extensão visual desta linha que orienta 
todo o espaço. A luz que provém deste grande plano de vidro é filtrada através de uma corti-
na que torna o espaço mais quente e melhora o comportamento acústico no interior.

 O desafio da concepção formal do espaço de cerimónias fúnebres é expresso tam-
bém na procura da materialidade como expressão de um ambiente mais solene. O acaba-
mento polido do betão no interior anuncia uma atmosfera mais cuidada, conjugada com a 
utilização da madeira e mármore no pavimento e mobiliário. A luz natural é filtrada através 
de dois panos de vidro na parede de entrada e através de um rasgo na parede que encerra o 
altar. A colocação de luminárias no eixo central da sala potencia a horizontalidade do espaço.

 No lugar do catafalco, equivalente ao presbitério nas igrejas, optou-se por eliminar 
a tradicional elevação, de modo a anular o distanciamento físico e psicológico entre a assem-
bleia e o foco de celebração. A separação entre estes dois espaços é conseguida através da 
diferenciação de pavimento, e pela marcação da altura da viga, destacando a importância 
simbólica deste momento.
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121. o espaço centralizado da sala de cerimónias menor.
122. O espaço centralizado do mausoléu paleocristão de Santa Costanza.
(Veduta Interna del Sepolcro di S. Costanza, desenho de Piranesi 1748-1774)



 A simbologia das igrejas de planta centralizada provém desde os princípios da arqui-
tectura Paleocristã, com a introdução de certas tipologias de edifícios religiosos, desenhados 
como espaços funerários.167 Em menor número que os edifícios de planta basilical, eram defi-
nidos como edifícios de carácter excepcional, justificados primeiramente à luz de convicções 
religiosas e simbólicas- mais tarde, a partir do século XVIII, começou a impor-se um quadro 
laico que escolhia a planta centralizada por razões puramente formais, por ‘capricho’. 168

 A propósito da simbologia do espaço centralizado nos mausoléus paleocristãos, a 
cúpula é o elemento que molda o espaço central e a partir do qual se define o eixo vertical, 
o axis mundi que liga e ao mesmo tempo sustenta o Céu e a Terra.169 Invocando esse eixo 
vertical, na sala de cerimónias da proposta [desenho D13] foi desenhado um lanternim que 
direciona a entrada de luz sobre o catafalco. Projetada inicialmente na ordem da simbologia 
cristã ou cósmica, a cúpula é agora evocada pelo lanternim, que projeta a luz no interior do 
espaço e centra todas as direções no catafalco. Deste modo, apesar de concebido o tanatório 
como um espaço laico, o tratamento da luz e a predominância do eixo vertical neste espaço 
cerimonial remete para a analogia de ressonância simbólica do espaço funerário paleocris-
tão.

 Apesar de não comportar a simetria patente nos mausoléus paleocristãos, a sala de 
cerimónias comporta uma das características descritas por Davies, na definição das plantas 
centralizadas, cujo movimento no interior é lento porque não existe um percurso a ser almeja-
do mas um centro, concentrado em forma, limitado em tamanho, com uma superfície contí-
nua que o isola do seu exterior.170 Assim, ao contrário do que acontecia na sala de cerimónias 
maior, nesta sala de planta centralizada não existe um percurso, mas a intenção de atrair toda 
a atenção para o centro. Sem a necessidade de colocação de altares ou elementos secundá-
rios que perturbem a clareza formal e espacial, o espaço funerário contemporâneo é aquele 
que melhor corresponde ao carácter da configuração particular da planta centralizada, pois 
não perturba a simplicidade formal e espacial defendidas na génese do espaço. Contornando 
todo o espaço, há um banco contínuo adossado à parede, o que retira a hierarquia social e 
espacial comum a este tipo de espaços. 

 A sala de cerimónias menor, por comportar uma capacidade mais reduzida do que 
a outra sala de cerimónias, adquire um maior grau de privacidade. Este facto é também 
reforçado pela localização da mesma, anexa ao claustro quadrado, cuja escala e proporção 
anuncia um ambiente de maior privacidade.

167 J.G.Davies, Temples, Churches and Mosques: a guide to the appreciation of religious architecture, p. 101.
168 Paulo Varela Gomes, Arquitectura, Religião e Política em Portugal no século XVII: a planta centralizada, Porto: 
Faup publicações, 2001, p. 382.
169 Mircea Eliade, O sagrado e o profano. A essência das religiões, Lisboa: Livros do Brasil, 1985, p. 50.
170 J.G.Davies, op. Cit., p. 101.
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123. vista interior da ‘committal chamber’ onde são visíveis as portas de acesso 
ao forno crematório (em forma de caixões, a simbologia a marcar este programa), 
enfatizado pela presença pontual de luminárias. 
Cemitério do Bosque, Estocolmo, Gunnar Asplund e Sigurd Lewerentz, 1920



 No núcleo de espaços periféricos ao claustro pequeno, surge a sala de testemu-
nho171, na qual se realiza o principal processo do ritual funerário crematório, a incineração do 
corpo. Como o nome indica, nesta câmara testemunha-se a dissolução do cadáver em cinzas. 
Na prática crematória, esta etapa do ritual não segue um padrão estabelecido, resultando 
numa ambiguidade de foro ideológico e emocional: quando não se testemunha, é possível 
que exista algum sentimento de perturbação ou incerteza por não se presenciar aquela que 
seria a derradeira etapa de todo este processo. Em culturas com longo historial de cremação, 
como o caso da hindu, é expectável observar a redução do corpo a cinzas; porém, nas prá-
ticas crematórias ocidentais, por razões técnicas, ‘apenas’ e caso seja permitido, observa-se 
o caixão a entrar no forno crematório. Consoante Douglas Davies, embora seja o propósito 
de um crematório reduzir um cadáver a cinzas, o acto de cremação ocorre normalmente nos 
bastidores, resultando com que este processo esteja separado fisica e emocionalmente dos 
enlutados, que permanecem como observadores passivos neste acto final.172 Ou seja, no caso 
de não reconhecida a cremação, existe uma desconexão emocional perante a finalização da 
cerimónia fúnebre crematória.

 Deste modo, a sala de testemunho é o contributo espacial do edifício crematório e 
surge como propósito projetual que garante a privacidade da família e que possibilita a pre-
sença da mesma no decorrer do processo, caso seja essa a vontade. Ao permitir a presença 
do núcleo mais chegado, não impõe qualquer barreira física na experiência arquitetónica, 
porém, apenas é visível a moldura de entrada para o forno crematório, estando o aparato 
técnico dissimulado atrás de uma parede. Este espaço não retira importância às salas de 
cerimónia, apenas sugerindo uma maior clarificação das diferentes etapas do ritual, torna-se 
assim uma opção de projeto que pretende atender às exigências de várias culturas, tradições 
e rituais. Ao contrário de muitos crematórios e tanatórios que optaram por suprimir a possi-
bilidade de acompanhar este processo, o crematório do cemitério do Bosque em Estocolmo 
apresenta este espaço como elemento de grande importância para o ritual e, assim, é alvo de 
desenho nas suas proporções, materialidade, e iluminação, de modo a garantir uma atmosfe-
ra digna de cerimónia.

 O processo visível de cremação ocorre num curto espaço de tempo, compreendido 
entre os dois e os cinco minutos, porém, o processo só se encontra finalizado ao fim de duas 
horas. Deste modo, após a cremação, a sala de testemunho possibilita a permanência das 
pessoas no seu interior, até ser psicologicamente possível voltar ao exterior. Deste modo, 
o testemunho da cremação não deve ser considerado como etapa final do ritual funerário, 
porque necessita do ato simbólico e físico da recolha das cinzas, sendo os familiares encami-
nhados para a sala de entrega da urna, anexa à sala hipóstila.

171 em inglês, é atribuída a nomenclatura de committal chambers, sem tradução possível para português, pelo que 
se decidiu atribuir ‘sala de testemunho’.
172 Douglas Davies, Death, ritual and belief: the rethoric of funerary rites, Continuum, Londres, 2002, p. 200. (trad. 
livre)

Sala de testemunho
da cremação
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124. Vista da sala hipóstila
125. A sala hipóstila do céu
Danteum, Giuseppe Terragni, 1938. 
126. Espacialidade da floresta
Jan Dibbets, Construction of a Wood (Ithaka, N.Y.), 1969



 (...) as colunas, primeiro rectangulares e depois cilíndricas, anunciam uma ordem.173 

 A sala hipóstila não é um espaço aberto, mas antes uma floresta de colunas.174 Como 
nos templos egípcios esta é simétrica e, não deixando de estar alinhados ortogonalmente, 
os pilares orientam-se segundo uma matriz de diagonais, o que permite maior dinamismo 
visual. De maneira a potenciar o sentido de descoberta e deambulação espacial, o percurso 
central processional característico da sala hipóstila egípcia é anulado, dando espaço a uma 
disposição que absorve o visitante para o aglomerado de pilares. Uma vez no meio deste, o 
visitante tem de voltar a sair para perceber o sentido do percurso. Perante esta floresta, não 
se consegue ver com clareza o fim do percurso, o que aumenta o carácter simbólico e de mis-
tério. Do lado contrário, a disposição dos pilares filtra olhares dos que simplesmente passam 
no transepto, garantindo maior privacidade às famílias no interior do tanatório.

 Respeitando o percurso claustro - átrio porticado - sala hipóstila, é possível expe-
rimentar uma progressão que começa num espaço de grande amplitude, passa para outro 
mais filtrado e acaba num espaço com grande densidade, antes de desaguar na vastidão do 
cemitério. Esta evolução, simbolizada pela relação amplo  - filtrado  - denso, respeita a lógica 
de certos espaços sagrados, como os templos egípcios, nos quais, a última etapa precede a 
sala do túmulo. No tanatório, a sala do túmulo encontra o seu equivalente na sala de entrega 
da urna, que se encontra contígua à sala hipóstila. Existe assim uma hierarquia sequencial, 
como Terragni refere a propósito da comparação dos espaços do Danteum com os templos 
egípcios, nos quais a distinção hierárquica das várias partes é feita na horizontal, mais do que 
no plano vertical.175

 Os pilares são a matéria que preenche o espaço vazio e, segundo Juan Carlos Ar-
nuncio, a sua verticalidade assinala o lugar, define-o e mede-o com a sua presença.176 Deste 
modo, a sala hipóstila é construída e pautada pelos pilares, fustes cilíndricos lisos, sem base 
nem capitel. Aqui, estes são despojados da sua condição primária de suporte estrutural e en-
fatizam a sua presença como elemento escultórico, aludindo à concepção metafísica do es-
paço e como personificação dos totems que se encontram espalhados no cemitério-parque. 
Na sala hipóstila, a percepção do espaço é feita da mesma maneira como quando no meio de 
um bosque, visto que medimos o espaço através das árvores, da relação de tamanho que se 
estabelece entre estas e nós próprios.177 Outra questão prende-se com a qualidade material 
dos pilares e, neste sentido, afirma-se a sua condição monolítica através do betão. As massas 
compactas tornam-se obstáculos e os espaços entre estas formam vazios que dificilmente 
deixam penetrar luz no interior.

173 Nuno Higino, Jardim e Casa Mortuária, Igreja de Santa Maria, Álvaro Siza Vieira, Marco de Canaveses: Cenateca,  
2001, p. 26.
174 Richard H. Wilkinson, The Complete Temples of Ancient Egypt, Londres: Thames & Hudson, 2000, p. 65.
175 Giorgio Ciucci, Introduction in Thomas L. Schumacher, Terragni’s Danteum, New York: Princeton Architectural 
Press, 2004, p. 22.
176 Juan Carlos Arnuncio, Peso y levedad: Notas sobre la gravedad a partir del Danteum, Coléccion Arquíthemas, núm. 
20, Barcelona: Fundación Caja de arquitectos, 2007, p. 70.
177 idem, p. 75.
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 Neste espaço ocorre a última etapa cerimonial realizada no interior do tanatório, a 
entrega da urna à família. Apesar de partilhar algumas semelhanças formais com capelas de 
oração, este espaço tem qualidades e características que o tornam diferente dos lugares de 
culto convencionais. 
 
 Na sala hipóstila [desenho D15], um pilar marca o momento de passagem para o 
interior deste volume. Um vão de porta e uma cortina separam estes dois mundos, anun-
ciando a entrada num ambiente mais privado e recolhido. O espaço único é ocupado por 
uma estrutura receptora da urna. Fechado ao exterior, a única entrada de luz flui através da 
abertura zenital, iluminando escassamente o seu interior.  

 Apesar de não representar um lugar de culto, este espaço é um desafio à procura 
da espiritualidade na arquitetura. No seu interior, o tempo abranda e convida à reflexão. A 
sala de entrega da urna representa, assim, um contributo espacial e simbólico da arquitetura 
tanatória, que reflete a sociedade e as suas necessidades. Como refere o arquitecto Eduardo 
Souto de Moura a respeito da Capela do Pavilhão do Vaticano para a Bienal de Veneza de 
2018, este é um espaço que não, não é uma capela, não é um santuário e em todo o caso 
também não é um túmulo.178

178 Eduardo Souto de Moura, entrevistado por David Mourão Ferreira, Porto, 1 de Abril de 2018 in Graça Correia, 
Ricardo Merí (ed.), Eduardo Souto de Moura, Tomo II, Equipamientos y Proyectos Urbanos 2004-2019. TC Cuadernos 
nº 138/ 139, Valência, 2018, p. 467.

sala da entrega da urna
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127. A sala hipóstila e o mausoléu
Planta de conjunto do salão funerário e dois mausoléus (S. Costanza à esquerda), Giovanni Battista Piranesi, 1757
128. A luz revela as formas
Capela de Notre- Dame-du-Haut, Ronchamp, Le Corbusier, 1950-55
129. Um lugar de encontro e meditação
Capela do Pavilhão do Vaticano da Bienal de Veneza 2018, Souto de Moura
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 A abside do tanatório é um espaço côncavo que deriva da espacialidade da arqui-
tetura paleocristã. A tipologia de basílica paleocristã introduziu a abside como um elemento 
arquitetónico proveniente da tradição romana do nymphaeum179, que transformou simboli-
camente o espaço cristão. Ao prolongar o eixo longitudinal, a abside sublinha a importância 
do altar e serve como pano de fundo da nave central.

 O tanatório, ao ser experienciado através de um percurso processional, encontra 
na abside a metáfora para a descrição de Palladio no que diz respeito a formas planimétricas 
côncavas que seguem uma circunferência, como braços que envolvem aqueles que se apro-
ximam.180 Este elemento encerra o espaço no eixo longitudinal, mas a ausência de cobertura 
potencia a tensão vertical entre terra e céu. Esta está separada da sala hipóstila por um eixo 
transversal, que corresponderia ao transepto no espaço basilical, apesar de neste caso, o 
este espaço não estabelecer qualquer tipo de hierarquia, desempenhando simplesmente um 
espaço de atravessamento. Como no espaço basilical paleocristão, o tanatório demonstra a 
procura pela interioridade do ‘espaço espiritualizado’.181 A abside é o exemplo da convicção 
de que a arquitetura consiste em significados mais do que em funcionalidades prácticas.182  
Comunicar esses significados implica a compreensão desse manifesto para que seja social-
mente válida a importância do simbolismo dotado em arquitetura. 

 A abside é um ponto intermédio entre o interior e o exterior e há uma intenção de 
orientar o percurso para o cemitério ou para a saída do tanatório. Este espaço remata o cor-
po longitudinal do tanatório e anuncia a passagem para outra atmosfera, através do jardim 
construído que nele habita. Neste, crescem três ciprestes que se elevam acima do edifício e 
convidam os visitantes a olhar para o céu e a entrar na natureza - o cemitério-parque.

179 um nymphaeum é um espaço côncavo que deve imitar artificialmente uma gruta. Paolo Portoghesi, Nature and 
Architecture, (trad. Erika G. Young), Milão: Skira, 2000, p. 173.
180 Palladio, no final do segundo volume de The Four Books of Architecture, descreve o significado simbólico das 
quatro loggias da Villa Mocenigo, idem, p. 177.
181 Christian Norberg-Schulz, Arquitectura Occidental: La arquitectura como historia de formas significativas, Barce-
lona: Editorial Gustavo Gili, 1983, p. 74.
182 idem, p. 223.
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130. Rome: the ruined Nymphaeum of Alexander Severus (Temple of Minerva Medica)
William Turner, 1796
131. A abside na basílica paleocristã
planta da basílica primitiva de San Paolo Fuori le Mura, século IV



 Desenhar um tanatório deve ser muito mais do que satisfazer os procedimentos 
técnicos e funcionais ou permitir que toda a complexa rede técnica e logística manipule a 
essência do espaço. A partir do estudo das obras de referência, conclui-se que, em tanató-
rios e crematórios a área técnica adquire uma expressão significativa no conjunto, porém, é 
essencial que não seja lida com essa relevância por parte dos visitantes do tanatório, durante 
a experiência física e emocional do seu interior. No projeto, era essencial trabalhar a questão 
da separação entre o lado técnico e cerimonial e, por isso, todo o percurso foi desenhado de 
modo a que esta particularidade não seja sentida no decorrer da cerimónia. 

 Composta por duas áreas que se distribuem em dois pisos, as zonas técnica e admi-
nistrativa são, de modo geral, interditas ao público. A inserção destas áreas no extremo sul 
do edifício responde, com maior clareza, à separação necessária entre espaços cerimoniais e 
espaços técnicos. 

 O núcleo de espaços técnico-administrativos do piso superior organizam-se respei-
tando a gramática espacial dos deambulatórios que se estendem do claustro pequeno. No 
volume central, encontram-se a sala do forno de cremação que serve a sala de testemunho, 
uma sala de apoio e arrecadação, um núcleo de instalações sanitárias e balneário, e uma sala 
de descanso dos funcionários. Virado a poente surge outro volume comprido que organiza 
a área administrativa, com gabinetes de atendimento, gabinete do diretor, sala de reuniões 
e sala de trabalho.  A ligação entre o piso superior e inferior realiza-se através do núcleo de 
caixa de escadas encerrada e elevador monta-cargas.

 No piso inferior, a entrada secundária facilita o acesso direto dos carros funerários e 
dos funcionários à área da zona técnica, no extremo sul do recinto, evitando o cruzamento de 
carros de serviço com os visitantes. Através de um corte no grande muro que circunda a es-
trada, abre-se um espaço de estacionamento para os veículos de serviço que necessitam de 
grande espaço de manobra. O encerramento desta zona é essencial para garantir o mínimo 
de perturbação sonora e visual das cerimónias que decorrem nas respectivas salas, no piso 
superior. Anexo ao parque de estacionamento surge o núcleo de espaços técnicos, composto 
pela sala de tanatopraxia183, único espaço com luz natural. No centro surge o espaço com 
maior área, a sala dos fornos crematórios, ligada diretamente com a sala de refrigeração e 
câmaras frigoríficas, com a sala de armazenamento e condutas e com a sala da chaminé, com 
ventilação natural. A disposição de duas salas distintas de fornos crematórios responde à 
necessidade de cremação de cadáveres provenientes de cerimónias exteriores ao tanatório.  
Este facto acentua a diferença entre crematório e tanatório, pois no primeiro, a cremação é 
um processo que pode ocorrer independentemente da realização de cerimónias no mesmo 
local; no segundo, a celebração das cerimónias ocorre em vários espaços, que normalmente 
terminam no testemunho da cremação e consecutiva entrega da urna aos familiares, carac-
terizando-se assim, como um espaço que abarca a realização de um ritual com maior carga 
simbólica.  Neste caso, o caixão segue diretamente do parque de descargas para a sala de 
cremação inferior, facilitando o processo de transporte e operação da cremação.

zonas técnica e administrativa

183 nomenclatura técnica dada à sala onde se realizam os procedimentos de preparação de um cadáver para o velório 
ou funeral.
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 A técnica do concreto é sempre maleável à criação. É o material mais apropriado 
para resolver o problema do espaço moderno. Além disso, os operários que trabalham comi-
go nessas construções concluem que poderiam fazer igual. Faz parte de uma certa filosofia 
esse entendimento de que a arte não é mais para ser feita como mistério (o mundo apartado 
e incompreendido por todos). As construções de concreto, simples e essenciais, mostram que 
a arquitectura também pode e deve-se relacionar com o povo.184

 Um espaço em arquitetura caracteriza-se através de características como a sua for-
ma, matéria e materialidade, sendo a última, pelas suas qualidades sensoriais, a que se revela 
indissociável da percepção que temos daquilo que nos rodeia.

 O betão, pela sua versatilidade formal e expressiva, permite potenciar a criatividade 
arquitetónica, e cujas qualidades estéticas se mostram capazes de proporcionar uma atmos-
fera compatível com a sensibilidade do projeto. A homogeneidade aparente do material, 
quando visto a uma certa distância, permite ler o volume como uma massa contínua, o que 
confere uma maior relevância à definição geométrica. A valorização da expressividade da ma-
téria potencia a abstração dos volumes e uma consequente exploração do sentido sensorial 
transmitido pelo material.

 No projeto, o betão define o volume, confere a estrutura e carateriza a expressão 
arquitetónica do edifício. Optou-se por uma imagem marcada por uma tonalidade cinzenta 
e distinguida por dois modos de tratamento do betão: nos espaços exteriores, revela uma 
superfície mais rugosa, e nos espaços interiores, um acabamento mais polido e cuidado. Esta 
dualidade entre texturas e acabamentos procura expressar a diferenciação de atmosferas 
relacionadas com os materiais atribuídos. A rugosidade dos muros nos espaços exteriores 
aparenta estabelecer uma ligação com a rudeza dos elementos naturais que compõem a 
encosta, e contrariamente, os espaços interiores definem-se pelas superfícies polidas, confe-
rindo a percepção de um ambiente mais controlado e delicado.
 
 Por se tratar de uma área extensa, na cobertura optou-se por instalar uma cobertu-
ra com tapete de vegetação, de modo a diminuir o impacto do edifício no sítio. Este sistema 
é essencial também para a drenagem e armazenamento de água que cai para os pátios. Nos 
vãos das principais salas de celebração de cerimónias mais privadas, procede-se também à 
colocação de cortinas, de modo a isolar visual e sonoramente o espaço interior. 

 Deste modo, observa-se no projeto uma tentativa de coerência entre as opções 
construtivas e o lugar de implantação. O betão, com as suas irregularidades, molda-se à na-
tureza, o que permite potenciar o seu carácter plástico espelhando características como opa-
cidade, densidade e rugosidade, também estas presentes no terreno escolhido.

materialidade
e intenções

184 Paulo Mendes da Rocha, Uma casa concreta, publicado originalmente na Revista Artes, número 20, 1970, in (ed.) 
Daniela Sá, Guilherme Wisnik, João Carmo Simões, Futuro Desenhado ou Textos Escolhidos de Paulo Mendes da 
Rocha, Lisboa: Monade, 2018, p. 13.

132. a materialidade 
MuBE, Paulo Mendes da Rocha, 1995



133. O cemitério como espaço público
Skogskyrkogården, Cemitério de Estocolmo.
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185 Carlos Martí Arís, Llocs Públics en la Natura, p. 53.
186 idem, p. 58.
187 idem, ibidem.
188 Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, Lisboa: Relógio d’Água, [1882] 1998, p. 193 in Maria Manuel Oliveira, In me-
moriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, Departamento Autónomo de 
Arquitectura, 2007, p. 333.

espaços públicos 
com dimensão espiritual

 O conjunto composto pelo edifício do tanatório e toda a área do cemitério foi pro-
jetado com o intuito de se converter em espaço público disponível à cidade. Porém, a ligação  
entre este e a sua envolvente natural tem de ser enquadrada à luz da cultura arquitetónica 
contemporânea, no sentido em que é impossível interpretar a relação entre edifício e natu-
reza sem se relacionar com as suas condicionantes socioculturais. Como Iñaki Ábalos explica, 
é possível descrever as paisagens de diferentes culturas de acordo com os seus modos de 
pensar: os jardins árabes estão associados ao paraíso islâmico, e os jardins renascentistas 
expressam a ansiedade aristotélica do controlo lógico da natureza através da mathesis (...) 
No fim, a paisagem é a projeção da cultura na natureza, a sua materialização espacial.185

 Deste modo, é impossível compreender a cidade do Porto sem identificar a estreita 
relação entre a construção e o seu contexto geográfico. E é objectivo do projeto respeitar e 
continuar esse diálogo harmonioso, transformando um lugar expectante num espaço público 
que já não incorpora a natureza, mas instala-se nela.186 A posição privilegiada deste miradou-
ro improvisado facilita a criação de um cenário em que acrópole e céu são os protagonistas. 

 Entender um cemitério como espaço público é perceber que apesar de existir uma 
dimensão social, existe também uma dimensão espiritual.187 Um tipo de espaço cujas caracte-
rísticas geográficas, quando simbolizadas pela arquitetura, ampliam a experiência do mesmo 
através da contemplação. O cemitério é também o exemplo de um espaço público apreciado 
na solidão, onde é possível encontrarmo-nos a nós mesmos. Apesar de comportar aglome-
rações ocasionais de pessoas, a natureza deste espaço desincentiva o carácter sociável e 
convida a descobrir na individualidade. Como Nietzsche refere, espaços silenciosos, amplos e 
extensos  nos quais é possível reflectir.188

 Os cemitérios em Portugal são, de um modo geral, interpretados como um local 
sacro e cujas tradições afetam o desenho destes espaços, e por isso, pensa-se que o ce-
mitério contemporâneo deve introduzir o conceito de espiritualidade a nível da atmosfera 
pretendida. Assim, e considerando todas as concepções até agora incorporadas no desenho 
do tanatório, são apresentadas as intenções de uma base de ideias do que poderá constituir 
o cemitério-parque de Campanhã.
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 Em Portugal, onde apenas se recomeçaram a executar necrópoles de raiz a partir dos anos 
setenta, embora não exista uma discussão disciplinar sobre a matéria, é notória uma alteração na sua 
espacialidade: ao cemitério pétreo, baseado na matriz geométrica do hortus conclusus que dominou 
a produção oitocentista e as respectivas ampliações (incaracterísticas) do século XX, sucedem-se, sem 
aparentes situações intermédias, projectos que idealizam uma necrópole mais próxima dos modelos 
vegetalizados. Embora de uma forma geral estes desenhos não avancem radicalmente para o concei-
to de cemitério paisagístico - elaborando antes propostas híbridas, conquanto abandonem a versão 
do hortus, conjugam grandes plataformas inumatórias, rodeadas por vegetação, com uma geometria 
mais ou menos informal -, eles demonstram um entendimento novo da paisagem cemiterial, traduzindo 
quer no esforço de uma interpretação mais topográfica do terreno, quer na intensidade e diversidade 
com que consideram a vegetação fúnebre, até então dominada por um código muito restritivo. 189

189 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, Departa-
mento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 344.



cemitério-parque
ou a Acrópole da Memória

 No contexto nacional, o desinteresse pelas componentes arquitetónica e paisagísti-
ca dos espaços cemiteriais resultou em espaços sem desenho qualificado e sem manutenção, 
acentuando assim o afastamento psicológico das pessoas em relação à celebração da morte. 
No entanto, é possível valorizar o esforço realizado nos últimos anos, não só a nível de de-
senho de projeto, como na mudança de mentalidade por parte da sociedade que quer ver 
alterado o ambiente dos cemitérios.

 A componente arquitetónica urge como necessidade para projetar um espaço de 
dignidade para as pessoas que o frequentam, relevando a importância do seu enquadramen-
to paisagístico e urbano. A cultura arquitetónica cemiterial em Portugal encontra-se enraiza-
da nos cemitérios de inumação, com composições que não apresentam dinamismo formal 
e onde a vegetação é ausente, intensificando a possível relação negativa e afastamento das 
pessoas, que só o frequentam para acompanhar um funeral ou para a manutenção de uma 
campa. No caso dos países do Norte da Europa, os espaços cemiteriais são lidos como prolon-
gamentos de parques, tornando-se espaços de estar integrados em zonas de lazer urbanas 
ou como prolongamento de bosques em situações rurais, assumindo uma visão perante a 
morte como algo que pode ser atenuado pelo contacto com a envolvente natural.

 Com a clara consciência da complexidade de um projeto de arquitetura paisagista, 
a escolha do lugar em questão contemplou a valorização das qualidades espaciais a adotar 
para a realização do cemitério-parque. Este modelo representa assim a combinação de um 
cemitério que pode estar ao serviço do espaço urbano mas onde a presença de elementos 
naturais prevalece, de modo a apresentar-se como um espaço público disponível à comu-
nidade para além dos momentos específicos de funerais. Deste modo, e de acordo com as 
premissas lançadas, o cemitério-parque considera apenas a deposição das cinzas pós-cre-
mação, no espaço do roseiral, e o armazenamento das urnas, no espaço do columbário, não 
incluindo a componente dos espaços tradicionais de inumação. Esta opção é justificada pela 
crescente procura da cremação nos últimos anos e pela possibilidade de os novos cemitérios 
receberem as cinzas provenientes desse processo. Assim, apresenta-se como uma oportuni-
dade para projetar um espaço que resolve a preservação da memória nas práticas de crema-
ção e que lança as bases para uma renovação do conceito espacial de cemitério paisagístico, 
como descrito pela arquiteta Maria Manuel Oliveira. 189

 O projeto do cemitério-parque descreve a imagem do ambiente introspectivo a 
experimentar neste recinto aberto. O espaço deve respeitar a paisagem autóctone do vale 
procurando a preservação das características morfológicas e ambientais: no terreno podem 
contemplar-se zonas de diferente vegetação, arbustiva e arbórea com maior ou menor den-
sidade e cujas características moldam as diferentes zonas do cemitério. De modo a causar o 
menor impacto ambiental possível, evitou-se a pavimentação excessiva, optando pelo dese-
nho de percursos pedestres integrados no coberto vegetal. Na encosta escarpada, predomi-
na uma vegetação de aspecto silvestre ao contrário da densa vegetação arbórea da colina.
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134. Cemitério-parque ou acrópole da memória: localização das diferentes zonas
1. Tanatório    2. Roseiral - Plataforma nivelada   3. Colina  - espaço de contemplação

4. Cafetaria    5. Encosta  - columbário naturalizado
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135. Relação visual entre plataformas
Parque de San Domingos de Bonaval, Santiago de Compostela, Álvaro Siza Vieira, 1989-2000
136. O percurso nivelado
Skogskyrkogården, Estocolmo, Gunnar Asplund e Sigurd Lewerentz, 1917-1920



Roseiral
- plataforma nivelada -

 O cemitério-parque encontra-se dividido em várias zonas com atmosferas e usos 
distintos: uma zona de deposição de cinzas na terra, conhecida como roseiral; a colina onde 
se instala um pequeno espaço de contemplação; a encosta onde se encontra o columbário 
para colocação das urnas, e ainda a cafetaria, que se relaciona com o conjunto.

 A plataforma nivelada, por ser o espaço de cota mais estabilizada, relaciona a ligação 
entre as várias áreas do cemitério e o tanatório, num contexto natural trabalhado de forma 
a salientar a simbologia que dota os espaços de uma tranquilidade cerimonial, característica 
essencial no contexto de luto. Deste modo, todas as áreas do projeto estão relacionadas 
através de uma rede de percursos que liga os pontos estabelecidos dentro do conjunto assim 
como na relação deste com a envolvente.

 O acesso principal ao cemitério, através do parque de estacionamento e tanatório 
direciona, num primeiro momento, para uma pequena zona pavimentada e murada, que 
anuncia a transição para um espaço em contacto com o exterior. Nesta plataforma nivelada 
é perceptível a horizontalidade do percurso, que atravessa o terreno, numa direção paralela 
à da encosta. Tal como o trajeto que marca a entrada do cemitério de Skogskyrkogården, 
interessa sobretudo destacar o tratamento simbólico do percurso, de pendente suave e im-
buído de um espírito cerimonial e processional. A direção do grande percurso horizontal da 
plataforma relvada contrapõe a verticalidade da colina e remata o limite natural do terreno, 
antes de se tornar em escarpa. O grande eixo é interrompido por outros de menor expres-
são, que ordenam e permitem o acesso à área de deposição de cinzas, o jardim da Memória, 
coloquialmente conhecido como Roseiral. Neste jardim não está prevista a marcação da inu-
mação das cinzas, pelo que são depositadas na terra de uma forma anónima. Ao contrário 
do que é visível nos cemitérios tradicionais, neste espaço não haverá vestígios de presença 
humana, nenhum sinal da última morada, nem lápides, nem fotografias, nem epitáfios, ape-
nas um jardim de flores que cresce de dia para dia e ao ritmo das estações do ano.

  Nesta plataforma, uma linha de árvores paralela ao percurso aprofunda o efeito de 
perspectiva e aponta o caminho até às restantes áreas do cemitério. De um lado, a colina da 
acrópole densamente arborizada, do outro, o columbário que se implanta na encosta.
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If we were to come across a mound in the woods, six foot long by three foot 
wide, with the soil piled up in a pyramid, a somber mood would come over 

us a voice inside us would say, ‘’There is someone buried here.’’ 
That is architecture.

Adolf Loos, Architecture, 1910, p. 84
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137. O monte da contemplação
Skogskyrkogården, Cemitério de Estocolmo, Gunnar Asplund e Sigurd Lewerentz, 1917-1920
Fotografia de Mafalda Ribeiro, Julho de 2019



190 Conceito que alude ao lugar de uma cidade que se encontra na parte mais elevada geograficamente. A posição 
tem tanto valor estratégico como simbólico, pois era na acrópole que se construíam as estruturas mais nobres como 
os templos. 
191 Para Mircea Eliade, o mundo profano é amorfo e homogéneo no sentido em que carece de um ponto de fixação 
e ordenamento. Mircea Eliade, O sagrado e o profano. A essência das religiões. Lisboa: Livros do Brasil, 1985, p. 40.
192 Paolo Portoghesi, Nature and Architecture (trad. Erika G. Young), Milão: Skira, 2000, p. 34.

a colina  akropolis190  - akro (altura) + polis (cidade)

 Ao longo da história da arquitetura o culto da montanha como um ponto sagrado 
de referência inspirou o desejo humano de imitar a natureza, ao edificar montanhas artifi-
ciais - como os zigurates, as pirâmides egípcias, templos ou estruturas- que transformavam 
e centralizavam uma área anteriormente homogénea e sem hierarquia.191  Segundo Paolo 
Portoghesi, a ‘imitação simbólica’ absorve e expande o conceito de ‘imitação funcional’ que 
tende a reduzir a relação entre natureza e arquitectura a meros aspectos práticos necessários 
de modo a resolver problemas funcionais que são similares, de um ponto de vista abstracto, 
aos de ordem natural.192

 A colina situada a nordeste do terreno, coroada por uma densa mancha arbórea, 
ocupa o lugar de maior destaque e a partir do qual se obtém vista privilegiada do conjunto 
edificado, do cemitério e da relação destes com a paisagem. A colina sugere a localização 
ideal de um espaço de contemplação protegido pelas copas das árvores. Em caso de condi-
ções atmosféricas favoráveis, este espaço pode também acolher a realização de pequenas 
cerimónias, com um reduzido número de participantes. 

 Através do percurso circular que liga a entrada do tanatório, a plataforma nivelada 
e o acesso à encosta, no extremo nordeste a subida para a colina revela-se ao visitante. A 
escada convida a subir ao ponto mais alto do terreno, atravessando por entre a densa mata 
de sobreiros. No topo, uma plataforma de planta circular convida à introspeção. Dentro deste 
espaço protegido pelas árvores, o som ecoa, a chuva cai e o sol ilumina por entre as sombras.  
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28

Nuestra cultura actual ha interpreta-
do el cementerio como un recinto, un 
camposanto, limitado, acotado, cerrado. 
Como un ámbito arquitectónico que tiene 
un dentro y un fuera.

Por el contrario, la alternativa que aquí 
se contempla, viene de la mano de una 
tipología de cementerio libre en cuanto 
a su estructuración, que no implique 
la realización de grandes desmontes, 
procurando al máximo la adaptación a 
la topografía existente y minimizando 
así el impacto arquitectónico que un 
cementerio al uso, compacto, provocaría 
en el paisaje.

La propuesta, en síntesis, contempla 
la construcción de un cementerio, frag-
mentado en un conjunto de pequeñas 
edifi caciones, articuladas en torno y a lo 
largo de pequeños caminos existentes, 
que discurren por las laderas de la mon-
taña, carente de cualquier tipo de cierre, 
y con la presencia continua del mar como 
telón de fondo.

La imagen del cementerio, será la de 
un rueiro, una vereda, una senda, una 
serpe, que desciende sinuo samente por 
la ladera de la montaña hasta el mar, 
adaptando su trazado a la accidentada 
topografía del terreno y en cuyos bor-
des, las sepulturas: grandes cajones, 
bloques rocosos de geometría aristada, 
recuerdan las enormes formas graníticas 
diseminadas en las faldas de los montes, 
que se acumulan en las revoltas, en los 
lugares más llanos, como si al rodar 
ladera abajo 1

César PortelaCementerio en Finisterre
138-139. fotografias da maquete de estudo da inserção dos percursos no cemitério
Escala 1.100, Maio de 2019

162

140. O columbário-parede
Cemitério de Montjuïc, Barcelona, Leandre Albareda, 1883
141. O columbário-volume
Cemitério de Finisterra, César Portela, 1998-2000



193 César Portela, Cementerio en Finisterre, Forma y Memoria  - DPA 18, Barcelona: Edicions UPC, 2002, p. 1. 
194 idem, ibidem.

encosta
- columbário naturalizado  -

A nossa cultura actual interpretou o cemitério como um recinto, um camposanto, limitado, 
nivelado, encerrado. Como uma esfera arquitectónica que tem um dentro e um fora.193

 A realidade espanhola descrita por César Portela é em muito semelhante à sentida 
ainda em Portugal, justificada pelo grande número de cemitérios que se implantam em nú-
cleos populacionais dispersos e cuja relação com o espaço resulta de um forte sentimento 
de apego emocional. A maior parte destes cemitérios encontra-se localizada junto a igrejas 
paroquiais, o que intensifica a leitura do espaço como um camposanto em redor do templo 
sagrado.

 Com a migração da população do espaço rural para o centro urbano, os cemité-
rios antes sagrados  -paroquiais-, deram lugar a um espaço laico, de gestão municipalizada. 
Esta transformação em pouco se refletiu numa possível evolução de tratamento espacial e 
arquitetónico do cemitério, que é ainda visto como um equipamento desprovido de elabora-
ção projetual por parte de arquitetos. Deste modo, é visível uma padronização dos modelos 
cemiteriais, desconsiderando, em muitos dos casos, a relação com a topografia e as suas 
condicionantes. Por isso, os cemitérios nacionais ainda se encontram aquém da formulação 
de um espaço que compatibilize as condicionantes físicas e espaciais com a carga emocional 
e simbólica que representam.

 A oportunidade de projetar um cemitério para um terreno de características morfo-
lógicas tão complexas, como é o caso da encosta do rio Torto, contemplou o desenho de uma 
estrutura que se adapte ao máximo à topografia e, se possível, que represente um espaço 
que valorize a questão simbólica. Num momento inicial, mostrou-se essencial desenhar os 
percursos de acesso ao cemitério e, ao trabalhar os limites, multiplicaram-se os pontos de 
entrada. À cota mais baixa da escarpa são desenhados dois acessos, um a este e outro a nor-
deste, nos pontos mais diretos de conexão aos núcleos habitacionais. Esta opção projetual 
reproduz as pontes construídas pelos habitantes sobre o caudal do Rio Torto, de maneira a 
possibilitar a passagem para os campos de cultivo na margem da encosta. 

 Os três grandes eixos que ligam a cota inferior ao topo da acrópole, permitem o 
acesso mais direto, distribuindo para os vários sectores que organizam o cemitério. Na en-
costa de pendente acentuada, os sectores adaptam-se aos contornos do terreno, formando 
caminhos estreitos.  A multiplicidade de percursos vence desníveis significativos através de 
uma sucessão de acessos em rampa ou escada e transforma este terreno acidentado num 
itinerário de carácter sobretudo pedonal, relacionado com a simbologia dos percursos fúne-
bres. Deste modo, a especificidade do terreno sugeriu o desenho de uma solução adaptada 
de deposição das urnas, partindo do conceito de columbário. Os cemitérios de Finisterra e 
Montjuïc revelam-se como soluções singulares que procuraram ao máximo a adaptação à 
topografia existente, minimizando assim o impacto arquitetónico que um cemitério típico, 
compacto, provocaria na paisagem.194
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142. à esquerda, o columbário-parede adotado nos cemitérios e à direita, o columbário da proposta integrado no terreno
Desenho da autora
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143. O columbário-parede
Cemitério de Montjuïc, Barcelona, montagem do fotógrafo François Rauzier
144. O columbário-volume
Cemitério de San Cataldo, Modena, Aldo Rossi, 1971



 O columbário é geralmente formado por um conjunto de compartimentos onde são 
depositadas e armazenadas as urnas que contêm as cinzas da cremação, podendo adotar a 
forma de nichos nas paredes, tornando-se uma opção compacta e de capacidade para um 
grande número de urnas. Porém, o recurso ao columbário nos cemitérios atuais é ainda de 
pouca liberdade formal, adotando as paredes que o delimitam ou criando grandes barreiras 
que dividem espacialmente e visualmente o espaço interior. Deste modo, para libertar a solu-
ção desta rigidez formal, a proposta adota a forma de um columbário adaptado à topografia, 
demonstrada no desenho 142.. Com a fragmentação e desmaterialização das paredes, é pos-
sível articular a disposição destas estruturas conforme a morfologia da encosta e proporcio-
nar um ambiente mais adaptado à escala do lugar.

 O columbário aqui proposto reconhece e respeita a preexistência e integra-se nela 
para criar uma unidade coesa entre tanatório, cemitério e parque. Porém, o importante aqui 
não é a modulação da estrutura, mas a estratégia projetual e a intenção de desenhar uma 
solução adequada aos novos modos de preservação da memória na cremação, assim como 
desenhar um espaço que seja visitado no acaso do quotidiano.

 Volvidos 20 anos desde o ressurgimento da prática crematória em Portugal, ainda é 
visível uma certa resistência à mudança das soluções apresentadas em projetos contempo-
râneos como o caso do Cemitério de Monchique ou o cemitério do Tanatório de Sendim. A 
progressiva desvinculação do espaço cemiterial à prática religiosa permite a adoção de dife-
rentes tipos de organização formal e espacial, porém, não se trata de anular a manifestação 
religiosa no culto funerário, mas a tentativa de formular uma nova abordagem arquitetónica.  
Jaume Valor defende a necessidade de se pensar o cemitério como um objeto que tem de ser 
pensado e projetado em arquitetura:

 Alguns argumentam que os cemitérios tendem a ser os projetos mais conservadores 
dos arquitetos, porque são muito mais radicais em comparação com outros programas fun-
cionais. Talvez o peso da tradição, o simbolismo ou a importância do uso possam restringir 
as mentes mais perspicazes. Talvez seja uma consequência de que, na nossa cultura, a morte 
seja excluída da vida quotidiana e isso torne muito difícil enfrentá-la com normalidade no 
projeto. De qualquer forma, é preciso esclarecer que os cemitérios são lugares para os vivos: 
equipamentos urbanos a meio caminho entre um hospital, um auditório e um parque. Locais 
que, se forem destinados aos mortos, terão tão pouca arquitetura quanto um hipermercado 
concebido como uma sucessão de prateleiras e esplanadas de estacionamento.195

 Uma vez estabilizado o desenho geral do cemitério, tornou-se necessário desenhar 
uma nova proposta de urna, sem criar qualquer tipo de distinção ou hierarquia e que se 
adaptasse ao columbário proposto. De acordo com a regulação para armazenamento de cin-
zas196 estas podem ser colocadas em columbário, desde que inseridas num recipiente apro-
priado.
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195 Jaume Valor, Espacio, tiempo, arquitectura... y muerte, Forma y Memoria  - DPA 18, Barcelona: Edicions UPC, 2002, 
p. 1. (trad. livre)
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196 Artigo 19.º: Destino das cinzas
1 - As cinzas resultantes das cremações 
podem ser: 
a) Colocadas em cendrário; 
b) Colocadas em sepultura, jazigo, os-
sário ou columbário, dentro de reci-
piente apropriado; 
c) Entregues, dentro de recipiente 
apropriado, a quem tiver requerido a 
cremação, sendo livre o seu destino 
final. 



145. visualização do volume composto por dois módulos sobrepostos e
 representação em argila, aço corten, pedra (mármore e granito) e betão
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146. O totem
Cemitério de Hoog-Kortrijk, Bélgica, Secchi-Viganò



 O ser humano sempre teve dificuldades em lidar com a memória da morte. Nos 
últimos anos, em Portugal, observou-se uma gradual ausência dos símbolos religiosos nos 
cemitérios  que, segundo Antonia María Pérez Anaya, se deve ao tratamento laico exigido 
num cemitério municipal.197 Esta ‘democratização’ da morte não se caracteriza por uma ten-
tativa de padronização insensível, mas da elevação do cemitério pela sua qualidade espacial, 
preservando a memória colectiva e individual através da minimização dos elementos decora-
tivos. Esta tentativa de depuração é, ainda hoje, vista como uma restrição da individualidade, 
porque apresenta-se à população mais tradicional como uma possível ameaça ao simbolismo 
no culto funerário.

 Materializar um elemento que armazene as cinzas da cremação pode ser então um 
desafio delicado de enfrentar. Apesar de ser um assunto que nos acompanha desde o início 
da humanidade, o desenho de objetos do culto funerário continua a ser conservador nas 
suas intenções, usos e simbologias. O volume cilíndrico partiu da intenção de propor uma 
solução modular e flexível, no sentido em que pode ser expansível, pois pode ter alturas 
diferentes, e que permitisse um certo grau de personalização.

 A proposta apresentada divide-se em duas variantes: um modelo estanque para 
aqueles que pretendem conservar as cinzas intactas no recipiente, e outro modelo vazado 
para a dispersão das cinzas em terra no interior da urna- espécie de roseiral individual. Esse 
módulo que salvaguarda as cinzas pode ser acoplado a diversos outros módulos que podem 
ser personalizados com flores, fotografias, velas e o nome da pessoa. O volume total é as-
sim composto por módulos cilíndricos encaixados, pelo que pode ser extensível, no caso de 
junção de urnas de várias pessoas, até ao limite máximo de 4 módulos. Esse volume é assim 
embutido na escarpa, encaixado num módulo-base que já se encontra instalado no cemité-
rio, permitindo determinar uma ocupação faseada, em que a encosta poente é preenchida 
numa primeira etapa e a encosta norte posteriormente. A materialidade destes objetos pode 
variar entre argila, aço corten, betão e pedra como granito ou mármore.

 Encosta abaixo, por entre a vegetação, os volumes cilíndricos pontuam de cor a 
topografia acidentada; estes totems são a representação da correspondência simbólica da 
pessoa perdida. Aqui, o cemitério é um lugar dos mortos e dos vivos, em que estes deambu-
lam nos caminhos serpenteantes. O desenho do cemitério é lido como uma continuidade de 
espaços verdes, onde a arquitetura se reduz ao mínimo indispensável, como a representação 
de um espaço natural idealizado.
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197 Antonia María Pérez Anaya, Arquitectura del silencio y la memoria: Análisis de los cementerios de la Costa da Mor-
te gallega, Tesis Doctoral, Dep. de Representación y Teoría Arquitectónica, ETS A Coruña, 2001, p. 262.



notas finais



 

 Na dificuldade de concluir, no sentido definitivo do termo, o estudo de uma matéria 
tão vasta como a da temática em discussão, parece antes importar a síntese das principais 
premissas lançadas ao longo da dissertação.

 Sublinha-se o fundamento mais importante e talvez motivador de todo o trabalho 
na relação entre o homem e a sua mortalidade, e na influência que esta provoca no desenho 
dos espaços arquitetónicos. Assim, cabe à sociedade contemporânea o desafio de enfrentar 
e refletir sobre a natureza destes espaços essenciais à condição humana, na urgência de se 
tornar uma questão ideológica de foro público. Esta procura de uma nova relação entre o 
significado do luto e a arquitetura, agora com uma consciência mais espiritual e menos vin-
culada à religião do que outrora, parece sustentar com maior solidez a adoção de soluções 
mais adequadas do ponto de vista antropológico, social e urbano. 

 O grande desafio apresentado ao longo da dissertação, no processo contemporâneo 
de desenho de um crematório ou tanatório, fixa-se na importância de tornar possível a convi-
vência entre o técnico e o simbólico, reunindo no mesmo espaço uma audiência fragilizada e 
toda a logística inerente ao tratamento de um corpo. Assim, a arquitetura tanatorial compor-
ta uma ambiguidade que se foca nos seus dois maiores propósitos: o mero processamento 
técnico do corpo, que contrasta com o simbolismo da definição de um espaço significante 
para a cerimónia de despedida.
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 Com esta premissa em mente, a dissertação partiu da escolha do lugar que recebe o 
tanatório/ crematório, no sentido em que este assume grande relevância no desenho da sua 
espacialidade. Desejavelmente de iniciativa pública, a implantação do equipamento tanatoló-
gico deve contemplar preocupações de ordem urbanística, assim como demonstrar exigência 
na sua qualidade arquitetónica, resultando, se possível, numa assumida inclusão urbana de 
poética densidade arquitetónica.198  A implantação do tanatório não se deve guiar por crité-
rios meramente económicos ou burocráticos, mas valorizar a invocação da expressão emo-
cional e simbólica dos espaços da morte, e que se apresente como uma solução interessante 
para o território físico e social onde se insere.

 Discutida a implantação do projeto no Vale do Rio Torto em Campanhã, no Porto, 
a natureza do lugar sugeria a fixação de uma necrópole com um desenho mais topográfico 
do que comparado com a maior expressão dos cemitérios católicos do Sul da Europa. Esta 
abertura formal e simbólica do espaço da necrópole resulta de um progressivo processo de 
secularização de uma sociedade ainda maioritariamente católica, mas que começa a aceitar 
a desdramatização da espacialidade da morte, aceitando expressões de um desenho mais 
informal e paisagisticamente integrado, característico do enquadramento protestante. Deste 
modo, já nos finais do século XX, é inaugurado em Portugal o Cemitério de Monchique, esco-
lhido como caso de estudo por reconhecer o cemitério como um espaço urbano significante 
e que espelha a transformação sentida nas últimas décadas, do cemitério pétreo ao cemitério 
paisagístico.199

 
 Em prol da valorização do equipamento tanatológico através da sua implantação 
e relação com a envolvente natural, predomina ainda uma lógica que sobrepõe ao sentido 
simbólico uma visão funcionalista do ponto de vista de concepção e articulação com a cidade.   
Deste modo, o equipamento tanatológico contemporâneo deve encontrar na sua localiza-
ção e contexto a oportunidade de representar uma arquitetura qualificada e simbolicamente 
apropriada, para que possa combater preconceitos de ordem social e se manifeste como um 
espaço de encontro entre os vivos e os mortos.

 Face à manifestação multicultural da sociedade contemporânea e com a incremen-
tação da cremação, a composição espacial de um tanatório e a articulação do programa do 
edifício, deve valorizar a componente ritual, que é marcada por uma forte dualidade: ao 
proporcionar uma utilização pública e livre, deve garantir a questão da privacidade de cada 
grupo utilizador, necessária nas cerimónias de despedida. De modo a dotar o espaço de uma 
organização arquitetónica adequada a um sistema tão complexo como o tanatório, é neces-
sário entender os seus diversos circuitos internos, que se distribuem entre público geral e 
visitantes, familiares chegados, e equipa técnica. Esta distinção entre parte pública e parte 
técnica torna-se a característica mais determinante e específica da arquitetura tanatológica, 
pois na maior parte dos casos, opta-se por ocultar ou separar toda a área técnica da crema-
ção e tanatopraxia, de modo a garantir o maior conforto psicológico aos visitantes.

198 Maria Manuel Oliveira, In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, 
Departamento Autónomo de Arquitectura, 2007, p. 341.
199 idem, p. 344.
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200 Le Corbusier apud Richard Kieckhefer, Theology in Stone : Church Architecture From Byzantium to Berkeley, USA: 
Oxford University Press, 2004, p. 229
201 Louis Kahn, Silence and Light I, 1968, p. 229.
202 idem, ibidem.
203 idem, p. 230.
204 Louis Kahn in Wilder Green, Louis I. Kahn, Architect, 2011, p.3.

Desconheço o milagre da fé, mas vivo frequentemente o milagre do espaço inefável.200

 
 O tanatório deve também espelhar, através da sua configuração espacial, um lugar 
democratizado e assumidamente laico, pois ultrapassa os ditames de origem religiosa, en-
contrando a explicação no conceito de espaço inefável descrito por Le Corbusier.

 Deste modo, deve ser uma arquitetura que transmita serenidade e cuja espirituali-
dade não deve cair na representação religiosa. Deve inspirar uma atmosfera que não cai no 
sinistro e uma monumentalidade suficiente para abarcar a expressão simbólica de um ritual 
tão forte como o da morte.

 O ensaio projetual, como maior contributo da presente dissertação, tornou-se  
numa oportunidade para refletir sobre todas as premissas levantadas, resolvendo o comple-
xo diálogo entre público e técnico ao proporcionar um sistema de percursos adequados à ex-
periência do edifício; igualmente por permitir a realização simultânea de diversas cerimónias 
privilegiando a privacidade das famílias acompanhantes e por explorar novas possibilidades 
de articulação entre os vários espaços que compõem o tanatório. 

 A arquitetura é aquilo a que Louis Kahn chamou de encontro entre o mensurável e o 
imensurável: o primeiro é representado pela palavra Luz201, que dá forma aos materiais, pois 
tudo é revelado a partir dela; e o segundo é representado pela palavra Silêncio202, porque 
este é sentido no ambiente arquitetónico através do desejo humano. 

 Assim, a mensurabilidade da materialização arquitetónica através da sua forma e 
construção deve responder a qualidades imateriais e dificilmente objetiváveis da sua atmos-
fera, sensações e uso, resultado de vontade humana consciente. Como Kahn refere,  um 
grande edifício começa com a realização da sua imensurabilidade, pois a partir desta conse-
gue-se ler a vontade humana em dotar o espaço de algo que expresse desejos, concepções 
e escolhas.203 Num tanatório, a sua concepção começa em dotar o espaço de uma profundi-
dade simbólica, pois expressa um significado na arquitetura, que ao ser mensurável na sua 
edificação pode depois ser habitado e invocar o espírito da existência.204 

 O limite entre Luz e Silêncio pertence ao domínio da Sombra, pois esta invoca a 
incerteza e inspira uma aura de mistério. A arquitetura da morte é assim um balanço sensível 
entre mensurável e imensurável e, por isso, um conjunto de Espaços de Sombra.

Notas Finais



 O tanatório, aliado à cremação, deverá representar uma nova etapa de conceptua-
lização dos espaços da morte, como lugar visitável não apenas em ocasiões cerimoniais, mas 
possibilitando novas convivências entre os vivos e os mortos; um recinto aberto que não im-
plica a perda do significado do espaço da morte, mas que se implanta na envolvente revelan-
do a sua importância simbólica, social e urbana. Um espaço onde seremos absorvidos pelo 
silêncio que através de um ambiente de solenidade convida ao recolhimento, como descrito 
por Nietzsche.

 280- Arquitectura daqueles que buscam o conhecimento. É necessário que finalmen-
te, e provavelmente muito em breve, haja a lucidez de compreender o que acima de tudo 
faz falta nas nossas grandes cidades: lugares silenciosos e amplos, muito alargados para a 
reflexão, lugares com longas e altas arcadas para o mau tempo ou para o tempo demasiado 
quente, onde não chegue o barulho dos carros ou dos pregoeiros e onde um decoro mais refi-
nado recusasse até aos padres a oração em voz alta: construções e localização que exprimam 
no seu todo a sublimidade da reflexão e do afastamento do mundo. Passou o tempo em que 
a Igreja detinha o monopólio da meditação, em que a ‘vita contemplativa’ tinha sempre que 
ser em primeiro lugar ‘vita religiosa’: e tudo o que a Igreja construiu exprime este pensamen-
to. Não sei como poderíamos satisfazer-nos com as suas construções, mesmo que fossem 
despidas da sua definição eclesiástica; estas construções têm, como casas de Deus e locais 
faustosos de um comércio sobrenatural, um discurso tão patético e conturbado, que nós, 
os sem Deus, não poderíamos desenvolver aqui os nossos pensamentos. Queremos ver-nos 
traduzidos em pedra e plantas, queremos passear dentro de nós, quando deambulamos por 
estas arcadas e jardins. 205
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205 Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, Lisboa: Relógio d’Água, [1882] 1998, p. 193 citado em Maria Manuel Oliveira, 
In memoriam: na cidade, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade do Minho, Departamento Autóno-
mo de Arquitectura, 2007, p. 333.
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G L O S S Á R I O

Sala de cerimónias
Espaço destinado a acolher eventos no contexto 
dos serviços fúnebres, com capacidade para um 
grande número de pessoas.

Cinzas 
Resíduos resultantes da cremação de um cadáver. 
Apesar de se utilizar o termo ‘cinzas’ na cultura 
popular, os resíduos derivados da cremação não 
contêm cinzas, mas fragmentos pulverizados.

Átrio porticado
Local coberto de entrada no tanatório, que se 
estende ao longo de 3 naves com estrutura em 
pilares.

Sala de Velório
Espaço onde a família recebe as condolências 
dos visitantes, onde normalmente, está presente 
o corpo para celebração das respectivas cerimó-
nias.

Sala de Testemunho da Cremação
Deriva do termo inglês Committal Room. Sem tra-
dução direta na língua portuguesa, a expressão 
Committal aborda o ato de entrega do defunto 
ao forno crematório. A Sala de Testemunho sim-
boliza o espaço onde se processa a incineração, 
que pode ser assistida. Em muitos crematórios 
e tanatórios, este processo não pode ser acom-
panhado pelos visitantes, resultando numa sala 
meramente de carácter funcional, onde apenas 
trabalhadores têm acesso.

Sala de Entrega da Urna
Local onde é depositada a urna, após a crema-
ção, com o efeito de ser recolhida pelos familia-
res. Normalmente, este processo é da responsa-
bilidade do agente funerário, o que retira a carga 
simbólica do mesmo. Atualmente, a arquitetura 
tanatorial necessita da concretização de uma sala 
exclusivamente destinada a este momento.

Tanatopraxia
Prática técnica de preparação do cadáver para o 
velório ou funeral. Exige um espaço adequado,  
de preferência próximo das câmaras frigoríficas e 
das instalações técnicas.

Urna
Recipiente hermético onde são depositadas as 
cinzas provenientes da cremação.
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