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Resumo
Tendo como objecto o Crematório do Bosque, obra ancorada
num autor, num lugar, e num contexto, a presente dissertação propõe uma análise arquitectónica a partir da interpretação do processo de desenho de Gunnar Asplund.
Este estudo pretende, a partir do mapeamento das diferentes
fases do projecto, valorizar o seu processo de concepção e reflectir
sobre a relação entre aquitectura e paisagem propondo, assim, a
leitura do seu processo de desenho enquanto síntese do lugar onde
se insere.

Palavras-chave: Arquitectura, paisagem, síntese
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Abstract
Having as an object the Woodland Crematorium, a work anchored in an author, in a place and in a context, this dissertation
proposes an architectural analysis from the interpretation of Gunnar
Asplund’s drawing process.
This study intends, through the mapping of the different
phases of the project, enhance its design process and reflect on
the relationship between architecture and landscape, proposing the
reading of its design process as a synthesis of the place where it is
inserted.

Keywords: Architecture, landscape, synthesis
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Localizado a sul de Estocolmo, o Cemitério do Bosque foi
desenhado por Asplund e Sigurd Lewerentz num concurso ganho
por ambos em 1915. Vinte anos depois, Asplund é convidado pela
Comissão de Cemitérios da Suécia para desenhar um crematório
com três capelas para a celebração de cerimónias fúnebres.
Dentro de uma atmosfera de culto e de silêncio, transmitida
pela paisagem de todo o cemitério, a arquitectura do crematório
tenta dar resposta aos sentimentos de perda e de dor causados
pela morte, não só pela relação entre paisagem e arquitectura, mas
também pela procura de atmosferas através de uma linguagem arquitectónica particular.
Esta dissertação tem como objectivo perceber a evolução do
processo de desenho desta obra, - o Crematório do Bosque, - explorando problemáticas comuns da Arquitectura, aquando da elaboração de um projecto. Como tema principal, surge a questão da
interpretação do lugar, pela articulação poética entre paisagem e
arquitectura e sensibilidade para a construção de uma narrativa arquitectónica.
O interesse por estudar esta obra em particular surge através de uma viagem aos países nórdicos, entre os quais, a Suécia e a
sua capital, Estocolmo, em 2017. Ao visitar o Cemitério do Bosque,
a monumentalidade e singularidade da relação entre arquitectura
e paisagem despertou uma grande curiosidade em conhecer o percurso do arquitecto, Asplund, e a obra, o Crematório.
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Em paralelo, surgem também temas de interesse, principalmente, no desenho deste tipo de espaços funerários e no modo
como o Homem expressa, através arquitectura, a sua interpretação
face à morte. Deste modo, surge o fascínio pelo estudo desta obra.
O modo como a arquitectura do crematório e de todo o cemitério
evocam temas relacionados com a morte e a vida, ancorados a rituais e simbologias, a valores de igualdade e de total respeito com a
natureza, aproxima os Homens da sua verdadeira essência, resultando num lugar caracterizado por uma dimensão cósmica, que não
é só da morte mas, sobretudo, um lugar para relembrar a continuidade da vida.
Daqui, surge a questão da Arquitectura como manifestação
artística, sublinhada na atmosfera que resulta da plena relação entre paisagem e edifício, provocando emoções ou reconfortando momentos de dor, de acordo com o propósito da visita e inquietação de
cada um de nós. Nas palavras de Gunnar Ekelöf (1907-1968), poeta
e escritor sueco:

“Una de las cosas más importantes en toda a manifestación
artística: dejar una parte respetable en manos del lector, del observador, del oyente, del participante. En la mesa ya puesta hay un
asiento vacío. Es el suyo.”1

CONSTANT, Caroline, “La recuperación de la dimensión espiritual a través del paisaje: cementerios suecos del siglo XX” in Una Arquitectura para la Muerte, I Encuentro Interncional
sobre los cemiterios contemporaneos, Consejeria de obras publicas y transportes - Direccion
General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla, 1993, pág. 220
1
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A problemática lançada foi desmontada a partir de uma investigação, que teve como início uma (re)visita à obra e, paralelamente, acompanhada por uma consulta do arquivo pessoal do
arquitecto, tendo como base o espólio depositado no ArkDes, o Museu de Arquitectura e Design da Suécia, permitindo, assim, a organização das várias fases do desenvolvimento da proposta. Desta
forma, esta dissertação estrutura-se em três momentos, - o autor, o
lugar e a obra.
A primeira parte surge como uma breve contextualização

da vida e obra de Asplund, como forma de enquadrar o Crematório
do Bosque no tempo, no lugar e no percurso do arquitecto. Este
momento constitui uma base importante para conhecer o percurso
profissional do autor e o modo como aprofundou a sua sensibilidade face à paisagem e a sua capacidade na interpretação do lugar.
Aqui, destaca-se também o momento em que surge o projecto para
o crematório, destacando o conjunto de obras que a antecederam e
as que foram projectadas em simultâneo, delineando os seus temas
principais de desenho. Como forma de auxiliar o discurso, surge
uma cronologia que sintetiza momentos importantes da sua vida,
as várias obras e algumas notas importantes com acontecimentos
históricos e outras construções arquitectónicas como contextualização.
Na segunda parte, é estudado o lugar, - o Cemitério do Bos-

que, - desde a proposta que surge do concurso de 1915, e que junta
Asplund a Sigurd Lewerentz numa obra que os acompanhará durante anos. Aqui, são destacadas as principais premissas e temas que
se tornaram fundamentais para todo o projecto e, posteriormente,
para o desenho do crematório.
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Os temas relacionados com a morte e o renascimento são
trabalhados simbolicamente na paisagem, a partir de percursos e
eixos visuais que determinam a localização de várias capelas e,
mais tarde, do crematório. Deste modo, concluiu-se com a análise
da proposta realizada por ambos para o último edifício do cemitério,
o crematório, em 1934, evidenciando algumas ideias que permaneceram na proposta individual de Asplund, iniciada em 1935.
A terceira parte, dedicada à obra, - o Crematório do Bosque,

- constitui uma análise seguida de uma interpretação dos desenhos
recolhidos no arquivo, salientando os principais temas e opções de
projecto. Os desenhos, organizados cronologicamente, foram colocados num painel de grandes dimensões para análise permitindo,
deste modo, sublinhar as várias fases do projecto e, principalmente, avaliar a sua evolução a partir do programa principal, - a capela
maior, Capela de Santa Cruz; as duas capelas mais pequenas, Esperança e Fé; a área técnica do crematório; e o pórtico de entrada,
- e a relação de todo o conjunto com o eixo principal, o Caminho da
Cruz.
No entanto, grande parte dos desenhos disponíveis no arquivo não estão datados. Assim, foram colocados, em primeiro lugar,
todos os desenhos datados, uma base segura para associar, posteriormente, os restantes. Esta associação, estabelecida principalmente pelas plantas do piso térreo, teve como base uma grande
ponderação pelo modo como Asplund desenvolvia cada solução,
comparando sempre as soluções datadas e a representação do conjunto.
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As colunas na horizontal foram criadas de acordo com os
elementos que eram encontrados e que seriam importantes para a
compreensão de cada uma das soluções, - planta de implantação,
plantas de conjunto dos dois pisos, alçados, cortes longitudinal e
transversal e esquissos.
Este processo compreendido entre 1935 e 1940 foi resumido em cinco fases principais, - Março, Junho, Agosto, Novembro/
Dezembro e proposta final, - que sintetizam as principais mudanças efectuadas no conjunto e a sua relação com o programa. Ao
longo desta análise, a leitura da evolução de cada fase vai sendo
acompanhada por esquemas de cor, facilitando a compreensão dos
desenhos.
Assim, a partir deste estudo pretende-se perceber os grandes temas que, vindos já do projecto para o cemitério na proposta
de 1915, são aprofundados na proposta do crematório, - a relação
da paisagem, a partir da ideia de permeabilidade do edifício; o trabalho da luz e dos grandes traçados geométricos no interior das capelas; e a dimensão simbólica expressa na Arquitectura e nos vários
elementos, que ajudam a ancorar o edifício à atmosfera do lugar.
Por fim, - Da síntese do lugar, - constituirá um espaço de

reflexão geral do estudo anunciado e do papel que esta obra repre-

senta no contexto da Arquitectura Moderna. Deste modo, é feita
uma síntese em torno do processo de desenho do Crematório do
Bosque através do levantamento dos principais temas e opções de
projecto, determinantes para interpretar o edifício a partir do lugar.
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O autor,
Gunnar Asplund

“Estaba dotado de fértil fantasía, un rico fondo de poder creativo. Y, aún así, creaba bajo de presión y esto dejó su marca en
cuanto creó. Incluso cuando su trabajo aparece lleno de vida fresca, delicado y casi efímero en su carácter, es invariablemente fruto
de una labor ardua y persistente. Su carácter, aunque equilibrado
y armonioso, estaba hecho de muchos elementos aparentemente
conflictivos.”2

AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del
consejo regional, Murcia, 1982) p.10
2

Figura 1.
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O século XIX representou, para a Suécia, uma época de mudanças significativas, sociais e políticas, que moldaram uma nova
identidade, focada na preservação da tradição e dos valores essenciais, - família, casa e natureza. A Exposição de Arte e Indústria de
Estocolmo, em 1897, levantou uma dicotomia cultural que, por um
lado, defendia o avanço tecnológico com um grande optimismo no
desenvolvimento do país mas, por outro, apelava ao cuidado com a
tradição e com a natureza, já que poderiam estar ameaçados por
estas mudanças3.
Erik Gunnar Asplund nasce a 22 de Setembro de 1885, em
Estocolmo, cidade onde cresceu, influenciado sobre este contexto.
Formou-se como arquitecto na KTH, a Escola Real Técnica Superior,
de 1905 a 1909. De acordo com Hakon Ahlberg (1891-1984), amigo
e colega de Asplund, desde pequeno que revelava um grande interesse pelo desenho e pintura, optando, anos mais tarde, pelo curso
de arquitectura.

“Dibujaba y pintaba mucho en sus días escolares. Su padre
miraba con inquietud la carrera hacia la que apuntaban las inclinaciones de su hijo.” 4
Ainda durante os seus estudos na KTH, começa a participar
desde cedo em inúmeros concursos. Em 1910, realiza a sua primeira
viagem, até à Alemanha, com uma bolsa de estudos para estudar o
betão como material de fachada.
WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019) p.2
4
AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del consejo regional, Murcia, 1982) p.14
3
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Nesta fase conhece Sigurd Lewerentz (1885-1975), seu amigo e futuro parceiro no projecto para o Cemitério do Bosque, na
Escola Klara5, uma academia independente orientada em torno de
grandes mestres, onde completa os seus estudos. A sua carreira
profissional como arquitecto tem início no ano de 1912 e, em paralelo, como professor assistente na KTH.

“Siente que su verdadero sitio está en la mesa de dibujo y
sólo ahí puede ser completamente feliz, él mismo.(…) El trabajo de
un arquitecto no es sólo - y nuestro tiempo ni siquiera principalmente - de natureza artística. Pero Asplund lo era. Para él, el arte y
la arquitectura eran uno y indivisible.”6
É, durante este ano, que Asplund ganha o concurso para a
Escola Secundária em Karlshamn, a sua primeira obra construída e
determinante para o início da sua carreira.
No entanto, esta fase de início de carreira é principalmente marcada pela grande viagem de estudos, com destino a Itália e
a Tunísia. Com início em Novembro de 1913, esta viagem foi determinante, já que é aqui que absorve as grandes influências que
vão marcar seu percurso profissional. Num diário, Asplund regista
toda a viagem com recurso a vários esquissos e algumas fotografias, acompanhados por pequenos textos, que descrevem as várias
vivências, ambientes e as emoções sentidas.
Klara Skola foi uma nova escola criada por um grupo de estudantes que se manifestavam
contra o ensino conservador. Carl Westman (1866-1936), Ragnar Östberg (1866-1945), Carl
Bergsten (1879-1935), Ivar Tengbom (1878-1968) foram os principais mestres desta nova
escola.
6
AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del consejo regional, Murcia, 1982) p.11
5
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Figura 2. O Forum de S. Maria Antigua, 26 de Janeiro.
Figura 3. Vista para a Igreja de St. Onofrio, através da rua com o mesmo nome, 29 de Janeiro.
Figura 4. O Templo de Concordia, em Agrigento, 15 de Fevereiro.
Figura 5. A Tumba de Theron, em Agrigento, 17 de Fevereiro.
Figura 6. Vista a partir de um pátio da Igreja de S.Giovanni, Siracusa, 22 de Fevereiro.
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Figura 7. Vista interior da Villa de Diomedes, em Pompeia, a 20 de Março.
Figura 8. Detalhes de mosaicos, em Pompeia, 20 de Março.
Figura 9. Mosaicos com desenhos de animais e plantas, Siena, 10 de Abril.
Figura 10. Vista sobre a cidade de S. Gimigiano, 13 de Abril.
Figura 11. Detalhe de uma das molduras da porta do Palácio Pepoli, Bolonha, 6 de Maio.
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Pormenores de fachada e ornamento de edifícios, a organização dos diferentes espaços e o seu desenho em planta e em
alçado, a relação entre o espaço público e as diferentes formas de
apropriação do mesmo, a relação entre interior e exterior, são os vários temas captados. É nesta viagem que Asplund desenvolve a sua
grande sensibilidade face à paisagem, tendo ficado fascinado com
a atmosfera singular proporcionada pela relação dos monumentos
em ruínas e a natureza envolvente:

“Subimos y vi la delicia del mundo entero; la ciudad descendiendo gradualmente hacia el sur, los mil almendros en flor, los
templos griegos y el profundo mar azul.”
(…)
“¡Qué hermoso es ver un templo erguido inmóvil entre el verdor, con arboles alrededor y con una Plaza de arena libre frente a él,
no demasiado grande!.”7
Os seus desenhos sublinham a intensidade com que estes
monumentos pontuam a paisagem, onde os seus volumes se destacam na topografia irregular. As suas proporções, as relações do
interior para o exterior, a presença da luz e a sua transparência face
à paisagem, são temas que procura desenhar e absorver.

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.295
7
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Figura 12. Templo de Juno (ou Hera Lacínia) em Agrigento, representado através de uma
aguarela, a 16 de Fevereiro.
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Finda a viagem, Asplund regressa em Maio de 1914, ano em
que o concurso para o Cemitério Sul de Estocolmo é lançado, durante o verão. Este tema, relativamente recente, desperta um grande interesse por parte de vários arquitectos, tendo sido várias as
propostas a entrar no concurso. Asplund inscreve-se, juntamente
com Lewerentz, com o projecto “Tallum”, proposta que no ano seguinte recebe o primeiro prémio, distinguindo-se de modo significativo pelo trabalho criativo com a paisagem e relação da mesma com
os principais edifícios de culto. No seu desenho, surgem os temas
apreendidos na viagem de 1913, sendo um dos primeiros projectos
onde Asplund trabalha a sua sensibilidade face à paisagem.
Em paralelo, desenha várias Villas e começa a dirigir a revista Arkitektur, de 1917 a 1920, tendo escrito vários textos para
a mesma. Esta fase, muito rica em termos profissionais, é marcada pelo projecto para a Biblioteca Pública de Estocolmo, em 1918.
Aqui, Asplund desenha não só a biblioteca, como também todo o
parque envolvente, o Observatorielunden, um monte elevado sobre
a cidade, dominado por um antigo observatório. Ao longo do projecto, Asplund trabalha o dialogo do volume da biblioteca, com o seu
desenho particular, em relação ao monte do Observatório. A relação
entre paisagem e arquitectura é o tema que acompanha o desenho
do parque, proporcionando uma relação visual intensa do volume da
biblioteca em vários espaços.
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Em 1918 desenha, também, a primeira capela construída no
Cemitério do Bosque, lançando as principais premissas e temas
que acompanhariam, posteriormente, o projecto para o Crematório. Após o sucesso conseguido na proposta para o Cemitério do
Bosque, Asplund é convidado a concorrer a vários concursos para
outros cemitérios na Suécia8. Durante os anos 20 desenha três cemitérios9, bem como três túmulos de famílias de títulos nobiliárquicos no Cemitério Norte de Estocolmo. Estas obras, realizadas em
paralelo com o projecto para o Cemitério do Bosque, constituem
uma base importante para o desenvolvimento da sua sensibilidade
face à relação entre arquitectura e paisagem e na evocação de temas relacionados com a morte, através de simbologias e rituais que
proporcionam o desenho da atmosfera destes espaços.
Na última fase da sua vida, Asplund assume uma importante posição de destaque na sua carreira, já que se torna professor
catedrático na KTH. O início desta fase é marcada pela Exposição
de Estocolmo em 1930, montada sobre uma paisagem natural, com
a forte presença do rio. Asplund é nomeado arquitecto responsável
e desenha também alguns edifícios que, apesar de expressarem os
valores de mudança e evolução da tecnologia trazidos pela Exposição, são desenhados de acordo com a consciência que a paisagem
deve também ser valorizada, proporcionando momentos de grande
proximidade com a água.

AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del consejo regional, Murcia, 1982) p.27
9
Cemitério em Almunge, em 1921, em Oxelösund, de 1924 a 1929, e em Kviberg, em 1926.
8
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Figura 13. A Biblioteca Municipal de Estocolmo, entrada principal.
Figura 14. O interior da Biblioteca.
Figura 15. Vista sobre o volume da Biblioteca, a partir do parque Observatorielunden.
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Figura 16. e 17. A Exposição de Estocolmo. Vista sobre os pavilhões de entrada, e a relação
do Restaurante Park com a água, respectivamente.
Figura 18. e 19. A casa de férias, em Stennäs.
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No entanto, esta fase é também acompanhada por mudanças bastante significativas tanto a nível pessoal como profissional10.
O seu amadurecimento enquanto arquitecto e a valorização do seu
trabalho exigem o encargo de variados projectos ao mesmo tempo, aos quais Asplund tenciona responder com o mesmo critério de
trabalho e empenho. Ahlberg, que acompanhou de perto os últimos
anos de Asplund, descreve-a como uma fase complicada.

“Particularmente, tras la gran ruptura alredor de 1930, Asplund enfrentó a quienes le deban encargos con muchas sorpresas,
causándose a sí mismo muchos problemas por su disposición a llevar hasta el extremo las consecuencias de su cambio de concepción.”11
Assim, após a Exposição de Estocolmo, projecta, nos anos
seguintes, várias obras, - os Armazéns Bredenberg (no centro da cidade), os Laboratórios Bacteriológicos (na zona Norte da cidade), o
Tribunal de Gotemburgo, uma Capela no Cemitério de Oxelösund e
dois crematórios, um no Cemitério de Kviberg e outro em Skövde12.
Em Stennäs, desenha a sua própria casa de férias. Neste lugar, Asplund encontrou características pré-existentes das quais pretendia
tirar partido, - um afloramento rochoso, uma paisagem natural com
pouca presença da mão humana, e a água.

É em meados dos anos 30 que se divorcia de Greda Sellman, constituindo um novo matrimónio com Ingrid Hindmarsh, divorciada do arquitecto Lars Israel Wahlman, com quem Asplund
já tinha trabalhado no início da sua carreira.
11
AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del consejo regional, Murcia, 1982) p.41
12
O crematório de Kviberg e de Skövde foram posteriormente finalizados por Sven Ivar Lind
(1902-1980)
10
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Deste modo, o volume da casa dialoga harmoniosamente
com vários momentos da paisagem, entre relações de interior e exterior. Na elevação rochosa, proporciona-se um momento de contemplação, com vista sobre a casa e a toda paisagem envolvente,
um tema recorrente na sua obra.
A sua colaboração com Lewerentz no Cemitério do Bosque
acaba em 1934, provocada pela recusa da proposta para o Crematório, realizada por ambos, pela Comissão de Cemitérios.
Asplund desenvolve o novo projecto de modo individual e,
face a estas circunstâncias, os anos seguintes que acompanham
o processo de desenho do Crematório são marcados pela troca de
mensagens entre os dois arquitectos, onde Lewerentz reclama a
sua posição no projecto, questionando a atitude do companheiro.
Esta amizade, que ganhou força com o projecto para o Cemitério do
Bosque termina, inevitavelmente, com o mesmo.
O Crematório do Bosque é inaugurado com o seu funeral,
a 20 de Outubro de 1940, segundo a cerimónia que Asplund tinha
projectado13.

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.13
13
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Cronologia

1910

1900

1920

Percurso

Estuda na KTH
Estuda na Escola Klara
1912 - Começa a trabalhar como arqueitecto e a lecionar na KTH
Viagem de estudos à Itália e Tunísia

1930

1940

É casado com Greda Sellman
1931 - Torna-se Professor Catedrático de Projectos na KTH
É casado com Ingrid Hindmarsh

Escola Secundária em Karlshamn, concurso e primeiro prémio
1913 - Villa Selander e Villa Sturegarden
1914 - Villa Dr. Ruth
1915 - Villa Callin
Escola Primária em Gotemburgo (Karl Johan), concurso
Villa Snellman
Tribunal do Condado de Lister, Sölvesborg
Biblioteca Pública de Estocolmo
1921 - Cemitério em Almunge
Cinema Skandia em Estocolmo
Cemitério em Oxelösund

Obras

1927 - Cemitério em Kviberg, Gotemburgo, concurso e primeiro prémio
Armazéns Bredenberg

Laboratórios bacteriológicos
Tribunal de Gotemburgo
Capela em Oxelösund
Casa de férias,em Stennäs
Crematório em Kviberg, Gotemburgo (acabado por Sven Ivar Lind)
Crematório de Skövde (acabado por Sven Ivar Lind)
1915 - Cemitério Sul de Estocolmo (Cemitério do Bosque), Conscurso Internacional e 1º Lugar (juntamente com Lewerentz)
Capela do Bosque

Oficinas e edifícios de armazém do Cemitério do Bosque
(Capela da Ressurreição, Sigurd Lewerentz)

1928 - (Monte da Lembraça, Sigurd Lewerentz)

Crematório do Bosque 1ª fase: Asplund + Lewerentz

2ª fase: Asplund

Contexto Histórico/Arquitectónico

Stockholm City Hall, Ragnar Östberg
1914 - Crematório de Bergaliden, Sigurd Lewerentz
1914 - Exposição Países Bálticos
Primeira Guerra Mundial

Cemitério Este, Malmö, Sigurd Lewerentz

Cemitério de Forsbacka, Sigurd Lewerentz

Cemitério de Valdemarsvik, Sigurd Lewerentz
Cemitério de Rud, Sigurd Lewerentz

1917 - Exposição de Decoração do Lar na Sociedade Sueca de Artes e Ofícios

Cemitério de Kvarnsveden, Sigurd Lewerentz

1923 - Exposição de Gotemburgo
1925 - Exposição de Paris

1930 - Exposição de Estocolmo

Oslo City Hall, Arnstein Arneberg e Magnus Poulsson
Processo de desenho do Crematório do Bosque

Cemitério de Enköping, Sigurd Lewerentz
Segunda Guerra Mundial

36

Figura 20. O interior do Tribunal de Gotemburgo.
Figura 21. Vista exterior dos Armazéns Bredenberg, na Rua Drottninggatan.
Figura 22. O Crematório do Bosque, durante a sua construção.

37

II

O lugar,
Cemitério do Bosque
(Skogskyrkogården)

“The Woodland Cemetery initiates a way of thinking where
an idea about a site procedes an architectural idea.”14

WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.165
14

Figura 23.
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O Cemitério do Bosque é um dos primeiros cemitérios estabelecidos na Suécia, durante a primeira metade do século XIX, a
introduzir a prática da incineração15. Na Suécia, com o surgimento
destas questões nos finais do século XIX e com a instituição da
Sociedade Sueca para a Cremação, em 1883, surgem novos cemitérios que começam a adaptar a prática da incineração, em prol de
melhorar as condições higiénicas das cidades. Deste modo, com a
expansão da cidade de Estocolmo para sul surgiu a necessidade de
estabelecer um novo cemitério em paralelo com o Cemitério Norte
(1815-1827).
Em finais do verão de 1914 é lançado um concurso internacional para o novo Cemitério Sul, como uma expansão do Cemitério
de Sandsborg, já existente. No ano seguinte, Asplund e Lewerentz
ganham o primeiro prémio deste concurso internacional com a proposta intitulada de “Tallum”. Distinguida de modo singular por parte
dos jurados, esta proposta lançou temas muito distintos das restantes 53 que entraram no concurso. O propósito principal era preservar a paisagem existente, valorizando as suas qualidades inerentes
e usando-a para enfatizar uma atmosfera de paz e tranquilidade, relacionada com temas simbólicos ligados à morte e ao renascimento,
de regresso às origens e de total respeito com a natureza.

CONSTANT, Caroline, “La recuperación de la dimensión espiritual a través del paisaje: cementerios suecos del siglo XX” in Una Arquitectura para la Muerte, (I Encuentro Interncional
sobre los cemiterios contemporaneos, Consejeria de obras publicas y transportes - Direccion
General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla, 1993), p.211
15
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Tal como no Cemitério de Waldfriedhof16, de Hans Grässel,
a paisagem existente é o principal tema para o desenho de todo o
cemitério. Recuperando a atmosfera dos bosques nórdicos, os dois
arquitectos preservaram os pinheiros que preenchiam grande parte
da paisagem, criando várias clareiras para destacar os principais
momentos. As principais elevações do terreno, traduzidas em montes e vales17, foram também evidenciadas, assim como dois caminhos pré-existentes. Posteriormente foram traçados vários percursos secundários, que delimitariam locais de sepulcro, mas onde as
lápides seriam colocadas de modo livre sobre a paisagem.
Uma capela abobadada com uma torre alta seria o edifício
principal, sendo colocado numa posição de destaque em relação à
entrada principal do cemitério, num dos pontos mais elevados do
terreno e destinada a receber grandes cerimónias fúnebres18. Na
entrada sul, estava também prevista a construção de uma segunda
capela.

Localizado em Munique, na Alemanha, o Cemitério de Waldfriedhof foi desenhado pelo arquitecto Hans Grässel, em 1907. Esta influência veio da relação que os dois arquitectos mantiveram com a Alemanha, - Lewerentz, de 1907 a 1910, por questões laborais e Asplund, que
viajou em 1910 com bolsa de estudos.WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes
and Buildings, (Routledge, London, 2019) p.28
17
Asplund e Lewerentz tiveram outras influências para o trabalho com vários elementos simbólicos. O monte é um elemento comum no desenho dos jardins suecos do século XVIII como
é o caso do Monument Hill, de Fredrik Magnus Piper, em Drottingholm (1797), como elemento
de referência a antigas práticas funerárias.
CONSTANT, Caroline, “La recuperación de la dimensión espiritual a través del paisaje: cementerios suecos del siglo XX” in Una Arquitectura para la Muerte, (I Encuentro Interncional
sobre los cemiterios contemporaneos, Consejeria de obras publicas y transportes - Direccion
General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla, 1993), p.211
18
O desenho desta capela terá sido inspirado no Crematório de Bergaliden, no cemitério de
Helsingborg, um dos primeiros projectos de Sigurd Lewerentz, em 1914.
CALDENBY, Claes, HULTIN, Olof, Asplund, (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988), p.42
16
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Esta proposta foi acompanhada com alguns desenhos em
corte e perspectivas dos principais momentos e temas. Aqui, aparecem já os dois principais eixos que acompanharam o desenvolvimento e o projecto do Cemitério, - o caminho dos Sete Poços e o
caminho da Cruz, - este último evidenciado num desses desenhos,
onde uma cruz inclinada dá início a esse mesmo percurso. Os principais temas trabalhados pelos dois arquitectos eram sublinhados
pelo modo como expressavam, a partir do traçado, uma atmosfera
dramática que pretendia evocar uma relação simbólica entre a morte e a natureza apelando a uma autenticidade da paisagem, recorrendo assim aos seus principais atributos e qualidades pré-existentes.
No geral, e ao manter grande parte da floresta existente, a
proposta apresentava um ambiente muito fechado. Deste modo,
ambos foram aconselhados a libertar um pouco essa monotonia,
criando clareiras maiores, de modo a proporcionar momentos com
mais luminosidade.
Assim, os anos seguintes são caracterizados pela procura do
refinamento do esquema inicial de 1915, libertando o espaço e apelando pela monumentalidade da paisagem. O desenho da entrada
principal do cemitério, a Norte, é a principal preocupação de ambos.
Deste modo, em 1918, Asplund e Lewerentz apresentam um
plano para a entrada norte do cemitério onde, em comparação com
o esquema inicial, definiram com melhor precisão os eixos de percurso mais importantes bem como a escolha por uma só entrada,
em forma de semi-circulo por onde esses caminhos divergem, como
uma forma de atrair quem visita e de criar um enfoque à paisagem.
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Fugura 24. Esquissos que acompanharam a proposta para o novo cemitério sul.
Figura 25. Proposta “Tallum” de 1915, para o novo cemitério sul de Estocolmo.
Figura 26. Os limites do Cemitério do Bosque, actualmente.
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Enquanto Lewerentz desenhava as principais intenções paisagísticas e os percursos, Asplund ficou encarregue de desenhar a
capela que já vinha da proposta anterior. Esta capela estaria visualmente colocada a eixo com o percurso da entrada e envolvida por
um recinto de lápides. No entanto, a partir deste ponto, seriamos
recebidos visualmente pelo lado oposto ao da entrada principal da
capela, tomando depois um dos caminhos divergentes do eixo para
o acesso à mesma. Esta capela, quadrada e construída em pedra,
seria antecedida por um pórtico. No seu interior, o espaço seria enfatizado, verticalmente, por duas janelas, iluminando o altar e o caixão.
No entanto, esta proposta foi recusada pela Comissão de
Cemitérios, que não tinha fundos para a construção desta estrutura19. Tendo urgência na construção de uma capela para a celebração
das primeiras cerimónias é, neste mesmo ano, que Asplund dá início ao projecto para a Capela do Bosque.
Construída para satisfazer cerimónias mais íntimas, não devia ser monumental nem ocupar um lugar de destaque. Discreta e
com uma escala modesta, esconde-se na densa floresta, no lado
nascente do cemitério, ocultada pelos grandes pinheiros. Protegida
por um recinto muralhado, a entrada faz-se a partir de um portal, a
eixo com pórtico que antecede a capela.

WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,

19

2019) p.30
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Figura 27. Proposta de 1918 para a entrada norte, onde é possível observar a intenção dos
dois arquitectos por estabelecer uma relação entre as duas capelas, - a já existente no
cemitério de Sandsborg, e a nova no Cemitério do Bosque.
Figura 28. e Figura 29. Planta e corte longitudinal para a proposta da primeira capela.
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A relação harmoniosa entre arquitectura e paisagem, concebida por Asplund na Capela do Bosque, foi influenciada pelos
jardins e a inserção do palácio de Liselund, na Dinamarca20, que
Asplund terá visitado com a sua primeira esposa, Greta Sellman,
em 1918. Em 1919, durante o projecto para a Capela do Bosque,
Asplund escreve:

“En el lindero del bosque está situada Hytten (la Casita),
cubierta de paja, rústica, apoyada sobre troncos de roble pelados.
(…) Y rodeando todo esto se sitúa el oscuro bosque de hayas, donde se puede deambular por los senderos y, de cuando en cuando, se
dejan entrever esas pequenas casas, o un monumento, o la superficie infinita del mar entre los troncos. (…)
Es un pabellón de verano campestre, un idílico lystbyggning (cenador) donde la cubierta de paja, las esbeltas columnas de
madera, las pequeñas dimensiones y, en general, la simplicidad del
tratamiento rompe con ela estilo neoclássico y lo convierte en un
placer rústico especial cuyo atractivo es encantador.”21
A atmosfera criada pelos densos bosques e a inserção dos
edifícios com uma clara influência local da arquitectura tradicional
e campestre, foi determinante para o desenho da Capela do Bosque. A densa paisagem e a progressiva aproximação com o edifício
preparam o momento da despedida. Chegados ao pórtico de entrada, cuja cobertura é sustentada por doze colunas, somos acolhidos
por um espaço baixo preparado para servir como zona de espera
antes da cerimónia fúnebre.
O palácio de Liselund foi construído em 1792 por Andreas Kirkerup e é rodeado por um
jardim Romântico do século XVIII, pontuado por pequenos edifícios.
21
ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.69
20
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Figura 30. Planta de implantação da Capela do Bosque.
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Ainda no exterior, e no lado esquerdo da capela, Asplund
projectou um edifício subterrado, - uma cave de armazenamento
para os cofres incinerados. A qualidade primitiva do desenho e a
expressão do edifício sublinham a intensidade simbólica que o arquitecto pretendia dar à cerimónia fúnebre.
Colocado no telhado, segundo o eixo com a entrada principal, está uma escultura, - o “Anjo da Morte”, - desenhado por Carl
Milles. Este elemento escultórico sublinha um dos principais temas
trabalhados por Asplund nesta capela, - a relação entre a morte e
o renascimento. Assim, além de representar uma metáfora para a
salvação, este anjo com uma figura robusta é comparado com a
representação da mãe natureza do período pré-histórico. Tal como
essas pequenas figuras, este anjo representa a vida e a fertilidade
da natureza22.
A separação entre o exterior e o interior é feita através de
duas portas, de ferro. A do exterior é opaca, a do interior, é trabalhada com motivos e formas orgânicas, de modo a obscurecer a vista
de quem se encontra fora da cerimónia fúnebre, mantendo assim
uma certa intimidade da mesma.
No interior, Asplund opta por uma linguagem completamente
contrastante com o exterior. Tal como um pequeno Panteão23, o interior quadrado é desenhado segundo uma cobertura circular, onde
o catafalco, o altar e a organização do mobiliário respeitam essa
regra, de modo a que toda a atenção do público esteja centrada no
caixão.
WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019) p.38
23
idem, p.31. Uma possível evocação da viagem a Itália, e a Roma.
22
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Este não se encontra centrado segundo a cúpula, já que essa
solução reduziria substancialmente o espaço de cerimónia como
também o aproximava demasiado da porta de entrada24.
A cúpula, sustentada por oito colunas, ilumina o interior,
através de um vão colocado num dos lados do telhado de quatro
águas, de modo a criar um maior enfoque sobre o caixão. O interior
é também iluminado por candeeiros que rodeiam o espaço, sublinhando a centralidade do mesmo.
Os temas da morte e do renascimento foram trabalhados
nesta capela com o recurso a várias simbologias, evidenciadas em
vários elementos e pormenores, quer na expressão do edifício, quer
nos motivos decorativos. Deste modo, esta capela, na sua escala
modesta e familiar, sublinha a presença contínua da morte no quotidiano. Apela, ainda, através do espaço organizado em torno da
cúpula circular para uma reunião íntima e familiar.
Assim, para Asplund, a Capela do Bosque funcionou como
uma primeira experiência, onde o edifício e a paisagem são trabalhados como um todo. Funcionou como um modelo que iniciará
o seu percurso em vários projectos para cemitérios e capelas, tal
como o Crematório de Skövde25 e o Crematório do Bosque, anos
depois.

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.74
25
O Crematório de Skövde, concluído em 1938, é muito semelhante com a Capela do Bosque,
apesar de localizado num contexto diferente. Este crematório poderá ter sido uma variação
da mesma, sublinhando assim, a importância que a Capela do Bosque teve para Asplund nos
projectos que realizou anos depois, e que trabalharam os mesmos temas.CALDENBY, Claes,
HULTIN, Olof, Asplund, (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988), p.42
24
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Figura 31. Vista a partir do portal de entrada, para a Capela do Bosque.
Figura 32. O “Anjo da Morte”.
Figura 33. A partir do pátio da Capela, a vista contrária em direcção ao portal.
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Figura 34. Vista exterior da Capela do Bosque.
Figura 35. O interior da capela.
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Figura 36. Corte longitudinal e planta da Capela do Bosque.
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Figura 37. Corte longitudinal e planta do Crematório de Skövde.
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Em paralelo, Lewerentz permanece sobre o desenho da entrada norte do cemitério. Em 1919, dá início ao projecto para a Capela da Ressurreição, como término do Caminho dos Sete Poços,
localização já anteriormente prevista na proposta de 1915.
Os temas trabalhados por Asplund na Capela do Bosque são
distintos dos trabalhados por Lewerentz. Adoptando uma linguagem distinta, Lewerentz desenha o Caminho dos Sete Poços e o posicionamento da Capela da Ressurreição, valorizando a importância
desse eixo em termos visuais, e sublinhando assim a intensidade da
paisagem. Localizada numa grande clareira, esta capela contraria a
localização pensada por Asplund para a Capela do Bosque, escondida entre o intenso bosque de pinheiros.

Juntamente com o projecto para o Cemitério do Bosque, Asplund e sobretudo Lewerentz estavam a desenhar, individualmente,
outros cemitérios e respectivos edifícios para a celebração de cerimónias, em vários pontos da Suécia.
Lewerentz estava encarregue do Cemitério de Forsbacka
(1914-1921), do Cemitério de Valdemarsvik (1914-1922), do Cemitério Este de Malmö (1916-1971), do Cemitério de Kvarnsveden
(1919-1924), e do Cemitério de Enköping (1930-1932). Já Asplund,
em 1922, estava encarregue do Cemitério de Almunge (a norte de
Estocolmo), em 1924 do Cemitério em Oxelösund (a sul de Estocolmo) e em 1927 do Cemitério de Kviberg (em Gotemburgo)26.
Nestes dois últimos, Asplund vai desenhar em 1935 uma capela no Cemitério de Oxelösund
e em 1936 um crematório no Cemitério de Kviberg, em simultâneo com o projecto para o
Crematório do Bosque.
26
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Figura 38. O Caminho dos Sete Poços com vista para a entrada da Capela da Ressurreição,
colocada a eixo com o mesmo.
Figura 39. O interior da Capela da Ressurreição, de Sigurd Lewerentz.
Figura 40. A amtosfera de todo o cemitério, - as sepulturas são pontualmente iluminadas
pela luz que é filtrada na densa floresta.
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No caso do Cemitério de Oxelösund, Asplund optou por um
desenho muito distinto, comparando com o Cemitério do Bosque,
de acordo com o contexto e as pré-existências da sua envolvente,
- um bosque que se desenvolve numa grande elevação do terreno
e junto de uma zona rochosa. O traçado dos vários caminhos que
permitem percorrer o cemitério têm muito mais força e adoptam
uma maior regularidade definindo, com rigor, o local para as várias
sepulturas. Em 1925, Asplund escreve sobre o forte carácter da paisagem, localizada ao lado do cemitério:

“El solar que se ha destinado al mismo queda definido en
uno de sus lados por um estrecho valle - limitado en su parte este
por una zona rocosa muy escarpada, y en la parte oeste por una
pequeña elevación del terreno -. El solar está rodeado de una vegetación execepcionalmente bella y abundante. Al fondo se insinúa un
campo de cultivo, abierto hacia una colina suavemente inclinada. En
sus otros tres lados, el solar queda limitado por terrenos rocosos de
cierta pendiente, coronados por una frondosa masa verde”27
Deste modo, talvez para contrapor com a forte expressão
que a natureza evidenciava, Asplund optou por sublinhar uma maior
regularidade no desenho para conseguir destacar e valorizar a atmosfera da paisagem envolvente. No pátio de entrada, antes do recinto onde são colocadas as sepulturas de modo regular, é posicionada uma pequena capela.

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.120
27
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Figura 41. Planta do Cemitério de Oxelösund (sem data).
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No Cemitério do Bosque, entre 1919 e 1922, Lewerentz apresenta duas novas versões da entrada norte. A ideia de eixo principal
que parte da entrada em semi-circulo é reforçada. Na versão de
1919, este eixo permite o acesso a um recinto, numa cota superior,
onde estão colocadas duas capelas de tamanhos distintos. O recinto seria prolongado até à elevação do terreno que hoje representa o
“Monte da Lembrança”28, onde a partir daqui divergem o “Caminho
dos Sete Poços” e a descida para o jardim afundado.
Na versão de 1922, Lewerentz opta por uma simplificação do
desenho, destacando com mais força o eixo principal que nos dirige
para um recinto de dimensões reduzidas, comparativamente à proposta anterior, sendo colocado um só edifício a eixo com o caminho
principal. No entanto, esta proposta revela uma grande dificuldade
em propor um término para o eixo principal que segue, paralelamente, ao Caminho dos Sete Poços.
Nos anos seguintes, Lewerentz conclui o projecto da Capela da Ressurreição. Em 1930, volta, juntamente com Asplund, ao
desenho da entrada norte, desta vez com a colocação do conjunto
escultórico “Ressurreição”, por John Lundqvist29. Inicialmente, a escultura seria colocada junto à entrada norte, mas escondida pelos
muros que delimitam o recinto do cemitério, tal como se observa
numa aguarela datada do mesmo ano (figura 44.).

Desenhado por Lewerentz, o Monte da Lembrança, ou Monte da Meditação, foi concluído em 1928. Representa, como já foi mencionado anteriormente, uma referência a antigas
formas tumulares, como a dos Reis Suecos em Uppsala, dos séculos V a VII. Este espaço
funciona como um refúgio individual, um lugar de paz e de tranquilidade sublinhado pela
intensidade da paisagem que se observa a partir deste ponto.
29
Escultor sueco, 1882-1972.
28
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Figura 42. Proposta para a entrada norte do Cemitério do Bosque, em 1919.
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Legenda: 2. Linha ferroviária existente; 3. Entrada principal; 4. Caminho principal; 5. Espelho de água;
6. Capela Principal; 7. Capela para Cerimónias Fúnebres; 8. Caminho dos Sete Poços; 9. Zona para as
sepulturas.

Figura 43. Poposta para a entrada norte do Cemitério do Bosque, em 1920-22
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No entanto, a Comissão de Cemitérios mostrava-se descontente com algumas opções de desenho dos dois arquitectos, tendo
apontado os arquitectos Ragnar Östberg, Sigurd Curman e Lars Israel Wahlman para os aconselhar a alcançar a proposta final para a
entrada principal do cemitério30. O posicionamento deste conjunto
escultórico foi uma das principais críticas bem como a abertura da
paisagem, que deveria ser mais intensa aquando a chegada pela
entrada principal. Esta escultura acompanhará, nos anos seguintes,
o projecto para o crematório, acabando por ser um elemento fundamental para o desenho do edifício.
Assim, dando continuidade ao desenho da entrada norte,
Asplund e Lewerentz dão início ao projecto para a última capela
ainda neste mesmo ano. Concluídas as duas capelas, - Bosque e
Ressurreição, - o desenho da entrada principal continua com o projecto para este novo edifício, pensado desde o início da proposta
“Tallum”, determinante para rematar a paisagem e o percurso ascendente.
Entre 1930 e 1933, ambos desenham a proposta de um edifício composto por uma capela e um crematório, antecedido por um
pórtico. Comparativamente à última proposta, Asplund e Lewerentz
recuam ligeiramente o edifício, de modo a que o Caminho da Cruz,
esteja em eixo com o pórtico. O conjunto escultórico de Lundqvist
foi também colocado segundo este eixo, sendo imediatamente visível aquando a entrada no cemitério.

WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019) p.111
30
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“Esta propuesta de 1932, realizada todavía en colaboración
com Lewerentz, contiene ya la que va ser la ordenación definitiva
del paisaje: desde la entrada la mirada resbala libremente en un
vuelo rasante sobre la pradera para, una vez rebasada la cruz y la
suave colina, perderse diluída en la distancia infinita del cielo.”31
Em 1933, Asplund e Lewerentz chegam à proposta final deste novo edifício. Este, constituído por uma capela e um crematório,
mostra uma evolução da linguagem e das primeiras ideias do edifício principal proposto em 1915. A Capela de Santa Cruz é assim
apresentada à Comissão de Cemitérios, em 1934.
No entanto, este novo edifício é recusado pela Comissão.
Como já referido anteriormente, Lewerentz é afastado do projecto
final, ficando Asplund encarregue do desenho do novo edifício.

BRAVO, Luis, “Un paseo por la arquitectura de Gunnar Asplund”, (in 2C Construcción de la
Ciudad.no.19, Novembro, 1981), p.66
31
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Figura 44. Perspectiva da entrada norte, em 1930.

Figura 45. Perspectiva do eixo principal, a partir da entrada norte, já com o grupo
escultórico “Ressurreição”, colocado sobre o mesmo (sem data).
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Figura 46. Planta de implantação da proposta de Asplund e Lewerentz, em 1933.
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Figura 47. Perspectiva do conjunto do crematório.
Figura 48. Alçados Norte e Sul da proposta de 1933 para o Crematório do Bosque.
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Figura 49 e 50. Duas vistas da entrada norte do Cemitério do Bosque, lugar onde será construído o último edifício, - o Crematório.
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III

A obra,
Crematório do Bosque

“La gloriosa y grande misión del artista es hablar a los desconsolados con el lenguaje de la beleza, de esa paz que sobrepasa
toda comprensión”32

AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del
consejo regional, Murcia, 1982), p.68
32

Figura 51.
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Preâmbulo
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Asplund dá início ao processo de desenho da nova proposta
do crematório em 1935, servindo como confirmação os desenhos
de Março do mesmo ano que foram encontrados no arquivo, terminando por volta 1937, onde se seguiram desenhos técnicos e de
pormenor que acompanharam a construção da obra33.
Comparativamente com a primeira proposta, desenhada juntamente com Lewerentz, o novo Crematório encomendado pela Comissão de Cemitérios requeria, em termos programáticos, um conjunto mais complexo com três capelas, - uma com a capacidade de
300 pessoas, - Santa Cruz, - , duas mais pequenas para 100 pessoas, - Esperança e Fé, - e as áreas técnicas destinadas ao crematório
e à realização de enterros34. O principal objectivo programático era
conseguir promover a celebração de várias cerimónias ao mesmo
tempo, apesar de existirem três capelas.
As várias soluções testadas, sobretudo em planta, originaram várias hipóteses para o desenho de todo o conjunto. A dimensão do arquivo de Asplund, e do número de soluções encontradas
revela que, enquanto arquitecto, não se preocupou unicamente a
dar resposta a um problema, a uma função e a um programa.

“Work on the Crematorium at Woodland began in earnest in 1935, (...) Although construction
began less than two years later, (...)” in The Details of Modern Architecture, (Edward R. Ford,
2 vol; London: The MIT Press, 2003), p. 71
34
ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p. 243
33
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Ao longo do processo de desenho, Asplund procurou discutir
ideias, pensamentos e temas através do desenho destas várias hipóteses, tentando encontrar a melhor forma de exprimir, através da
Arquitectura, uma continuidade da dimensão simbólica e espiritual
da paisagem de todo o cemitério, caracterizada pela sua atmosfera
de paz e tranquilidade, ancorando o edifício ao lugar. A sua localização, na entrada principal do cemitério (a Norte), constituiu, assim, o
principal mote para o desenho da proposta.
Deste modo, as cinco fases selecionadas do processo de
desenho constituem várias hipóteses mais completas do conjunto,
sintetizando os principais temas determinantes no desenvolvimento da proposta, - o pórtico, e o seu impacto visual na paisagem; a
hierarquia entre a Capela de Santa Cruz e as duas capelas mais
pequenas, - Esperança e Fé; os diferentes pátios, que ou estabelecem um ritmo na composição do alçado, ou que funcionam como
um espaço intermédio na transição entre o interior e o exterior; e as
áreas técnicas, como pano de fundo das três Capelas.
A narrativa arquitectónica entre o conjunto e paisagem vai
sendo construída com o trabalho de temas simbólicos, na procura de uma atmosfera de luto mas ao mesmo tempo, de esperança.
Assim, no desenho dos vários espaços foram procuradas relações
e vistas entre o exterior e o interior, momentos de privacidade ou
de permeabilidade com a paisagem, o diálogo da luz no interior e o
trabalho poético de diferentes atmosferas, a partir de composições
ou de relações geométricas.
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O número de soluções desenvolvidas, a par destes temas,
sublinham a procura por um remate de toda a paisagem, a partir da
entrada principal, e de uma intenção de percurso, ancorada a uma
ideia de ritual. Ao longo do desenvolvimento da proposta, vários esquissos realizados do mesmo ponto de vista, repetem-se, mostrando diferentes soluções do pórtico e a sua relação com a paisagem,
bem como a leitura de todo o conjunto a partir do percurso ascendente. Aqui, a viagem a Itália, em 1913, surge como uma importante
base de referência para o desenvolvimento de uma imagem final do
pórtico, de um percurso, e de todo o conjunto que ora é permeável
com a paisagem, ora se fecha sobre si, criando um diálogo entre os
vários espaços interiores.

1

2

3

4

5
Figura 52. Painel de apoio, realizado para este estudo.
Escala real: 2mx0.65m
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Março, 1935
(1ª fase)
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Figura 53. Esquisso geral do cojunto, sem data.
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Inicialmente influenciado pela solução desenvolvida a par
com Lewerentz, o primeiro desenho da proposta individual, registado em Março de 1935, representa um conjunto muito compactado e
todo à mesma cota, na mesma área proposta em 1934.
A ideia de permeabilidade entre interior e exterior, expressa
num pequeno pórtico apresentado na proposta de ambos é, neste
novo desenho, evidenciado com outra expressão. O pórtico é, assim, um elemento contínuo e solto que interliga as três capelas, ao
contrário da versão anterior. A atmosfera do pórtico é representada
num esquisso (figura 58.), onde Asplund destaca a importância deste elemento como espaço de transição entre o interior e o exterior.
As colunas e as suas sombras vão proporcionando um ritmo que
anima e compõe o espaço. Das capelas, avançam sobre o pórtico
três pequenos volumes que anunciam a entrada a cada uma.
Influenciado pela viagem a Itália em 1913, a atmosfera pretendida para o pórtico nesta primeira solução evoca espaços da cultura clássica. Sobre estes escreve, em 1931, num texto intitulado de
“O nosso conceito arquitectónico de espaço”:

“La arquitectura clásica unió, hasta cierto punto, el exterior y
el interior en una sola forma arquitectónica. Esto hizo posible que el
espacio, mediante logias, pórticos y terrazas, se relacionase con un
jardín o con un parque, reuniendo lo edificado y el paisaje - si bien
no a través de un espacio infinito, sí por medio de amplias y largas
perspectivas-.”35

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.172
35

Figura 54. Planta do piso térreo, registada a 11 de Março de 1935.
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O conjunto é implantado sobre uma plataforma rodeada por
uma escadaria, sendo acedido pelo percurso ascendente, - o Caminho da Cruz. - em eixo com o pórtico, servindo de remate ao mesmo. O grupo escultórico “Ressurreição” é colocado no início desse
recinto, em eixo com a entrada do cemitério e reflectido por um
espelho de água.
As três capelas, - Santa Cruz, Esperança e Fé, - inicialmente
desenhadas segundo a mesma forma e geometria, distinguem-se
pelo seu tamanho, onde a Capela de Santa Cruz, concebida para
receber grandes cerimónias, é claramente a maior. Nesta primeira
fase, Asplund testa também a distribuição programática, já que o
programa técnico do crematório exigia uma organização funcional
específica. Assim, para acompanhar a distribuição do piso térreo,
Legenda:
Capela de Santa Cruz
Capelas da Esperança e Fé

Asplund desenvolve também a planta do piso inferior, destinado ao
crematório, testando a complexidade do programa e sua organização.

Pórtico
Pátio
Áreas Técnicas
Terraço
Pátio Jardim
Columbário adjacente ao cojunto (corresponde ao piso técnico, na cota inferior)
Espelho de Água
Leitura do pórtico
Entrada/Saída
Caminho da Cruz
Caminho secundário - procissões
Grupo escultórico “Ressurreição”
Cruz

Em alçado é perceptível a composição rítmica que Asplund
deseja expressar no conjunto. Apesar da simplicidade do desenho,
o alçado principal revela a intenção de leitura do conjunto, - as duas
capelas mais pequenas, colocadas no início da plataforma, antecedem a chegada à capela maior evidenciando, mais uma vez, o
destaque que a mesma deveria ter de todo o conjunto. De facto, em
todos os desenhos encontrados relativos a esta primeira fase, as
capelas da Esperança e da Fé foram desenhadas da mesma maneira, por forma a anteceder a chegada à de Santa Cruz36.
No entanto, alguns desenhos iniciais de Asplund revelam uma intenção primária por variar a
forma e a organização das Capelas da Esperança e da Fé, testando várias formas de composição entre as duas, mas nunca mudando a sua posição face à Capela de Santa Cruz.
36

Figura 55. Planta do piso técnico do crematório, registada a 11 de Março de 1935.
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Figura 56. Estudo para organização das áreas técnicas do crematório, esquisso
sem data.

Figura 57. Esquisso a partir da entrada principal do cemitério, sem data.
Figura 58. O pórtico, como elemento contínuo entre as três capelas.
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Figura 59. Alçado Sul.
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Figura 60. Alçado Nascente.
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Figura 61. Alçado principal.
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59.

A Capela de Santa Cruz nunca chegou a ser representada
no meio das outras duas mais pequenas, ou no início da plataforma
face ao percurso ascendente, revelando assim a intenção de pro-

61.

menade, com início e fim. Através do alçado Nascente, percebe-se
o modo como o conjunto estabelece a relação entre o desnível do
terreno, do piso térreo para a cave, destinada ao crematório. As capelas, desenhadas sobre a cota superior, ocultam este volume que

60.

se desenvolve na cota inferior.
Este destaque que Asplund desejava conseguir na Capela de
Santa Cruz fá-lo testar outra versão em planta, nesse mesmo mês,
registada a 25 (figura 63.). Nesta versão, a disposição das capelas e
a sua hierarquia segundo o percurso ascendente permanece, no entanto, a Capela de Santa Cruz é desenhada com paredes curvas, diferenciando-se das outras mais pequenas. Esta opção de desenho,
sublinha a preocupação pelo destaque da Capela de Santa Cruz no
conjunto, não só no exterior, como também no interior, ao criar uma
atmosfera singular.
No entanto, nesta versão Asplund desenha o pórtico não
como um elemento solto mas como um elemento que se dilui no
conjunto. Pelo esquisso37 (figura 62.), observa-se um conjunto mais
compactado, onde as capelas se evidenciam pela sua cobertura relativamente ao pórtico e às áreas técnicas. Mais uma vez, o volume
da Capela de Santa Cruz destaca-se, pela sua dimensão e expressão face ao conjunto. A plataforma mantém-se bem como a intenção de um espelho de água e a colocação do grupo escultórico, em
eixo com a entrada principal do cemitério.
Este esquisso, não datado, foi associado a esta solução por comparação às plantas e aos
perfis que se encontram datados.
37
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Figura 62. Esquisso do conjunto, associado à planta registada a 25 de Março.
Figura 63. Planta do conjunto registada a 25 de Março de 1935.
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Numa outra solução, não datada, Asplund ainda explora o
pórtico como um elemento contínuo mas, no entanto, todas as capelas são desenhadas com uma parede curva. Esta, ao contrário
da solução anterior, é desenhada ao contrário, no plano do alçado
principal. As colunas, que pontuam o pórtico, são prolongadas para
o interior das capelas, sublinhando uma intenção de continuidade,
do exterior para o interior. As entradas para cada capela são feitas
lateralmente, no espaço que as separa, sobre a mesma plataforma.
O espelho de água não é desenhado, mas Asplund sugere o
desenho de outro espaço, perpendicular à plataforma, - o Monte do
Repouso, ou Praça Cerimonial.
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Figura 64. Planta do conjunto, sem data. Nesta solução, de paredes curvas, Asplund testa
uma maneira diferente de organizar a cerimónia, denhando a entrada principal de cada
capela na lateral.
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Junho, 1935
(2ª fase)

Figura 65. Planta de implantação, sem data.
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Asplund explora principalmente a expressão do pórtico face
às Capelas e ao percurso ascendente, testando várias soluções entre Março e Junho. O pórtico, passa de um elemento contínuo a um
elemento individual a cada capela por forma a testar, assim, a sua
fragmentação e a colocação de cada uma numa cota diferente, ancorando o conjunto ao declive do terreno.
A partir da planta de implantação39 observa-se já uma maior
claridade quanto à definição do eixo e da sua relação com o edifício que, anteriormente desenhado sobre uma plataforma, começa a ser progressivamente ancorado ao percurso. Antes de chegar
ao edifício, pelo Caminho da Cruz, Asplund desenha vários muros
que sugerem a implantação do columbário40. Esta construção, desenhada com vegetação abundante em seu redor sugere uma ruína,
pela forma como são formados vários espaços com esses muros41.
O percurso principal começa, desta forma, a ganhar força enquanto
eixo ancorado a vários temas, partindo destas evocações.
O desenho do Monte do Repouso, ou Praça Cerimonial, é,
nesta solução, acedido por dois percursos na diagonal, um em direcção à Capela de Santa Cruz e outro, à Capela da Fé, procurando
estabelecer uma relação mais próxima deste espaço às capelas.

A planta não se encontra datada sendo associada a esta fase pela comparação da planta
geral do conjunto, de Junho de 1935.
40
Construção funerária com vários compartimentos usados para depositar urnas com cinzas.
41
Estes espaços, que vão pontuando o Caminho da Cruz, podem ser uma evocação às ruínas
sepulcrais que Asplund viu e desenhou na sua viagem a Itália, em 1913.
39

Figura 66. Esquisso relativo à planta de implantação, sem data. O pórtico é ainda desenhado como um elemento contínuo, no entanto, é testada a sua fragmentação pelas paredes
que avançam sobre o mesmo.

Figura 67. Planta do piso térreo, registada a Junho de 1935.
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Esta solução é ainda acompanhada por alguma incerteza em
relação ao comportamento do pórtico perante o percurso ascendente, já que Asplund procurava também destacar a Capela de Santa
Cruz de todo o conjunto. As várias soluções42 testadas em planta e
acompanhadas por esquissos evidenciam a intenção por valorizar
a expressão e a forma da Capela de Santa Cruz, recuando a sua
posição em relação às outras duas e antecedendo-a por um pórtico
de maior área. No entanto, na planta de conjunto que se encontra datada (figura 67.), o pórtico encontra-se recuado deste eixo,
contrariamente à solução de Março, mas com um pequeno avanço
sobre os pórticos que antecedem as capelas da Esperança e da Fé
evidenciando, mais uma vez, a procura pelo destaque da Capela de
Santa Cruz.
Legenda:
Capela de Santa Cruz
Capelas da Esperança e Fé
Pórtico
Pátio
Áreas Técnicas
Terraço
Pátio Jardim
Columbário adjacente ao cojunto (corresponde ao piso técnico, na cota inferior)
Espelho de Água

A par deste destaque, e também como forma de explorar a
relação do conjunto com o percurso ascendente, Asplund separa
as três capelas através de pátios jardim43. Os esquissos realizados
a partir do percurso ascendente evidenciam a expressão que o alçado vai adquirindo, passando, comparativamente à fase anterior,
de uma de uma continuidade do pórtico a uma leitura ritmada de
cheios e vazios, - pelos volumes das capelas e pelos pátios. O desenho destes pátios reforça a intenção por ancorar o conjunto ao lugar, como um prolongamento da natureza para o interior do edifício,
fortalecendo a relação harmoniosa entre arquitectura e paisagem.

Leitura do pórtico
Entrada/Saída
Caminho da Cruz
Caminho secundário - procissões
Grupo escultórico “Ressurreição”
Cruz

À planta encontrada referente a esta fase, foram encontradas várias versões que, apesar de
não apresentarem data, são colocadas dentro dessa mesma fase por apresentarem a mesma
ideia geral do conjunto.
43
Do ponto de vista funcional, estes pátios vêm também ajudar a individualizar cada capela,
auxiliando a celebração de várias cerimónias ao mesmo tempo, como era requerido pela
Comissão de Cemitérios.
42
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Figura 68. A relação entre o conjunto e a paisagem envolvente, pontuada pelo Monte da
Meditação. Esquisso sem data.
Figura 69. Esquisso relativo à planta do conjunto, a partir do Caminho da Cruz (sem data).
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Figura 70. Esquisso do conjunto, a partir do Caminho Da Cruz e da escadaria que dá acesso
à plataforma.
Figura 71. Planta do piso térreo associada a esta fase, sem data.
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Figura 72. Esquisso do conjunto, a partir do Caminho Da Cruz e das várias plataformas que
dão acesso às sucessivas capelas.
Figura 73. Planta do piso térreo associada a esta fase, sem data.

96

Nesta fase, Asplund explora também as primeiras intenções
do desenho do espaço interior. As colunas, vindas do pórtico, prolongam-se até ao interior, pontuando todas as capelas, não como
uma necessidade estrutural, já que respeitam grelhas diferentes de
composição, mas como uma intenção de atmosfera. Esta intenção é
claramente ilustrada através de um esquisso do interior da Capela
de Santa Cruz, - um ensaio de uma cerimónia (figura 74.), - onde
se verifica como as colunas ajudam a destacar momentos específicos da organização do espaço dividindo, assim, a zona destinada
à plateia e ao caixão. A rigidez da sua geometria é quebrada pela
disposição da plateia, acentuando o enfoque pretendido ao caixão.
Nas outras capelas, Asplund desenha apenas três filas de
colunas que dividem simetricamente o espaço mas, em simultâneo,
procura descentralizar a posição do caixão, criando uma excepção
face ao interior da Capela de Santa Cruz. Este desenho sublinha
assim a intenção por distinguir o tipo de cerimónia que cada capela
serviria, - mais íntima e familiar para as Capelas da Fé e da Esperança, e uma cerimónia de grandes dimensões, com um maior número de pessoas para a Capela de Santa Cruz, cujo desenho estaria
mais próximo ao de uma igreja.
As colunas que pontuam todo o conjunto, e que passam do
exterior pelos três pórticos até ao interior das capelas, criam uma
harmoniosa relação com árvores colocadas entre as mesmas, nos
pátios jardim, acentuando, mais uma vez, a intenção de fortalecer
a harmonia entre arquitectura e natureza, como se a mesma fosse,
também, um organismo vivo.
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O corpo das áreas técnicas, desenvolvido atrás das capelas
relativamente ao Caminho da Cruz, ganha progressivamente mais
clareza quanto à sua organização programática e relação estabelecida juntamente com o resto do conjunto. Asplund trabalha esta
relação ancorado a uma narrativa arquitectónica de “figura-fundo”.
O fundo é, assim, o elemento essencial que suporta e relaciona
as figuras principais, as capelas, permitindo o seu funcionamento
enquanto espaços individualizados. Contrariamente à solução anterior, e pela escassez de elementos gráficos que permitam a sua
compreensão, não se percebe a forma e expressão do volume das
áreas técnicas em relação com o resto do conjunto.
Nesta fase, Asplund incide principalmente no desenho da
relação entre o conjunto e a paisagem, a partir do enfoque sobre o
comportamento do pórtico, agora divido, com as capelas e, principalmente, com o percurso ascendente.
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Figura 74. O ensaio de uma cerimónia no interior da Capela de Santa Cruz.
Esquisso sem data.
Figura 75. A partir de cortes transversais pela Capela de Santa Cruz, Asplund procura a
atmosfera do espaço interior. Esquisso sem data.
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Figura 76. Uma perspectiva do interior da Capela de Santa Cruz, a partir de uma planta.
Em baixo, Asplund testa a organização da cerimónia e da posição de destaque do caixão.
Esquisso sem data.
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Agosto, 1935
(3ª fase)

Figura 77. Planta de implantação, sem data.
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O início pela opção final de desenho do pórtico, como um
elemento que antecede apenas a Capela de Santa Cruz, é registado
em Agosto de 1935. Na planta geral do conjunto (figura 79.), apesar de ainda serem desenhadas colunas a anteceder o exterior das
Capelas da Fé e da Esperança, sugerindo a existência do pórtico, os
desenhos encontrados relativos a esta fase44 demonstram já uma
ponderação quanto ao desenho do espaço que as antecede, sublinhando o destaque pretendido para a Capela de Santa Cruz.
Como se observa na planta de implantação45, verifica-se uma
clara representação dos elementos que constituem o conjunto, - as
três capelas, um corpo técnico e um pórtico, - ao contrário da planta
de conjunto, podendo ser um desenvolvimento posterior desta solução. Face ao percurso ascendente, os dois desenhos evidenciam
uma incerteza à relação do pórtico com o mesmo, apresentando
duas hipóteses diferentes, - na planta geral do conjunto, o pórtico
é recuado, já na planta de implantação, é testado o seu avanço e
domínio perante o percurso.
O Caminho da Cruz estabelece, assim, uma relação mais
forte com as capelas e com o desenho de toda a paisagem, fortalecendo a intenção de um percurso ancorado a vários momentos até
atingir o ponto culminante, - o pórtico. Na planta de implantação,
Asplund evidencia também o desenho de um percurso secundário,
que se desenvolve paralelamente ao principal. Ao longo deste, são
desenhados pequenos espaços pelos muros do columbário que se
diluem até ao conjunto do Crematório.
Estes esquissos, não datados, foram associados por comparação às plantas que se encontram datadas.
45
A planta de implantação, associada a esta fase, não se encontra datada.
44

Figura 78. Vista a partir do pórtico sobre toda a paisagem envolvente, esquisso sem data.

Figura 79. Planta do piso térreo, registada a Agosto de 1935.
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Desenhado à frente do conjunto, mas mais afastado comparativamente à solução anterior, o Monte do Repouso é agora ancorado a uma plataforma, que se distingue do pórtico, através do uso
de diferentes materiais de pavimento.
No interior, a Capela de Santa Cruz vai ganhando um desenho cada vez mais pormenorizado, evidenciado pela forma e expressão que a mesma vai adquirindo em relação às outras. Como já
foi referido anteriormente, Asplund pretende evocar uma atmosfera
singular, um interior centrado sobre o acto da cerimónia, onde toda
a atenção do público está focada no caixão, posicionado a eixo com
a entrada. Nesta solução, essa intenção é reforçada com desenho
de uma parede curva, algo que já seria uma opção de desenho numa
das versões iniciais, em Março. O espaço interior apresenta, assim,
Legenda:
Capela de Santa Cruz
Capelas da Esperança e Fé
Pórtico
Pátio
Áreas Técnicas
Terraço
Pátio Jardim
Columbário adjacente ao cojunto (corresponde ao piso técnico, na cota inferior)
Espelho de Água
Leitura do pórtico
Entrada/Saída
Caminho da Cruz
Caminho secundário - procissões
Grupo escultórico “Ressurreição”
Cruz

uma maior subtileza no posicionamento das colunas existindo ainda
duas, de maior dimensão, que quebram a métrica geral. Estas colunas são posicionadas como forma de marcar, de modo estratégico,
o espaço interior, organizando momentos distintos e separando a
zona destinada às cerimónias da plateia.
Nas Capelas da Fé e da Esperança, e contrastando com a
centralidade pretendida na Capela de Santa Cruz e com o seu tipo
de cerimónia, o desenho do espaço interior evoca uma aparente
assimetria do espaço interior. Em ambas, são testadas duas formas
de dispor a plateia, tendo sempre o objectivo que atenção do público esteja centrada na cerimónia e no caixão, localizado no eixo
da entrada principal. Relativamente à fase anterior, uma só coluna
reduz ao essencial a leitura do espaço interior, recuperando alguma
simetria.
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Figura 80. Planta do piso do técnico do crematório, registada a Agosto de 1935.
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Em alçado46, Asplund procura o desenvolver o desenho e expressão do pórtico, como elemento que antecede a Capela de Santa
Cruz. Desta forma, o seu desenho deve ser singular, único e monumental, um destaque perante todo o conjunto.
Nos primeiros esquissos (figuras 82. e 83.), o pórtico é desenhado como um elemento solto, que se destaca pela sua altura,
superior ao volume de todas as capelas. Os pátios que medeiam o
conjunto, anunciam um ritmo de cheios e vazios, uma composição
que fortalece a ideia de percurso e de um ponto de chegada, - o
pórtico.
A intenção de criar uma atmosfera singular, na relação do
conjunto com a paisagem, é evidenciada no redesenho dos vários
pontos de vista, que acompanham o desenvolvimento da solução.
Do início do percurso principal, o pórtico destaca-se de todo o conjunto, relacionando-se harmoniosamente com a paisagem. Do pórPlanta do piso técnico do crematório | Legenda dos espaços:

(1)

Sala dos fornos

(2)

Câmara de aquecimento

(3)

Sala de embalsamamento

(4)

Sala de autópsia

(5)

Sala para as decorações do caixão

(6)

Câmaras de refrigeração

(7)

Sala para a limpeza das cinzas e posterior colocação nas urnas

(8)

Corredor de transporte

(9)

Depósito de lixo

(10)

Sala de controlo e funcionamento do crematório

(11)

Chaminés

tico, em direcção contrária, a paisagem envolvente proporciona um
espaço de contemplação, uma atmosfera de paz e de tranquilidade.
Pontuado por pilares, uma opção de desenho vinda de soluções anteriores, o pórtico já não é lido nem como um elemento contínuo, um percurso que liga para as várias capelas, nem como uma
divisão em várias partes, antecedendo as várias capelas. A imagem
do pórtico aproxima-se agora de um templo.

Nesta fase, não foram encontrados desenhos rigorosos e completos dos alçados do conjunto. Assim, estes esquissos foram associados a esta fase pela comparação da planta e dos
elementos representados.
46
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Figura 81. Esboço do interior das Capelas da Fé e da Esperança, sem data.
Figura 82. e 83. Asplund testa o desenho do pórtico como elemento que antecede a
Capela de Santa Cruz.
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Figura 84. Ao desenhar o pórtico como um elemento singular, a entrada para as Capelas da
Fé e da Esperança é repensada. Esquissos sem data.
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Figura 85. e 86. A partir de dois esquissos do mesmo ponto de vista, Asplund testa a expressão do pórtico sobre todo o conjunto. Sem data.
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Novembro/Dezembro, 1935
(4ª fase)

Figura 87. Planta de implantação, Novembro de 1935.
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Asplund, nesta fase, apresenta uma proposta, com duas versões47, muito próxima do desenho da proposta final.
O pórtico, que já começava a perder força na solução anterior enquanto elemento contínuo das três capelas, é agora um
elemento desenhado de forma excepcional, que se destaca de todo
o conjunto. O grupo escultórico “Ressurreição”, anteriormente colocado em eixo sobre a entrada no cemitério e em frente ao edifício, é
agora parte integrante do pórtico, ascendendo sobre uma abertura
na cobertura, e contribuindo, assim, para acentuar a relação simbólica dos temas da vida e da morte. A luz, vinda dessa abertura, protegida por vidro, é filtrada, incidindo ao longo do dia sobre os rostos
das figuras, proporcionando assim uma atmosfera singular.
Desta forma, o pórtico passa a ser o destaque principal, visível a partir da entrada do cemitério e inserido sobre a paisagem,
tal como um templo clássico. Da sua viagem a Itália, Asplund trouxe
consigo memórias da harmoniosa relação entre os templos clássicos e da paisagem, usando esta referência como tema no desenho
do pórtico. A proporção, a linguagem singular do seu desenho e a
sua colocação sobre paisagem conseguem aproximá-lo da imagem
de um Templo.

“Un templo necesita altura, el esfuerzo de ascender a él infunde respeto.”48

Estas duas versões pertencem, como enunciado neste subtítulo, a duas versões em planta
acompanhadas por perfis. A planta de Dezembro surge como uma revisão de Novembro, tendo sido efectuadas algumas alterações pontuais.
48
ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.256
47

Figura 88. Maquete do conjunto, sem data.

Figura 89. Planta do piso térreo, registada a Dezembro de 1935.
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A evocação desta referência determinará, mais uma vez, o
redesenho intensivo de vários pontos de vista, principalmente a
partir da entrada principal no cemitério e ao longo do Caminho da
Cruz, até atingir a imagem pretendida. Na planta de implantação
(figura 87.), é visível a relação cada vez mais forte que o conjunto
vai adquirindo sobre o percurso e sobre os vários espaços desenhados na envolvente. Na proximidade com o Monte do Repouso é
redesenhado o espelho de água, segundo uma forma mais livre. No
entanto, a relação entre esses espaços e o conjunto entre o crematório ainda não é clara.
Nas Capelas da Fé e da Esperança, os pórticos que outrora
antecediam as respectivas entradas são agora desenhados como
pátios pavimentados. Desta forma, continua a existir a transição
Legenda:
Capela de Santa Cruz
Capelas da Esperança e Fé
Pórtico
Pátio
Áreas Técnicas
Terraço
Pátio Jardim
Columbário adjacente ao cojunto (corresponde ao piso técnico, na cota inferior)
Espelho de Água
Leitura do pórtico
Entrada/Saída
Caminho da Cruz
Caminho secundário - procissões
Grupo escultórico “Ressurreição”
Cruz

entre exterior e interior, - de um espaço público para uma cerimónia privada, - através destes pátios, onde, e no fim da cerimónia, o
momento de luto entre familiares e amigos permanece íntimo e resguardado do exterior. As salas de espera das três capelas avançam
sobre o conjunto e são desenhadas sobre o mesmo eixo de forma
a ajudar não só a delimitar os pátios jardim, dando ao espaço uma
maior privacidade, como também a compor o alçado principal que,
expressa assim o mesmo tema desenvolvido nas soluções anteriores, - o sentido linear do conjunto ritmado pelos pátios verdes e pela
entrada para as capelas e que, por fim, destaca o elemento mais
importante, o pórtico (figura 92.).
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Figura 90. Alçado Sul.
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Figura 91. Alçado Nascente.
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Figura 92. Alçado principal.
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90.

“Definitivamente, es una hermosa sensación pasar directamente desde la puerta exterior a este patio abierto con su estanque, impluvium, en el centro, y desde ahí ver el peristilo y su fila de

92.

columnas estucadas. El conjunto es encantador y agradable, con
todas las habitaciones abiertas a dos patios, al mismo nivel, o como
mucho de uno a tres escalones de diferencia. Las pequeñas dimensiones, lo mismo en planta que en alzado, hacen que el conjunto

91.

aparezca tan “personal” y confortablemente clase-media, en agradable contraste con los edificios monumentales de la antigüedad,
(…)”49
Os pátios jardim que medeiam as capelas estabelecem uma
relação visual com as respectivas salas de espera, talvez como uma
referência às casas-pátio romanas, uma tipologia que Asplund visitou e desenhou em Pompeia, na viagem a Itália. Tal como estas
casas, os pátios conferem espaços agradáveis com jardins, estabelecendo uma relação com os vários espaços no interior, sobretudo
com os de carácter mais público. Assim, na sala de espera, antes da
cerimónia, o nosso olhar será atraído pelo exterior. No interior das
capelas, um espaço mais íntimo e centrado na cerimónia, não estabelece qualquer relação visual com o exterior e com esses pátios.

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.325
49
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Figura 93. Corte longitudinal.

Figura 94. Corte longitudinal.

Figura 95. Corte transversal pelas capelas.
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93.

No interior da Capela de Santa Cruz, Asplund testa, através

94.

de vários esquissos, a hipótese de criar um segundo patamar, acedido por escadas que serpenteiam duas colunas, como forma de
reforçar toda a atenção da plateia sobre o caixão, procurando um
aspecto cénico da celebração fúnebre (figura 96.). Durante o seu
término, é ainda reforçada pela descida mecânica do caixão da ca95.

pela até ao piso inferior do crematório, indicando o seu término e a
saída do público50.
Com o desenho do novo pórtico, a estrutura e o posicionamento das colunas no interior da Capela de Santa Cruz é redesenhada. O interior, cada vez desenhado com mais subtileza, é agora
composto por seis colunas que organizam a cerimónia, libertando o
espaço. A parede atrás do caixão, outrora curva na solução anterior,
é agora arredondada enfatizando a galeria superior e sublinhando o
sentido de reunião sobre a cerimónia.
Através dos cortes longitudinais e transversais (figuras 93.
e 95.) relativamente à Capela de Santa Cruz, observa-se o desenho
de uma inclinação no pavimento, em direção à zona onde está colocado o caixão. Esta inclinação é prolongada desde o pórtico e é
desenhada sobre toda a área destinada ao público que ficará sentado durante a cerimónia. Desta forma, Asplund pretende acentuar a
perspectiva já a partir do exterior, e incidir o olhar do público sobre
o caixão e, no sentido inverso, sublinhar a dimensão da paisagem
para o interior. A relação entre a monumentalidade da paisagem e a
atmosfera do interior é acentuada poeticamente.

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.205
50
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Figura 96. A procura pela atmosfera do interior da Capela de Santa Cruz, 8 de Novembro de
1935.
Figura 97. Ensaio para o interior da Capela da Fé. Esquisso sem data.
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Nesta solução, dada a riqueza dos elementos que a representam, percebe-se com maior clareza a posição do volume das
áreas técnicas. A narrativa arquitectónica figura-fundo com qual
Asplund trabalha em relação com todo o conjunto, resulta num volume que se desenvolve em dois pisos, atrás da monumentalidade dada às capelas. No entanto, o seu desenho face à distribuição
programática e funcional revela um equilíbrio entre racionalidade e
intenção de atmosfera.
Observando as plantas dos dois pisos, percebe-se a coerência dada à distribuição programática: no piso superior, são desenhados espaços administrativos do edifício e de apoio às cerimónias
realizadas nas capelas, no piso inferior, são desenhados os espaços
relativos ao programa técnico do crematório e do seu funcionamento.
Através dos perfis (figura 94.), Asplund sublinha a importância da passagem da luz natural, através de janelas e clarabóias
que proporcionam a estes espaços um ambiente mais agradável e
ventilado, relevante para a saúde dos funcionários que trabalham,
essencialmente, nos ambientes mais fechados do crematório.
A cobertura deste volume, nesta solução, parece ser desenhada como uma massa contínua, da qual se retira uma parte,
criando uma relação de cheio e vazio. Esse vazio é um terraço privado para uso dos funcionários, já desenhado em soluções anteriores.
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Figura 98. Planta do piso técnico do crematório, registada a Dezembro de 1935.
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Planta do piso técnico do crematório | Legenda dos espaços:

(1)

Sala dos fornos

(2)

Câmara de aquecimento

(3)

Sala de embalsamamento

(4)

Sala de autópsia

(5)

Sala para as decorações do caixão

(6)

Câmaras de refrigeração

(7)

Sala para a limpeza das cinzas e posterior colocação nas urnas

(8)

Corredor de transporte

(9)

Depósito de lixo

(10)

Sala de controlo e funcionamento do crematório

(11)

Chaminés

Figura 99. A imagem do pórtico, semelhante a um templo, e a sua relação com a paisagem.
Esquisso, sem data.
Figura 100. A relação entre os vários espaços e a vista de cada um deles a partir da entrada
principal.
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Figura 101 e 102. Dois estudos do pórtico e da sua atmosfera. A relação permeável com a
paisagem e a sua monumentalidade caracterizam este abrigo que acolhe, antes e depois da
cerimónia. Esquissos sem data.
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Antes de chegar à solução final, é importante destacar as
alterações significativas em algumas opções de desenho do pórtico.
Asplund, durante o ano de 1936, faz alterações na expressão do
pórtico em planta e em alçado, ajustando a sua proporção em relação com o resto do conjunto e sobretudo, tendo em conta a dimensão e monumentalidade de toda a paisagem51.
O seu enfoque sobre o ritmo do alçado principal e a persistência por uma ideia de continuidade trazida pelo muro desde
a entrada Norte do cemitério, foi determinante para as alterações
que se seguiram, antes de atingir o resultado pretendido. Asplund
procura fortalecer a composição rítmica do alçado principal, entre
cheios e vazios a partir dos volumes das Capelas da Fé e Esperança
mediados pelos pátios jardim.
No entanto, na solução de Novembro/Dezembro de 1935,
os pátios de entrada para as duas capelas estavam pouco seguros quanto à definição dos seus limites, libertando em demasia o
espaço em frente às mesmas e criando espaços intermédios que
provocavam a perda da clareza do conjunto.

Dos elementos encontrados, destaca-se uma planta datada de Novembro de 1936, base segura para a compreensão do desenvolvimento da proposta durante todo esse ano até chegar
à solução final.
51

Figura 103. Planta do piso térreo, registada a Novembro de 1936.
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Deste modo, uma planta datada de Outubro de 1936 (figura
103.) mostra a opção final por avançar as salas de espera das Capelas da Fé e da Esperança em eixo com o limite dos pátios e conseguir, assim, definir com clareza estes espaços, sem nunca perder
a intimidade pretendida para os pátios jardim.
Em alçado (figura 105.), este avanço conseguiu fortalecer,
em paralelo, a ideia de continuidade do conjunto, já que o volume
das salas de espera tem uma altura menor face ao volume das capelas, e a composição de cheios e vazios. Assim, a leitura final do
alçado principal joga com esta composição rítmica sem nunca se
perder uma ideia de continuidade vinda do muro, que nos guia desde a entrada principal até ao pórtico, o elemento singular de todo o
Legenda:
Capela de Santa Cruz
Capelas da Esperança e Fé
Pórtico
Pátio
Áreas Técnicas
Terraço
Pátio Jardim
Columbário adjacente ao cojunto (corresponde ao piso técnico, na cota inferior)
Espelho de Água
Leitura do pórtico
Entrada/Saída
Caminho da Cruz
Caminho secundário - procissões
Grupo escultórico “Ressurreição”
Cruz

conjunto.
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Figura 104. e 105. Duas versões do alçado principal, - a de cima, registada a 10 de Outubro
de 1936, a de baixo, realizada em Novembro, no mesmo ano (de acordo com a planta da
página anterior). Salienta-se o ajuste na proporção do pórtico e do seu número de colunas,
bem como o desenho do muro, sobre os pátios jardim.
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1937-1940

Figura 106., 107. e 108. Estudo da métrica dos três alçados, - Novembro/Dezembro de 1935,
Outubro de 1936 e Novembro de 1936, respectivamente. Destacam-se as alterações na
proporção do pórtico e no pátio que lhe antecede, bem como no ritmo de cheios/vazios, que
é ajustada nos três alçados.

Figura 109. Planta de implantação, 1940.
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A solução final do projecto surge durante o ano de 1937. Na
planta de implantação (figura 109.) é possível observar a formalização dos dois percursos, dividido em dois momentos, por um corredor de árvores, - um em direcção ao pórtico, que atravessa a zona
destinada às urnas, no columbário, e permite a entrada directa às
capelas; e o outro, - o Caminho da Cruz, - em eixo com as escadas
que descem em direcção ao cemitério, onde uma grande cruz de
pedra marca, de modo estratégico, a união entre os dois caminhos.
O muro, elemento determinante na leitura do percurso e fundamental do desenho da relação entre eixo e edifício, guia-nos desde a entrada principal e do Caminho da Cruz até ao grande pórtico.
Tal como no Crematório de Kviberg52, Asplund utiliza o muro como
um elemento organizador do projecto que nos guia até ao edifício.
Contrariamente ao Caminho da Cruz, aqui o percurso é feito através
de uma descida com vários patamares onde também são colocados
recintos com urnas. O muro vai acompanhando este percurso até
chegar ao edifício e onde, naturalmente, se funde com o mesmo.
O pórtico, comparativamente às soluções anteriores, encontra-se posicionado à face do Caminho da Cruz e em eixo com
o caminho secundário o que permite, ao atravessar o columbário,
acentuar o foco visual para o pórtico. Em fases anteriores, foi possível observar uma constante indecisão no posicionamento do pórtico
face ao percurso ascendente.

Asplund encontrava-se a desenhar o Crematório de Kviberg em paralelo com o Crematório
do Bosque.
52

Figura 110. Esquisso de estudo para a expressão final do pórtico. Sem data.
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Figura 111. Planta de implantação do Crematório de Kviberg.
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Por um lado, Asplund pretendia que o Caminho da Cruz fosse um percurso directo para todo o cemitério e que, ao longo desse
percurso, o pórtico fosse aparecendo, progressivamente, em harmonia com toda a paisagem. Por outro, tencionava valorizar o momento
de entrada directa ao recinto do pórtico, concretizado assim pelo o
caminho secundário, enfatizado pelo columbário e pelas sepulturas.
Assim, subindo pelo Caminho da Cruz, somos confrontados
com toda a paisagem, uma atmosfera singular que nos relembra
a continuidade da vida e, paralelamente, a importância da morte.
Sensivelmente trabalhada neste sentido, a monumentalidade da
paisagem auxilia e reconforta as emoções e os sentimentos de perda e dor, ultrapassando qualquer religião ou crença.
No pórtico, ponto de referência a todas as direcções, somos
recolhidos por este grande abrigo. O seu desenho final, tendo em
conta as várias soluções testadas em alçado na fase anterior revela
uma opção por uma maior permeabilidade do espaço em relação
com a paisagem. Ao ajustar a proporção do pórtico, Asplund desenhou uma distância maior entre as colunas, resultando assim vãos
maiores.
No interior deste abrigo, o desenho do pavimento destaca
dois percursos que podem ser tomados deste ponto - o caminho
vindo das urnas, marcado pelo relógio53, e um caminho que passa
por uma plantação de bétulas, permitindo chegar ao Monte do Repouso (ou Praça Cerimonial) e ao Monte da Lembrança.
O relógio funciona também como um elemento simbólico. Desenhado como um relógio das
estações de comboios, este remete para o momento de despedida e simbolicamente para a
viagem da vida para a morte: “Finally, the clock says that “your time here is short as well.” in
WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.135
53

Figura 112. Planta do piso térreo, solução final 1937-1940.
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Este conjunto de espaços, relacionados visualmente a partir
do pórtico, são ancorados a várias simbologias e rituais. O espelho
de água, simbolicamente remetido para a ressurreição, reflecte o
pórtico e cria uma harmoniosa relação com o Monte do Repouso,
ligado a rituais funerários54. Já o Monte da Lembrança, remete para
um refúgio individual e emocional, proporcionado por um espaço
íntimo e tranquilo. A plantação de bétulas sublinha a intenção de
Asplund por criar um dégradé na paisagem mediando a grande clareira com a imensidão da floresta de pinheiros que dá continuidade
ao cemitério. Paralelamente a esta intenção, poderá ser evocação
a soluções anteriores, onde o pórtico era um elemento contínuo e
comum a todas as capelas, pontuado por colunas atribuindo, assim,
uma aproximação entre arquitectura e natureza.

“The birch forest planted in a grid had a relationship to early

Legenda:
Capela de Santa Cruz
Capelas da Esperança e Fé
Pórtico
Pátio

versions of the crematorium that featured a forest of columns as a
portico. (…) This was perhaps a too literal translation of tree-to-column relationship present at the Woodland Chapel and Liselund, but
it does reveal an intention.” 55

Áreas Técnicas
Terraço
Pátio Jardim
Columbário adjacente ao cojunto (corresponde ao piso técnico, na cota inferior)
Espelho de Água
Leitura do pórtico
Entrada/Saída
Caminho da Cruz

Nesta última versão, Asplund reforça, com pormenor, a harmoniosa relação entre o pórtico e a Capela de Santa Cruz. No pórtico, a métrica é excepcionalmente quebrada no momento de entrada
para a capela, onde retira a coluna que ficaria no eixo com o pano de
vidro. Desta forma, proporciona um equilíbrio no momento de transição da métrica estrutural do pórtico para o interior, sublinhando a
continuidade espacial entre ambos os espaços.

Caminho secundário - procissões
Grupo escultórico “Ressurreição”
Cruz

WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.124
55
idem, p.125
54
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Figura 113. Alçado principal.

Figura 114. Corte transversal.
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Figura 115. Corte longitudinal.

Figura 116. Corte longitudinal.
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115.

116.

A partir do corte transversal (figura 114.), observa-se que
a acentuação da perspectiva continua, vinda da solução anterior,
através do desenho de uma inclinação no chão, com início no pór-

113.

tico e que se prolonga até ao caixão, sublinhando o foco visual que
Asplund lhe queria dar. O pavimento, revestido em pedra, é desenhado radialmente, a partir do catafalco, sendo perceptível no exte-

114.

rior, no momento da transição entre o pórtico e a capela contribuindo, juntamente com o declive, a enquadrar o olhar sobre o caixão.
No interior, este declive acentua a presença da paisagem.
Já o segundo patamar proposto para a Capela de Santa Cruz
na solução anterior desaparece, o espaço é mais aberto e uniforme, contribuindo para destacar a pintura de Sven Erixson56. Nesta
última versão, a forma da capela é desenhada segundo uma curva
mais afunilada, dando continuidade ao desenho do próprio pavimento, uma opção que reforça a atmosfera do seu espaço interior,
de acolhimento e de atenção sobre a cerimónia. O número de colunas aumenta, relativamente às soluções anteriores, contribuindo
para acentuar a posição de destaque do catafalco. Uma galeria, desenhada na cota superior relativamente ao declive que continua até
ao catafalco, é separada por um muro, e rodeia toda a capela sendo
utilizada pelo público que permanece levantado durante a cerimónia.

Cada capela possui motivos artísticos relacionados com simbologias e rituais. Na Capela
de Santa Cruz, a pintura de Sven Erixson retrata o tema da partida, ilustrando um barco que
navega para o horizonte enquanto um grupo de pessoas o observa, ao longe.
56

Figura 117. Planta do piso térreo da Capela de Santa Cruz, com desenho do pavimento,
em Fevereiro de 1939.
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Asplund reforça, mais uma vez, o destaque desta capela,
através da permeabilidade com a paisagem conseguida através do
pórtico, permitindo acentuar a dualidade entre arquitectura e natureza. O seu envolvimento com a paisagem e com as simbologias
ligadas à morte e ao renascimento são evocadas na expressão arquitectónica desta capela e do pórtico, onde é trabalhado o duplo
simbolismo da incineração e do renascimento57. Assim, durante a
117.

cerimónia, o pano de vidro da capela desce mecanicamente pelo
chão, permitindo um prolongamento do interior para o exterior, fortalecendo esta dimensão simbólica e o momento da despedida,
através do diálogo com a paisagem. No entanto, este pano de vidro
permite também que a cerimónia seja realizada num ambiente mais
fechado e íntimo, através de uma cortina opaca que atravessa todo
o comprimento do vão, resguardando o interior do exterior. Essa flexibilidade do espaço e da sua relação com o exterior através dos
vãos é pensada, mais uma vez, por Asplund no texto “O nosso conceito arquitectónico de espaço”:

“En nuestro concepto actual del espacio está incluido un
cuarto punto de vista. No queremos que el espacio parezca demasiado constante, invariable. El movimiento, la variabilidad, deben
ser inherentes, para adaptarse a las diferentes situaciones y a los
distintos individuos.
Lo abierto no debería evitar lo cerrado. Las ventanas que
nos muestran el espacio deberían, cubriéndolas, proporcionarnos
privacidad y aislamiento en las ocasiones en lo que necesitemos.”58

WREDE, Stuart, The Architecture of Erik Gunnar Asplund, (The MIT Press, Cambrige, Mass.,
1983), p.204
58
ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.182
57

Figura 118. Corte transversal pela Capela de Santa Cruz, com pormenores constructivos,
em Junho de 1937.
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No interior das Capelas da Fé e da Esperança, Asplund joga
com diferentes pavimentos e materiais, criando diferentes padrões
que destacam zonas específicas de organização do espaço. Mais
uma vez inspirado nas casas-pátio de Pompeia, onde este desenho
no chão servia para marcar momentos particulares da organização
do espaço, estes padrões são evocados para provocar uma distra118.

ção do olhar em momentos de dor, durante a cerimónia.
Apesar de serem iguais em planta e em alçado, Asplund procurou distingui-las com diferentes materiais no interior. As colunas,
por exemplo, jogam com materialidades diferentes, - mármore na
Capela da Fé e calcário na Capela da Esperança. Tal como na Capela de Santa Cruz, estas capelas têm um mural com pinturas e
relevos a representar cenários relacionados com temas da vida e da
morte, - um mosaico de Otto Sköld na Esperança, que representa
a igualdade do ser humano perante a morte; e um relevo de Ivar
Johnsson, que representa a relação contínua entre a vida e a morte. As três portas principais das capelas também evidenciam estes
temas e foram desenhadas por Bron Hjorth, com relevos de bronze
que representam a simbologia dos nomes de cada capela, - fé, esperança e amor.
Segundo o desenho da organização da cerimónia realizado
por Asplund, a entrada nas capelas é feita a partir do pátio jardim,
de seguida para a sala de espera e só no fim para o espaço de cerimónia. Quando esta terminar, o público sai para os pátios através da porta principal, enquanto o caixão desce até ao crematório,
acentuando a dimensão teatral do espaço interior. No entanto, os
pátios jardim e as salas de espera servem também para, e durante
a cerimónia, o público possa usufruir de um refúgio mais íntimo e
tranquilo, num ambiente agradável.

Figura 119. Planta do piso térreo da Capela da Fé, com pormenores do desenho do pavimento,
em Fevereiro de 1937-1939.
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119.

Figura 120. interior da Capela de Santa Cruz. Esquisso sem data.
Figura 121. Esquisso de estudo para o interior da Capela da Fé e da sua atmosfera, sem
data.
Figura 122. Esquisso de estudo para o interior da sala de espera da Capela da Fé, sem data.
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Figura 123. Corte longitudinal.
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Figura 124. Corte longitudinal.
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Figura 125. Corte longitudinal.
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Figura 126. Corte transversal.
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Figura 127. Alçado nascente.
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Os desenhos finais das áreas técnicas sublinham os temas
e as opções de desenho enunciadas na fase anterior. Desta forma,
o resultado final do volume proporciona um conjunto de espaços,
não só capazes de responder às exigências técnicas, como também
a ambientes agradáveis, arejados e iluminados para funcionários

126.

do crematório. O desenho de alguns espaços proporcionam uma dimensão cénica e teatral, por exemplo, evidenciada até nas entradas

127.

dos fornos, desenhadas em forma de caixão, e iluminadas pontualmente com a mesma intensidade de luz (figura 130.).
Esta narrativa arquitectónica entre a figura principal, - as
três capelas e o pórtico, - e o fundo, - o crematório, - é sublinhada
também no tratamento dos alçados. O principal relacionado com a
paisagem, pela monumentalidade do pórtico, do seu desenho singular, pelo ritmo de cheios e vazios, e o Nascente, por um volume
de menores dimensões, escondido, mas que sublinha a importante
base que sustenta o todo, como uma fábrica59, acentuada pela presença das chaminés que participam no alçado (figura 127.).
O alçado principal, relativamente à fase anterior, é agora desenhado segundo um apuramento das formas e da sua expressão,
principalmente no pórtico, pelo tratamento do entablamento e das
colunas. Outrora mais aproximado da imagem de um templo, pelas
suas proporções, Asplund desenha agora um pórtico de 8x6 e com
um maior afastamento entre colunas.

LÓPEZ-PELÁEZ, Luis Moreno Mansilla, La arquitectura de Gunnar Asplund, (Fundación
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002), p.164
59
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Figura 128. Planta do piso do técnico do crematório, solução final 1937-1940.
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Planta do piso técnico do crematório | Legenda dos espaços:

(1)

Sala dos fornos

(2)

Câmara de aquecimento

(3)

Sala de embalsamamento

(4)

Sala de autópsia

(5)

Sala para as decorações do caixão

(6)

Câmaras de refrigeração

(7)

Sala para a limpeza das cinzas e posterior colocação nas urnas

(8)

Corredor de transporte

(9)

Depósito de lixo

(10)

Sala de controlo e funcionamento do crematório

(11)

Chaminés

Figura 129. O interior da sala dos fornos. Ao fundo, encontra-se a câmara de aquecimento
(espaços 1. e 2., na legenda).
Figura 130. Portas de acesso aos fornos do crematório, em forma de caixão.

Figura 131. Estudo da composição métrica, a partir da planta do piso térreo. Solução final, 1937-1940.
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O revestimento, feito a partir de placas de mármore branco,
adapta-se harmoniosamente na relação do edifício com a paisagem,
já que vai ganhando uma textura e cor particular, consequência do
tipo de corte e progressiva oxidação com a passagem do tempo60.
Apesar da opção por um desenho singular do pórtico menos aproximado dessa imagem, Asplund não abandona essa base, fazendo
uso da sua materialidade para expressar o aspecto de um templo
que entra progressivamente em ruínas e que, simbolicamente, evoca a decadência mas, ao mesmo tempo, a presença da eternidade.
Na planta geral do conjunto (figura 131.), a composição métrica sugere também um desenho baseado na proporção e harmonia. A métrica presente no pórtico anuncia a forma como todo o
conjunto é proporcionado, onde o valor entre as colunas se mantém
ao longo do desenho de todos os elementos. O grande gesto é assim
modelado a partir de eixos estruturantes e linhas de força que compõem uma grelha geral. No entanto, cada espaço, - pórtico, capelas
e áreas técnicas, - é depois desenhado segundo medidas próprias,
e criando uma exceção face a essa métrica base. O desenho e a
proporção harmoniosa do pórtico e das capelas mais pequenas é
ajustado segundo o “rectângulo de raíz de 2”61.

LÓPEZ-PELÁEZ, Luis Moreno Mansilla, La arquitectura de Gunnar Asplund, (Fundación
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002), p.164
61
Da geometria clássica, o rectângulo de raíz é obtido directamente do quadrado baseando-se
na divisão do espaço conseguido pelo rectângulo de raiz e seus derivados.
60

Figura 132. Estudo da composição métrica do alçado final, 1937-1940.
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Assim, a métrica presente no alçado principal, composta pelos cheios e vazios é lida a partir da simetria da Capela de Santa
Cruz, 4a, mediada por dois vazios, 3a. De seguida, as Capelas da Fé
e da Esperança, mais pequenas, surgem compostas pela medida de
2a e mediadas pelos seus pátios, 2a. Desta forma, as capelas mais
pequenas adotam metade da medida da grande capela, ritmadas
pelos seus pátios, de igual dimensão. Já o pátio desta capela surge
com essa medida acrescentada a mais um valor, de modo a que a
separação entre as Capelas da Esperança e da Fé com a mesma
seja, não só, equilibrada nas suas proporções, como uma exceção
que anuncia o elemento singular da composição, o pórtico.
O desenho e a materialidade do Crematório evidenciam, assim, a ideia e o conceito base de todo o conjunto. Este é formado
por várias peças que podem funcionar em separado, como espaço,
mas que dependem sempre umas das outras62. O pórtico, elemento
solto e singular de todo o conjunto, é ancorado à Capela de Santa
Cruz como forma de a destacar e hierarquizar. As três capelas, apesar de separadas por pátios são relacionadas pelas áreas técnicas.
Todo o conjunto é ancorado ao lugar por uma intenção de percurso,
um eixo de composição que trabalha harmoniosamente com ritmos
e momentos particulares.

LERUP, Lars; “Asplund’s Stockholm Crematorium” (in Lotus international. no. 38, 1983); p.60

62
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134.

133.

Figura 133. e 134. Da entrada principal, a vista sobre o pórtico, antecedido pela cruz de
pedra.
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138.

137.

136.

135.

Figura 135. O início do Caminho da Cruz.
Figura 136. O Monte da Meditação (ou Monte da Lembrança).
Figura 137. e 138. Duas vistas a partir do Caminho da Cruz.
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139. 140.
142.

141.

Figura 139. Vista para o pórtico, a partir do percurso secundário.
Figura 140., 141 e 142. Ao longo do percurso secundário, o columbário proporciona vários
espaços de estar junto às sepulturas.
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146.

145.

143. 144.
147.

Figura 143. Vista para o pórtico, a partir do percuso de acesso às capelas. A entrada é
marcada pelo relógio.
Figura 144., 145., 146., e 147. O percuso de acesso para as Capelas da Fé e da Esperança e
pormenores dos respectivos pátios e entradas.
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148.
149. 150.

Figura 148. A Capela da Fé, vista do interior da sala de cerimónias.
Figura 149., 150. e 151. Pormenores dos pavimentos da sala de cerimónias e da sala de
espera, respectivamente.
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153.
152.

Figura 152 e Figura 153. A Capela da Esperança, vista do interior da sala de cerimónias e
vista da sua sala de espera, respectivamente.
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Figura 154. O espelho de água, elemento simbólico, dialoga com o pórtico, reflectindo a sua
imagem.
Figura 155. A relação do conjunto com a paisagem, a partir do Monte da Meditação.
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Figura 156. O Monte do Repouso, ou Praça Cerimonial.
Figura 157. O diálogo entre os vários espaços que compõem a paisagem.
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159.

Figura 158. O pórtico e a sua relação com a paisagem envolvente.
Figura 159. A partir do pavimento, Asplund desenha percursos que seguem diferentes
direcções.
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161.
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163.
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Figura 160. O grupo “Ressurreição” iluminado pela luz que atravessa a cobertura.
Figura 161., 162., 163. e 164. Pormenores da materialidade do pórtico e da relação que
estabelece com o volume da Capela de Santa Cruz.
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166.

Figura 165. O interior da Capela de Santa Cruz.
Figura 166., 167., 168. e 169. Pormenores do pavimento, da iluminação e da pintura de Sven
Erixson.
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170. 171.

Figura 170. O interior da sala de espera da Capela de Santa Cruz.
Figura 171. A vista para o pátio jardim, através da sala de espera.
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173.

172.
175.

174.

Figura 172. O percurso para os automóveis.
Figura 173. O pórtico, visto a partir do lado Sul.
Figura 174. e 175. Numa das laterais da Capela de Santa Cruz, um pátio jardim dá acesso à
entrada da sala do órgão.
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180.
177.

176. 178.

179.

Figura 176. Parte do alçado nascente, onde a Capela de Santa Cruz se une com o volume
das áreas técnicas.
Figura 177. e 178. e 179. Parte do volume das áreas técnicas.
Figura 180. O percurso que dá acesso ao Caminho da Cruz, delimitado pelo columbário.
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IV

Da síntese do lugar

“Ya el proprio paisaje donde se asienta el Crematorio es abstracto. Allí hubo una vez una loma cubierta de pinos, más tarde utilizada para extracción de grava, y ahora convertida en algo irreal, algo
a la vez extraño y atrayente.”63

AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del
consejo regional, Murcia, 1982) p.67
63

Figura 181.
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Esta investigação, apoiada no processo de desenho do Crematório do Bosque e debruçada, principalmente, sobre as suas cinco fases, entre os anos de 1935 e 1937, permitiu aprofundar e compreender os principais temas e opções de projecto, determinantes
para interpretar o edifício a partir do lugar.
Através do pórtico e da sua permeabilidade com a paisagem,
do desenho de uma atmosfera singular no interior da Capela de
Santa Cruz, e do modo como o conjunto foi evoluindo na relação
com a topografia, Asplund concebe um edifício que dialoga com
o lugar, dando sentido a um percurso estruturador. Este guia-nos,
através de um muro, até ao ponto alto, onde arquitectura e paisagem são um só.
O Crematório do Bosque poderá representar, assim, uma
síntese deste lugar, valorizado pelas suas condições naturais e pré-existentes, mas reinventado e transformado a partir desta obra.
Poderá, também, sintetizar o percurso de Asplund que, logo no início, foi marcado pela sua viagem de estudos a Itália que constituiu
uma grande base para as várias obras onde procurou aprofundar a
sua sensibilidade ao lugar e o seu pensamento arquitectónico de
modo a atingir a plenitude da relação entre arquitectura e paisagem. Tal como refere Hakon Ahlberg:

“(…) podríamos llamar a ésta, su última obra, un extrato, un
producto de la totalidad del processo precedente.”64

AHLBERG, Hakon, Gunnar Asplund, arquitecto: 1885-1940, (Consejería de cultura del consejo regional, Murcia, 1982) p.67
64
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Importa, assim, sintetizar este processo de desenho, salientando os vários temas que permitem fazer uma reflexão sobre a
transformação do lugar, a partir desta obra. Deste modo, são delineados três temas principais, - arquitectura e paisagem, que parte
da análise da relação do conjunto com o lugar, e o desenvolvimento
do diálogo através do pensamento arquitectónico e sensibilidade
de Asplund, visível no seu corpo de obra; simbologias e rituais, relacionados com a vida e a morte e evocados ao longo do processo de
desenho, que permitiram procurar uma harmonia na relação entre
interior e exterior, dos espaços funerários para a dimensão cósmica
da paisagem; e uma intenção de atmosfera, onde algumas evocações e referências à viagem de Asplund a Itália, em 1913, ajudam a
caracterizar momentos particulares do conjunto e criar uma atmosfera singular.
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Arquitectura e paisagem:
Dentro de um contexto particular, e de uma cultura que valoriza a paisagem natural, Asplund, ao longo do seu percurso, desenvolveu uma grande sensibilidade ao lugar. Na sua última obra, o
Crematório do Bosque, o remate desejado para a entrada principal
do cemitério, a Norte, e a procura pela harmonia entre conjunto e
paisagem foram o importante mote para o seu processo de desenho.
Através do desenho dos principais espaços, que constituem
o conjunto - o pórtico, a Capela de Santa Cruz, as Capelas da Fé e
da Esperança, os pátios e as áreas técnicas, - o conjunto é estruturado a partir de um eixo, o Caminho da Cruz, criando um diálogo
único com a paisagem, e construindo vários momentos de contemplação.		
Inicialmente, o pórtico, desenhado como um elemento continuo, antecede todas as capelas e cria, assim, um grande abrigo
sobre a paisagem. Em Março de 1935, a hierarquia entre as capelas
reforça uma ideia inicial que afirma um eixo, - com início na entrada
principal do cemitério, em forma de semicírculo, e término na Capela de Santa Cruz. O conjunto desenhado sobre uma plataforma é,
assim, composto pelas três capelas, por um pórtico contínuo e pelo
volume das áreas técnicas, que se desenvolve a nascente, atrás do
plano principal.
No entanto, a continuidade do pórtico sobre o conjunto desvalorizava esta hierarquia, já que este elemento se impõe sobre todas as capelas.
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Assim, o desenho do pórtico avança, em Junho de 1935, para
uma fragmentação, onde cada capela é antecedida, individualmente, por este espaço. O conjunto vai sendo ancorado ao lugar, sobretudo à condição natural do terreno e do percurso ascendente, onde
cada capela é desenhada a uma cota diferente. Através do desenho
de pátios jardim entre as três capelas, o alçado principal passa de
uma leitura contínua do pórtico e da elevação pontual de três volumes a uma composição de cheios e vazios, criando um ritmo. Estes
pátios abrem-se sobre a paisagem procurando reforçar o diálogo
entre arquitectura e natureza.
No entanto, a partir de Agosto de 1935, a procura por destacar a Capela de Santa Cruz faz com que Asplund teste o desenho
do pórtico como um elemento único e excepcional. Os espaços que
antecedem as Capelas da Fé e da Esperança já não são desenhados
como pórticos, e os primeiros alçados sublinham a intensidade do
elemento que se quer valorizar.
Assim, o alçado principal da solução apresentada em Novembro/Dezembro de 1935 reforça este destaque. O pórtico é antecedido pelos pátios e os volumes das capelas que conferem um ritmo de cheios e vazios à sua composição, procurando realçar a sua
posição de todo o conjunto. O Caminho da Cruz, eixo estruturador,
evidencia a posição do pórtico e a sua relação com a paisagem, logo
a partir da entrada principal do cemitério. O volume das áreas técnicas desenvolve-se no lado nascente, desenhado atrás dos volumes
principais, as capelas e o pórtico, valorizando-os de todo o conjunto
na relação directa que estabelecem com a paisagem.
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A proporção do pórtico e a sua relação com o conjunto é
ajustada até à fase final. Através de várias perspectivas, sobretudo
a partir da entrada Norte, a imagem do pórtico é testada bem como
a sua posição em relação ao percurso principal. O afastamento entre as colunas sublinha o carácter permeável com a paisagem que
Asplund queria fortalecer.

“Every project has a high point or place of contemplation
where a work of architecture can be understood as part of landscape or vice versa. (…) the high point is a constructed landscape,
such as Sigurd Lewerentz’s Meditation Grove, which overlooks the
Woodland Crematorium.”65
Arquitectura e paisagem estabelecem, assim, uma harmonia.
O Monte da Meditação, desenhado por Lewerentz em 1928, pontua
e marca a paisagem, entrando em diálogo directo com o conjunto
do Crematório. Tema recorrente no seu corpo de obra66, ao longo do
processo de desenho do Crematório, Asplund procurou reforçar a
relação poética entre arquitectura e paisagem sabendo que, no fim,
aquele ponto alto constituiria um momento de contemplação.
Assim, a solução final sublinha a sensibilidade de Asplund no
aprofundamento desta harmonia compondo, no fim, três momentos
de contemplação, - na entrada Norte somos confrontados com toda
a monumentalidade da paisagem num diálogo constante com um
volume, permeável, que domina a elevação do terreno; levados por
uma promenade, chegamos ao pórtico, onde se cria um momento de
contemplação da envolvente; no Monte da Meditação, ponto alto,
observa-se a relação plena entre arquitectura e paisagem.
WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.167
66
Como por exemplo, a Biblioteca Municipal de Estocolmo e o monte do Observatório, ou a
casa de férias de Stennäs e a elevação rochosa na envolvente.
65
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Figura 182. e 183. Duas soluções distintas para o pórtico, desenhadas a partir do mesmo
ponto de vista (sem data).
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Simbologias e rituais:
Ao longo do processo de desenho do Crematório, Asplund
procurou conceber os vários espaços funerários através da evocação de temas simbólicos entre a vida e a morte. As premissas vindas do desenho de todo o cemitério constituíram o principal ponto
de partida para o pensamento arquitectónico, sobretudo, na relação
entre o espaço interior, de cerimónia, com toda a dimensão da paisagem exterior.
Malcolm Woollen sublinha a importância da interpretação
destes temas no desenho de todo o cemitério e na evocação de rituais simbólicos, através da paisagem como, por exemplo, compondo
momentos onde a permeabilidade da luz é maior, ou momentos de
maior escuridão. Daqui, resulta uma atmosfera de paz e tranquilidade, uma dimensão espiritual, não vinculada à religião, que tenta
reconfortar momentos de dor e de perda:

“The equilibrium of the everyday between memory and modernism was translated to a place of death. This translation was
largely accomplished through the use of modern design. It allowed
Asplund and Lewerentz to reframe ancient concepts of body, landscape, and Cosmos in modern terms. In the process, they left open a
range of interpretation, thereby welcoming Swedes of different beliefs. (…). Finally, it permitted a design that emphasizes landscape
more than architecture.”67

WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.136
67
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Assim, no desenho dos espaços interiores do Crematório, e
na relação estabelecida entre a dimensão simbólica da paisagem,
a Capela do Bosque (1918-1920) constituiu a primeira aproximação
de desenho de um espaço funerário, servindo como referência. Importante pelo seu carácter experimental, Asplund deu continuidade
à reflexão destes temas, trabalhados a partir do diálogo entre o edifício e a paisagem. Esta capela, envolvida sobre a densa vegetação
e com o aspecto exterior de uma cabana de madeira, é, no interior,
um espaço luminoso, que sublinha o momento de reunião familiar
em torno de uma cúpula circular. No exterior, a escuridão prepara o
momento de despedida, no interior, a luz relembra a continuidade
da vida.
No desenho das três capelas do crematório, Asplund concebeu uma relação distinta entre o interior e o exterior, comparativamente à Capela do Bosque, já que a envolvente exterior é caracterizada por uma clareira, aberta e pontuada pelo Monte da Meditação.
O destaque pretendido para a Capela de Santa Cruz, apta para receber grandes cerimónias fúnebres, foi o principal ponto de partida
para desenvolver, ao longo das várias fases, um forte diálogo entre
o seu interior e a dimensão da paisagem exterior, procurando evocar
rituais simbólicos.
Nas primeiras soluções, as três capelas são desenhadas de
igual forma, estabelecendo a mesma relação com o exterior. No entanto, em Junho de 1935, os primeiros esquissos do interior da Capela de Santa Cruz sublinham a singularidade que Asplund queria
dar à sua atmosfera, simbolicamente acentuada pela forte presença
da luz, vinda de uma ou várias clarabóias, e pontuada por colunas,
vindas do pórtico.
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Através do desenho do pórtico como um elemento único, a
partir da solução de Agosto de 1935, é criado um momento excepcional na transição entre interior e exterior, distinto das outras duas
capelas. Duas colunas de maior dimensão procuram destacar o acto
da cerimónia e a parede curva enfatiza a atmosfera de acolhimento
e reunião sobre a mesma.
Mas é na solução de Novembro/Dezembro de 1935 que a
passagem da dimensão simbólica da paisagem exterior para o interior desta capela é acentuada pelo seu desenho. Este diálogo é
fortalecido através do desenho do pavimento, com um declive sentido desde o pórtico que se prolonga até ao catafalco. No exterior,
os vários elementos desenhados na paisagem, como o espelho de
água e o Monte do Repouso (ou Praça Cerimonial), o pórtico, com
o grupo escultórico “Ressurreição” iluminado verticalmente, acentuam o simbolismo da cerimónia fúnebre. O espaço interior é dinâmico, enfatizado pela sua forma arredondada e pelas duas escadas
em caracol, que sobem até ao patamar superior.
Na solução final, Asplund acentua a geometria singular da
Capela de Santa Cruz, através da sua forma afunilada e do desenho
do pavimento, radial a partir do catafalco e que se prolonga até à
transição entre interior e exterior, diluindo-se no pórtico. A pintura
de Sven Erixson fortalece a atmosfera interior e, no fim, a paisagem
exterior aparece, progressivamente, com descida mecânica do pano
de vidro, preparando, simbolicamente, o momento de despedida.
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“The architecture of the chapels, particularly the Chapel of the Holy Cross, continues to deliver messages, but in a different way. It functions as a theatre of imagination;
through speeches, art, and architecture the bereaved are quietly instructed about forming a
story about the loss of the loved one. (…) When the service is over, the landscape presents
itself as a refuge for the individual where a story about loss and present life can continue to
form and the same themes about landscape and its cultural presence can be revisited. In this
way, the North Entry treats mourning as a theatrical event that introduces the bereaved to
the long process that will become. Here, landscape serves as a prelude, then a leitmotif, and
finally a long-term presence.”
WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.136
Figura 184. O momento da despedida. Imagens de Väggen (2007), filme de Ulf von Strauss.
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Intenção de atmosfera:
A arquitectura do Crematório e a sua relação com a paisagem evoca temas que Asplund absorveu das várias viagem que realizou, principalmente da viagem da Itália em 1913, pelo modo como
a mesma foi significativa no desenvolvimento do seu discurso arquitectónico logo no início do seu percurso. Os vários desenhos realizados ao longo desta sua primeira viagem revelam a procura por
apreender a harmoniosa relação entre arquitectura e paisagem. Os
templos, progressivamente consumidos pelo tempo dialogam com a
natureza, proporcionando uma atmosfera singular entre a sua aparente decadência e uma relação contínua com a paisagem.
Assim, com a intenção de proporcionar uma atmosfera relacionada com a morte e as emoções que lhe são associadas, a
evocação da ruína procura explorar um ambiente decadente mas,
em paralelo, constituir uma metáfora para a eternidade. A partir do
desenho dos vários espaços, como o columbário, ou através da materialidade e do pavimento do exterior e do interior, é construída
uma intenção de atmosfera.
O columbário, desenhado ao longo do percurso secundário
sugere, através dos vários muros, a formalização de vários espaços
arruinados, posteriormente diluídos no conjunto do Crematório. É
na planta de implantação referente à segunda fase, Junho de 1935,
que Asplund sugere a existência destes muros, num percurso que
se desenvolve, ainda de modo inicial, em paralelo com o Caminho
da Cruz.
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Figura 185., 186. e 187. Fotografias por Asplund, de dois templos em Agrigento, - Templo da
Concódia e Templo de Juno (ou Hera Lacínia).
Figura 188. e 189. O pórtico na solução de Novembro de 1935 e o Templo de Hera, em
Paestum.
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“The columbaria were planned to alternate between denser
groups of parallel walls and open courts. Here worked though one
version where east-to-west walls that derive from the columbaria
also form chapels and courts for the crematorium. Effectively, the
architecture was to arise from the order of a garden.”69
Ao longo das várias fases o seu desenho vai variando e procurando uma relação mais próxima com o conjunto do crematório e
com a natureza envolvente, conformando vários espaços de estar.
Na planta de implantação referente a Agosto de 1935, Asplund reforça a existência desses vários espaços, delimitados pelos
muros, procurando aproximar o seu desenho e as proporções do
conjunto do crematório.

“Another related version shows the columbaria formed by an
architectural order where they are configured as landscapes rooms,
suggesting ruins.”70
No entanto, nas últimas fases, as proporções destes espaços diminuem mas não deixam de evocar uma relação métrica com
o conjunto do Crematório, estabelecendo uma relação mais próxima
com os dois percursos e com os vários momentos de ligação entre
ambos.

WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.128
70
idem, p.128
69
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Através da materialidade do exterior, Asplund procurou também fortalecer esta intenção de atmosfera. Ao longo das várias fases, a imagem do pórtico e a sua relação permeável com a paisagem
poderá ter sido sempre influenciada com espaços da cultura clássica. No entanto, a partir de Agosto de 1935, Asplund desenvolve a
sua expressão à imagem de um templo, através das suas proporções, salientando a sua posição face à paisagem.
No entanto, apesar de variar as suas proporções nas últimas
fases, afastando-se dessa imagem, a materialidade usada no alçado principal - placas de mármore branco, submetidas a um tipo de
corte e progressiva oxidação - ajuda a acentuar a intenção da atmosfera pretendida. Com a passagem do tempo, este revestimento
ganha uma cor particular, aproximando-se, metaforicamente, a uma
ruína, fortalecendo a harmonia com a paisagem.

“La evocación essencial del templo clásico, en ruinas, también recuerda la sensación de decadencia y eternidad que implica
el carácter del Cementerio. El pórtico del Crematorio expresa en
su desolada imagen la función que allí se realiza. El tema del atrio
clásico es retomado por Asplund y despojado de cualquier alusión
historicista consiguiendo transmitir esa la sensación de vacío, de
abandono, que recuerda el tránsito.”71

71
LÓPEZ-PELÁEZ, Luis Moreno Mansilla, La arquitectura de Gunnar Asplund, (Fundación
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002), p.163
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É, também, através do desenho dos pavimentos exteriores
que Asplund acentua esta atmosfera. A pedra, ora com um corte regular ora irregular, com várias formas e tamanhos, acentua a atmosfera do conjunto, revestindo os principais percursos, o pavimento do
pórtico, os pátios das capelas e o Monte do Repouso.
Nas Capelas da Fé e da Esperança, desenhadas para receber
cerimónias de menor dimensão, Asplund procura reforçar, principalmente, uma atmosfera de conforto e acolhimento. Assim, através
da referência da tipologia de casas-pátio, visitada em Pompeia em
1913, o seu desenho evoca uma escala doméstica, pela sua organização em torno de um pátio e, nas soluções finais, pelo desenho dos
seus pavimentos.
A partir da solução de Junho de 1935, os pátios jardim são
progressivamente valorizados de todo o conjunto e desenhados de
forma a estabelecerem uma relação visual com o interior das capelas. No entanto, é a partir da solução de Novembro/Dezembro
de 1935 que estes espaços, ao serem delimitados pelo volume da
sala de espera e de apoio de cada capela, parecem evocar a tipologia das casas-pátio romanas, proporcionando um espaço tranquilo,
protegido da dimensão da paisagem de todo o cemitério.

“There is no sense of a literal transcription of a Roman house at the crematorium. Instead, Asplund engages in a process of
transformation of familiar elements. (…) Curiously, unlike the Roman house, where public rooms enjoyed visual access to gardens
and atria, the chapels at the crematorium do not allow any view to
the neighboring courts.”72
WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings, (Routledge, London,
2019), p.134
72
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Figura 190. Planta da Casa del Fauno, em Pompeia.
Figura 191. Pormenor dos pavimentos da Casa di Octavius Quartio, em Pompeia, e vista
para o pátio, ao fundo.
Figura 192. e 193. Dois esquissos de estudo para os pavimentos da Capela da Fé, sem data.
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Esta atmosfera de acolhimento é também acentuada pela
organização da cerimónia. No início, a entrada é feita através da
sala de espera, com contacto visual para o pátio jardim. De seguida,
ao entrar na sala de cerimónias, perde-se o contacto visual com o
exterior, acentuando a privacidade do espaço. No fim, a saída é feita
através da porta principal que se abre para outro pátio, um espaço
intermédio entre o interior e o exterior.
Nas soluções finais, Asplund fortalece esta intenção de atmosfera através do pavimento, desenhado segundo diferentes padrões que destacam, tal como as casas romanas, a localização de
zonas específicas. A sala de cerimónias possui padrões diferentes
que destacam, por exemplo, o percurso até ao catafalco ou a própria
organização e disposição dos lugares para a cerimónia fúnebre. Já
na sala de espera, Asplund destaca através do pavimento o banco
que surge na parede, acentuando a vista sobre o pátio jardim.

“Las capillas deben conformarse en torno a su significado
principal, alrededor del difícil momento del adiós.”73
Ao longo do processo de desenho do Crematório do Bosque, o cruzamento entre os vários temas, evocações e simbologias
permitiram trabalhar sobre uma ideia de conjunto. Os vários espaços que o constituem estabelecem, ora directa, ora indirectamente,
uma relação com a paisagem, dando-lhe continuidade. O espaço
interior é pensado, assim, como um complemento da experiência da
paisagem, da sua dimensão e monumentalidade.

ASPLUND, Erik Gunnar, Escritos, 1906/1940; Cuaderno de viaje 1913, (El Croquis Editorial,
Madrid, 2002), p.259
73
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A partir de uma leitura sensível do lugar, Gunnar Asplund
responde com o desenho de uma obra que estabelece um diálogo
aberto com a paisagem, compondo uma imagem final para o remate
da entrada Norte. O pórtico, um volume permeável, predominantemente horizontal, estabelece um contraste com a irregularidade do
desenho da sua envolvente. A leitura deste diálogo é feita por vários
momentos, através de uma promenade que progressivamente revela todo o conjunto e a relação que os seus volumes estabelecem
com dimensão simbólica da paisagem.
No fim, um novo lugar é construído. A arquitectura do crematório responde à sua função, ao seu programa mas, sobretudo,
reinventa o lugar, respondendo em prol dos sentimentos de dor e
de perda, numa atmosfera contínua entre edifício e paisagem. Uma
síntese do lugar.
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Figura 29. Planta e corte longitudinal para a proposta da primeira capela
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-104-0605
Figura 30. Planta de implantação da Capela do Bosque
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-3447
Figura 31. Vista a partir do portal de entrada, para a Capela do Bosque
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 32. O “Anjo da Morte”
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 33. A partir do pátio da Capela, a vista contrária em direcção ao
portal
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 34. Vista exterior da Capela do Bosque
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 35. O interior da capela
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 36. Corte longitudinal e planta da Capela do Bosque
CALDENBY, Claes, HULTIN, Olof, Asplund, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988, p.67
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Figura 37. Corte longitudinal e planta da Capela de Skövde
CALDENBY, Claes, HULTIN, Olof, Asplund, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988, p.118
Figura 38. O Caminho dos Sete Poços com vista para a entrada da Capela
da Ressurreição, colocada a eixo com o mesmo
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 39. O interior da Capela da Ressurreição, de Sigurd Lewerentz
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 40. A amtosfera de todo o cemitério, - as sepulturas são pontualmente iluminadas pela luz que é filtrada na densa floresta
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 41. Planta do Cemitério de Oxelösund (sem data)
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-8448
Figura 42. Proposta para a entrada norte do Cemitério do Bosque, em 1919
AHLIN, Janne; Sigurd Lewerentz 1885-1975, Park Books, Zurique, 2014,
p.74
Figura 43. Poposta para a entrada norte do Cemitério do Bosque, em
1920-22
CALDENBY, Claes, HULTIN, Olof, Asplund, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988, p.44
Figura 44. Perspectiva da entrada norte, em 1930
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-3521
Figura 45. Perspectiva do eixo principal, a partir da entrada norte, já com
o grupo escultórico “Ressurreição”, colocado sobre o mesmo (sem data)
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-3522
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Figura 46. Planta de implantação da proposta de Asplund e Lewerentz,
em 1933
FLORA, N.; GIARDIELLO, P; POSTIGLIONE, G (eds); Sigurd Lewerentz,

1885-1975, Pall Mall Press, London, 2013; p. 129
Figura 47. Perspectiva do conjunto do crematório
FLORA, N.; GIARDIELLO, P; POSTIGLIONE, G (eds); Sigurd Lewerentz,

1885-1975, Pall Mall Press, London, 2013; p. 128
Figura 48. Alçados Norte e Sul da proposta de 1933 para o Crematório do
Bosque
FLORA, N.; GIARDIELLO, P; POSTIGLIONE, G (eds); Sigurd Lewerentz,

1885-1975, Pall Mall Press, London, 2013; p. 127
Figura 49. Duas vistas da entrada norte do Cemitério do Bosque, lugar
onde será construído o último edifício, - o Crematório
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1973-103-083-34
Figura 50. Duas vistas da entrada norte do Cemitério do Bosque, lugar
onde será construído o último edifício, - o Crematório
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1973-103-084-080
Figura 51. A obra, O Crematório do Bosque
Fotografia da autora, Agosto de 2017
Figura 52. Painel de apoio, realizado para este estudo
Produção pessoal, para apoio da investigação
Figura 53. Esquisso geral do cojunto, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4373
Figura 54. Planta do piso térreo, registada a 11 de Março de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5654
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Figura 55. Planta do piso técnico do crematório, registada a 11 de Março
de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5062
Figura 56. Estudo para organização das áreas técnicas do crematório, esquisso sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-3608
Figura 57. Esquisso a partir da entrada principal do cemitério, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4258
Figura 58. O pórtico, como elemento contínuo, esquisso sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4446
Figura 59. Alçado Sul
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5065
Figura 60. Alçado Nascente
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5064
Figura 61. Alçado principal
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5063
Figura 62. Esquisso do conjunto, associado à planta registada a 25 de
Março
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-12615
Figura 63. Planta do conjunto registada a 25 de Março de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5655
Figura 64. Planta do conjunto, sem data. Nesta solução, de paredes curvas, Asplund testa uma maneira diferente de organizar a cerimónia, denhando a entrada principal de cada capela na lateral
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5652
Figura 65. Planta de implantação, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5118

198

Figura 66. Esquisso relativo à planta de implantação, sem data. O pórtico é
ainda desenhado como um elemento contínuo, no entanto, é testada a sua
fragmentação pelas paredes que avançam sobre o mesmo
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5588
Figura 67. Planta do piso térreo, registada a Junho de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5657
Figura 68. A relação entre o conjunto e a paisagem envolvente, pontuada
pelo Monte da Meditação. Esquisso sem data.
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4272
Figura 69. Esquisso relativo à planta do conjunto, a partir do Caminho da
Cruz (sem data)
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4311
Figura 70. Esquisso do conjunto, a partir do Caminho Da Cruz e da escadaria que dá acesso à plataforma
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5594
Figura 71. Planta do piso térreo associada a esta fase, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4309 HFigura 72. Esquisso do conjunto, a partir do Caminho Da Cruz e das várias
plataformas que dão acesso às sucessivas capelas
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5115
Figura 73. Planta do piso térreo associada a esta fase, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5594
Figura 74. O ensaio de uma cerimónia no interior da Capela de Santa
Cruz. Esquisso sem data.
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4470
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Figura 75. A partir de cortes transversais pela Capela de Santa Cruz, Asplund procura a atmosfera do espaço interior. Esquisso sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4170
Figura 76. Uma perspectiva do interior da Capela de Santa Cruz, a partir
de uma planta. Em baixo, Asplund testa a organização da cerimónia e da
posição de destaque do caixão. Esquisso sem data.
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4481
Figura 77. Planta de implantação, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5232
Figura 78. Vista a partir do pórtico sobre toda a paisagem envolvente,
esquisso sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5598
Figura 79. Planta do piso térreo, registada a Agosto de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5660
Figura 80. Planta do piso do técnico do crematório, registada a Agosto de
1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5659
Figura 81. Esboço do interior das Capelas da Fé e da Esperança, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-3729
Figura 82. Asplund testa o desenho do pórtico como elemento que antecede a Capela de Santa Cruz
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5279
Figura 83. Asplund testa o desenho do pórtico como elemento que antecede a Capela de Santa Cruz
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5274
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Figura 84. Ao desenhar o pórtico como um elemento singular, a entrada
para as Capelas da Fé e da Esperança é repensada. Esquissos sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4406
Figura 85. A partir de dois esquissos do mesmo ponto de vista, Asplund
testa a expres- são do pórtico sobre todo o conjunto. Sem data.
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4354
Figura 86. A partir de dois esquissos do mesmo ponto de vista, Asplund
testa a expres- são do pórtico sobre todo o conjunto. Sem data.
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4357
Figura 87. Planta de implantação, Novembro de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5721
Figura 88. Maquete da proposta, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-104-0634
Figura 89. Planta do piso térreo, registada a Dezembro de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5706
Figura 90. Alçado Sul
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5716
Figura 91. Alçado Nascente
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5717
Figura 92. Alçado principal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5715
Figura 93. Corte longitudinal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5710
Figura 94. Corte longitudinal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5712
Figura 95. Corte transversal pelas capelas
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5714
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Figura 96. A procura pela atmosfera do interior da Capela de Santa Cruz,
8 de Novembro de 1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1990-04-35
Figura 97. Ensaio para o interior da Capela da Fé. Esquisso sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-4521
Figura 98. Planta do piso técnico do crematório, registada a Dezembro de
1935
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5707
Figura 99. A imagem do pórtico, semelhante a um templo, e a sua relação
com a paisagem. Esquisso, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5600
Figura 100. A relação entre os vários espaços e a vista de cada um deles
a partir da entrada principal. Esquisso sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5614
Figura 101. Dois estudos do pórtico e da sua atmosfera. A relação permeável com a paisagem e a sua monumentalidade caracterizam este abrigo
que acolhe, antes e depois da cerimónia. Esquissos sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-4455
Figura 102. Dois estudos do pórtico e da sua atmosfera. A relação permeável com a paisagem e a sua monumentalidade caracterizam este abrigo
que acolhe, antes e depois da cerimónia. Esquissos sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-4456
Figura 103. Planta do piso térreo, registada a Novembro de 1936
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5735
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Figura 104. Duas versões do alçado principal, - a de cima, registada a 10
de Outubro de 1936, a de baixo, realizada em Novembro (de acordo com a
planta da página anterior). Salienta-se o ajuste na proporção do pórtico e
do seu número de colunas, bem como o desenho do muro, sobre os pátios
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5726
Figura 105. Duas versões do alçado principal, - a de cima, registada a 10
de Outubro de 1936, a de baixo, realizada em Novembro (de acordo com a
planta da página anterior). Salienta-se o ajuste na proporção do pórtico e
do seu número de colunas, bem como o desenho do muro, sobre os pátios
jardim
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5575
Figura 106. Estudo da métrica dos três alçados, - Novembro/Dezembro
de 1935, Outubro de 1936 e Novembro de 1936, respectivamente. Destacam-se as alterações na proporção do pórtico e no pátio que lhe antecede,
bem como no ritmo de cheios/vazios, que é ajustada nos três alçados.
Produção pessoal sobre a Figura 90
Figura 107. Estudo da métrica dos três alçados, - Novembro/Dezembro
de 1935, Outubro de 1936 e Novembro de 1936, respectivamente. Destacam-se as alterações na proporção do pórtico e no pátio que lhe antecede,
bem como no ritmo de cheios/vazios, que é ajustada nos três alçados.
Produção pessoal sobre a Figura 104
Figura 108. Estudo da métrica dos três alçados, - Novembro/Dezembro
de 1935, Outubro de 1936 e Novembro de 1936, respectivamente. Destacam-se as alterações na proporção do pórtico e no pátio que lhe antecede,
bem como no ritmo de cheios/vazios, que é ajustada nos três alçados
Produção pessoal sobre a Figura 105
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Figura 109. Planta de implantação, 1940
WREDE, Stuart, “Erik Gunnar Asplund: 3 Projects”, in GA - Global Architec-

ture, A.D.A Edita Tokyo Company Ltd., 1982, no.62, sem página
Figura 110. Esquisso de estudo para a expressão final do pórtico. Sem
data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. ARKM.1988-02-5610
Figura 111. Planta de implantação do Crematório de Kviberg
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1973-103-150-171
Figura 112. Planta do piso térreo, solução final 1937-1940
WREDE, Stuart, The Architecture of Erik Gunnar Asplund, The MIT Press,
Cambrige, Mass., 1983, sem página
Figura 113. Alçado principal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1164
Figura 114. Corte transversal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1163
Figura 115. Corte longitudinal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1164
Figura 116. Corte longitudinal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1164
Figura 117. Planta do piso térreo da Capela de Santa Cruz, com desenho
do pavimento, em Fevereiro de 1939
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-6150
Figura 118. Corte transversal pela Capela de Santa Cruz, com pormenores
constructivos, em Junho de 1937
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5793
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Figura 119. Planta do piso térreo da Capela da Fé, com pormenores do
desenho do pavimento, em Fevereiro de 1937-1939
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-12624
Figura 120. O interior da Capela de Santa Cruz. Esquisso sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5637
Figura 121. Esquisso de estudo para o interior da Capela da Fé e da sua
atmosfera, sem data
www.cca.qc.ca/en - DR1994-0098
Figura 122. Esquisso de estudo para o interior da sala de espera da Capela
da Fé, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-6505
Figura 123. Corte longitudinal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1164
Figura 124. Corte longitudinal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1164
Figura 125. Corte longitudinal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1164
Figura 126. Corte transversal
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1962-101-1164
Figura 127. Alçado nascente
HOLMDAHL, Gustav; LIND, Sven Ivar; ÖDEEN, Kjell (eds); Gunnar Asplund

Architect, 1885-1940, Plans sketches and photographs, Ab Tidskriften Byggmästaren, Stockholm, 1959, p.189
Figura 128. Planta do piso do técnico do crematório, solução final 19371940
WREDE, Stuart, The Architecture of Erik Gunnar Asplund, The MIT Press,
Cambrige, Mass., 1983, sem página
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Figura 129. O interior da sala dos fornos. Ao fundo, encontra-se a câmara
de aquecimento

Quaderns d’ arquitectura i urbanisme, 1983, nº157, p.26
Figura 130. Portas de acesso aos fornos do crematório, em forma de
caixão
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1985-109-389
Figura 131. Estudo da composição métrica, a partir da planta do piso térreo. Solução final, 1937-1940
Produção pessoal
CALDENBY, Claes, HULTIN, Olof, Asplund, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988, p.116
Figura 132. Estudo da composição métrica do alçado final, 1937-1940
Produção pessoal sobre a Figura 113
Figura 133. Da entrada principal, a vista sobre o pórtico, antecedido pela
cruz de pedra
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 134. Da entrada principal, a vista sobre o pórtico, antecedido pela
cruz de pedra
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 135. Início do Caminho da Cruz
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 136. O Monte da Meditação (ou Monte da Lembrança)
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 137. Duas vistas a partir do Caminho da Cruz
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 138. Duas vistas a partir do Caminho da Cruz
Fotografia da autora, Junho de 2019
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Figura 139. Vista para o pórtico, a partir do percurso secundário
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 140. Ao longo do percurso secundário, o columbário proporciona
vários espaços de estar junto às sepulturas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 141. Ao longo do percurso secundário, o columbário proporciona
vários espaços de estar junto às sepulturas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 142. Ao longo do percurso secundário, o columbário proporciona
vários espaços de estar junto às sepulturas
Fotografia por Luís Araújo, Junho de 2019
Figura 143. Vista para o pórtico, a partir do percuso de acesso às capelas.
A entrada é marcada pelo relógio
Fotografia por Luís Araújo, Junho de 2019
Figura 144. O percuso de acesso para as Capelas da Fé e da Esperança e
pormenores dos respectivos pátios e entradas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 145. O percuso de acesso para as Capelas da Fé e da Esperança e
pormenores dos respectivos pátios e entradas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 146. O percuso de acesso para as Capelas da Fé e da Esperança e
pormenores dos respectivos pátios e entradas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 147. O percuso de acesso para as Capelas da Fé e da Esperança e
pormenores dos respectivos pátios e entradas
Fotografia da autora, Junho de 2019
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Figura 148. A Capela da Fé, vista do interior da sala de cerimónias
www.google.com/maps/place/Trons+kapell/ (última consulta 05/02/2020)
Figura 149. Pormenores dos pavimentos da sala de cerimónias e da sala
de espera, respectivamente
www.google.com/maps/place/Trons+kapell/ (última consulta 05/02/2020)
Figura 150. Pormenores dos pavimentos da sala de cerimónias e da sala
de espera, respectivamente
www.google.com/maps/place/Trons+kapell/ (última consulta 05/02/2020)
Figura 151. Pormenores dos pavimentos da sala de cerimónias e da sala
de espera, respectivamente
www.google.com/maps/place/Trons+kapell/ (última consulta 05/02/2020)
Figura 152. A Capela da Esperança, vista do interior da sala de cerimónias
e vista da sua sala de espera, respectivamente
www.google.com/maps/place/Hoppets+Kapell/
(última consulta 16/01/2020)
Figura 153. A Capela da Esperança, vista do interior da sala de cerimónias
e vista da sua sala de espera, respectivamente
www.google.com/maps/place/Hoppets+Kapell/
(última consulta 16/01/2020)
Figura 154. O espelho de água, elemento simbólico, dialoga com o pórtico,
reflectindo a sua imagem
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 155. A relação do conjunto com a paisagem, a partir do Monte da
Meditação
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 156. O Monte do Repouso, ou Praça Cerimonial
Fotografia da autora, Junho de 2019
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Figura 157. O diálogo entre os vários espaços que compõem a paisagem
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 158. O pórtico e a sua relação com a paisagem envolvente
Fotografia por Luís Araújo, Junho de 2019
Figura 159. A partir do pavimento, Asplund desenha percursos que seguem diferentes direcções
Fotografia por Luís Araújo, Junho de 2019
Figura 160. O grupo “Ressurreição” iluminado pela luz que atravessa a
cobertura
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 161. Pormenores da materialidade do pórtico e da relação que estabelece com o volume da Capela de Santa Cruz
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 162. Pormenores da materialidade do pórtico e da relação que estabelece com o volume da Capela de Santa Cruz
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 163. Pormenores da materialidade do pórtico e da relação que estabelece com o volume da Capela de Santa Cruz
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 164. Pormenores da materialidade do pórtico e da relação que estabelece com o volume da Capela de Santa Cruz
Fotografia por Luís Araújo, Junho de 2019
Figura 165. O interior da Capela de Santa Cruz
Fotografia por Matilde Guiomar, Setembro de 2019
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Figura 166. Pormenores do pavimento, da iluminação e da pintura de Sven
Erixson
www.google.com/maps/place/Heliga+korsets+kapell/
(última consulta 05/02/2020)
Figura 167. Pormenores do pavimento, da iluminação e da pintura de Sven
Erixson
www.google.com/maps/place/Heliga+korsets+kapell/
(última consulta 05/02/2020)
Figura 168. Pormenores do pavimento, da iluminação e da pintura de Sven
Erixson
www.google.com/maps/place/Heliga+korsets+kapell/
(última consulta 05/02/2020)
Figura 169. Pormenores do pavimento, da iluminação e da pintura de Sven
Erixson
Fotografia por Matilde Guiomar, Setembro de 2019
Figura 170. O interior da sala de espera da Capela de Santa Cruz
Fotografia por Matilde Guiomar, Setembro de 2019
Figura 171. A vista para o pátio jardim, através da sala de espera
Fotografia por Matilde Guiomar, Setembro de 2019
Figura 172. O percurso para os automóveis
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 173. O pórtico, visto a partir do lado Sul
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 174. Numa das laterais da Capela de Santa Cruz, um pátio jardim
dá acesso à entrada da sala do órgão
Fotografia da autora, Junho de 2019
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Figura 175. Numa das laterais da Capela de Santa Cruz, um pátio jardim
dá acesso à entrada da sala do órgão
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 176. Parte do alçado nascente, onde a Capela de Santa Cruz se une
com o volume das áreas técnicas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 177. Parte do volume das áreas técnicas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 178. Parte do volume das áreas técnicas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 179. Parte do volume das áreas técnicas
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 180. O percurso que dá acesso ao Caminho da Cruz, delimitado
pelo columbário
Fotografia da autora, Junho de 2019
Figura 181. Da síntese do lugar.
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-104-0667
Figura 182. Duas soluções distintas para o pórtico, desenhadas a partir do
mesmo ponto de vista (sem data)
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5605
Figura 183. Duas soluções distintas para o pórtico, desenhadas a partir do
mesmo ponto de vista (sem data)
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-02-5607
Figura 184. O momento da despedida. Imagens de Väggen (2007), filme
de Ulf von Strauss
www.ulfvonstrauss.se/film/vaggen/ (última consulta 05/02/2020)
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Figura 185. Fotografias por Asplund, do Templo de Agrigento
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-104-2998
Figura 186. Fotografias por Asplund, do Templo de Agrigento
www. digitaltmuseum.se - ARKM.1988-104-2846
Figura 187. Fotografias por Asplund, do Templo de Agrigento
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-104-2959
Figura 188. O pórtico na solução de Novembro de 1935 e o Templo de
Hera, em Paestum
CALDENBY, Claes, HULTIN, Olof, Asplund, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988, p.32
Figura 189. O pórtico na solução de Novembro de 1935 e o Templo de
Hera, em Paestum
CALDENBY, Claes, HULTIN, Olof, Asplund, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1988, p.32
Figura 190. Planta da Casa del Fauno, em Pompeia
WOOLLEN, Malcolm, Erik Gunnar Asplund, Landscapes and Buildings,
Routledge, London, 2019, p.134
Figura 191. Pormenor dos pavimentos da Casa di Octavius Quartio, em
Pompeia, e vista para o pátio, ao fundo
Fotografia da autora, Novembro de 2018
Figura 192. Dois esquissos de estudo para os pavimentos da Capela da
Fé, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5190
Figura 193. Dois esquissos de estudo para os pavimentos da Capela da
Fé, sem data
www. digitaltmuseum.se - ARKM. 1988-02-5188
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