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ABSTRACT

Cada edifício pode ser visto como uma obra construtiva, uma estrutura física, objec-
to e imagem, forma de expressão de ideias e conceitos objectivos. Neste sentido, o 
edifício possui valor funcional e valor estético, percepcionados por todos, de forma 
semelhante. Mas o edifício também pode ter um conteúdo, um significado secun-
dário, um valor simbólico. Este prende-se com a relação que se estabelece entre os 
intervenientes, refere-se àquilo que se pode acrescentar ao significado objectivo, tais 
como impressões pessoais, e que depende da experiência do espaço. Deste modo, um 
edifício pode ser visto como um sistema semiótico, em que as unidades de significado 
são os elementos construtivos, por vezes, signos ou símbolos, que atribuem ao espaço 
um significado mais profundo, que evoca realidades menos concretas. 
Através deste processo, um edifício pode criar espaços e ambientes que sugerem 
conceitos abstractos, e mesmo realidades mais espirituais. É o que acontece nos 
edifícios religiosos. Neste caso particular, no espaço devem-se inscrever os valores da 
religião em causa, numa tentativa de transmitir diversas mensagens aos seus utentes. 
O edifício de culto católico é normalmente um espaço rico, tanto ao nível formal, 
como significativo. Antes de mais, deve ser uma verdadeira “domus ecclesiae”, casa para 
a assembleia reunida, que fornece todas as condições físicas para o seu encontro e 
celebração dos sacramentos, mas também evoca a presença do Outro, do diferente, do 
transcendente, proporcionando ainda espaços de recolhimento, de reflexão e oração 
pessoal. A religião e a fé, enquanto realidades imateriais e metafísicas, necessitam 
de elementos concretos para se aproximarem das pessoas, para se manifestarem no 
mundo. O edifício de culto é mais um dos seus símbolos, que por vezes estabelece 
comparações mais figurativas, ou mais abstractas, mas que pretende sempre ser uma 
manifestação da verdadeira Igreja, nos seus aspectos humanos e divinos, visíveis e 
invisíveis, activos e contemplativos. 
Ao longo do tempo, a arquitectura usou os meios próprios da disciplina para dar 
forma a estes edifícios, sendo sempre reflexo da sociedade, da cultura, das técnicas 
construtivas e da teologia de cada época. O percurso, ao longo da História, mostra as 
diferentes expressões e diferentes mensagens: primeiro as simples e humildes “domus 
ecclesiae”, depois as fortalezas que eram as igrejas românicas, seguidas do esplendor 
das catedrais góticas que evocavam o ambiente bucólico e obscuro dos bosques e das 
cidades da idade média, passando pela força e ordem que transmitiam as igrejas renas-
centistas, até à riqueza dos palácios de Deus que eram as igrejas barrocas. A crescente 
complexidade de formas e simbolismos terminou no séc.XX, quando se deram grandes 
reformas a nível arquitectónico e litúrgico. 
As primeiras obras do século foram como ensaios de renovação, divididos ainda entre 
a inspiração no passado e a introdução de novas técnicas. Entretanto, os aconteci-
mentos políticos e sociais levaram a uma mudança de mentalidade generalizada e 
à necessidade de construção, ou reconstrução, de inúmeros edifícios. Estes já utiliza-
vam os novos materiais, mais económicos, símbolo dos novos tempos e configurações 
espaciais que derivavam de uma vontade de renovação litúrgica. Na Europa foram 
construídas inúmeras igrejas, especialmente na Europa central, a zona que tinha sido 
mais afectada pelas guerras. 
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Na década de 60, o Concílio Vaticano II constituiu o grande acontecimento religioso 
do século, promovendo a verdadeira e oficial reforma litúrgica que trouxe alterações 
na configuração de novas igrejas. No período que se seguiu, a necessidade de novos 
espaços de culto derivou especialmente do crescimento das grandes cidades e deu 
origem a uma grande diversidade de construções. As igrejas do final do século reflec-
tem a enorme liberdade construtiva do momento, a expressão dos arquitectos que lhe 
dão nome, o local onde são construídas e a forma como se vive actualmente a religião 
e as celebrações litúrgicas. É possível distinguir propostas mais ‘barulhentas’ ou mais 
‘silenciosas’, de algum excesso ou de simplicidade e despojamento, que tentam dar 
forma à renovação da própria Igreja Católica. De uma forma geral, é uma arquitectura 
que dá prioridade à experiência directa e sensorial dos espaços, dos materiais e da 
luz, e as mensagens são transmitidas através das formas, dos elementos, do ambiente 
criado, das sensações transmitidas, das emoções provocadas ou permitidas.
Nesse sentido, torna-se importante a experiência pessoal de alguns desses espaços, as 
igrejas do nosso tempo, para perceber e desvendar, na primeira pessoa, os conceitos, os 
conteúdos, os significados invisíveis, que as estruturas construídas nos querem trans-
mitir, como um acto de comunicação, de circunstâncias especiais.   
Com isto, se pretende fechar um processo que vai da abstracção, à concretização da 
obra, terminando na sua percepção, na atribuição de significado, na vivência. Trata-se 
de um processo longo e complexo, que envolve diversos intervenientes, diversas áreas 
de acção e que encontra alguma especificidade na sua relação com a religião, com a 
Igreja Católica, e com os valores e mensagens específicos de um espaço de culto. 
A construção destes espaços passa pelo controlo de todos os meios, de modo a que 
seja possível a manifestação da essência, a evocação ou sugestão do imaterial, do 
divino, do transcendente, do sagrado. O espaço ficará completo, se cada pessoa que 
o experiencia, for capaz de o olhar para além do visível e descobrir as mensagens do 
invisível. 
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METODOLOGIA

CAMPO
No âmbito da minha prova final de licenciatura, gostaria de abordar um tema de 
arquitectura que me tocasse de uma forma especial e, nesse sentido, desde logo pensei 
em estudar espaços onde a espiritualidade tivesse uma forte presença, como é o caso 
dos espaços religiosos. 
Não há vida sem espiritualidade. Cada pessoa é constituída por corpo e alma, uma 
componente física e outra espiritual. Como duas partes de um todo, que nunca se 
dissociam. Todos nós já sentimos, dentro de nós, a existência de uma dimensão mais 
profunda, o apelo a algo que nos ultrapassa no tempo e no espaço, algo abstracto 
e transcendente. Estas vivências estão muitas vezes associadas à fé numa entidade 
divina, a uma dimensão do sagrado e a uma religião. 
Assim, da mesma forma, na arquitectura se dá a fusão do mundo físico e espiritual, do 
mundo do intelecto e do sensível. Mas, nem sempre estamos atentos à lógica que está 
por trás da criação de um espaço, ao ambiente que conscientemente foi criado para 
nos provocar sensações; não estamos despertos para o significado e simbolismo que 
podem estar encerrados nos elementos arquitectónicos. 
O apelo à espiritualidade e a presença do sagrado podem ser sentidos em muitos 
locais não realizados para esse efeito, improvisados, ou até no seio da Natureza. No 
entanto, o Homem sentiu necessidade de espaços específicos para cada finalidade. E 
por isso criou e desenvolveu os espaços religiosos, que sempre estiveram presentes ao 
longo da História da humanidade. 
A arquitectura, fazendo uso de todos os seus recursos, é capaz de, com uma intencio-
nalidade especial, e através do simbolismo, imprimir significado aos espaços e apelar 
à dimensão mais espiritual de cada pessoa. E, desta forma, produzir lugares de intros-
pecção, de reflexão e oração individual mas também de identificação, comunhão e 
celebração colectiva. Espaços de encontro connosco, com os outros e com Deus.

OBJECTO
De um modo mais preciso, propus-me a estudar o edifício de culto católico, enquanto 
objecto portador e emissor de mensagens, específicas deste tipo de edifício, espirituais 
e religiosas, principalmente no séc.XX, no contexto europeu.

OBJECTIVO
Com este último trabalho académico, procuro perceber como é que a arquitectura 
cria espaços de culto, e especialmente espaços sagrados, significantes e com forte 
apelo à espiritualidade. 
O objectivo era estudar os edifícios de culto católico, especialmente do séc.XX, para 
perceber como é que a arquitectura usa, e usou no passado, os meios que tem ao seu 
dispor, para concretizar as questões religiosas e espirituais. 
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MÉTODO
Para levar a cabo este trabalho, realizei pesquisa e leituras: 
- na área da semiótica, aplicada sempre que possível à arquitectura (o símbolo, o signo, 
o significado, o ícone, a imagem, a metáfora...); 
- na área da religião (cristianismo, catolicismo, igreja, sagrado, edifício de culto, as 
principais orientações da Igreja Católica para os espaços religiosos...); 
- na área da arquitectura (a história da arquitectura religiosa, as igrejas mais marcan-
tes do séc.XX, o contexto contemporâneo, a criação de espaços sagrados, o processo de 
criação arquitectónica...). 
Estas foram sintetizadas, interpretadas e apresentadas, partindo do edifício em geral 
enquanto obra de arquitectura, envolvido num acto de comunicação e portador de 
mensagens, passando ao edifício de culto católico e aos seus aspectos mais específi-
cos, como as mensagens que as suas formas transmitiram no passado e transmitem no 
presente. 
No sentido de completar o processo, e perceber melhor o tipo de espaços que estudei, 
visitei algumas igrejas católicas contemporâneas portuguesas, de modo a poder 
descrever algumas dessas experiências. Assim para além da parte mais baseada na 
teoria, apresento uma parte que deriva da experiência pessoal e sensível dos espaços.  
Tudo isto contribuiu para um maior conhecimento dos edifícios de culto católico, que 
se manifesta na formulação de uma reflexão final.  

MOTIVAÇÃO
A arquitectura religiosa do séc. XX é um assunto que desde sempre me despertou 
interesse. A restrição ao estudo de espaços católicos deve-se ao facto de ser a religião 
com que tenho contacto directo e sobre a qual disponho já de algum conhecimento.
Ao longo do meu percurso como estudante de arquitectura, fui realizando vários 
trabalhos dentro deste campo, que gradualmente me aguçaram ainda mais a vontade 
de os conhecer melhor. 
Primeiramente, realizei dois trabalhos teóricos centrados no estudo de duas obras 
específicas: “A Igreja de Sta. Maria, Marco de Canaveses e a sua simbologia” e “O espaço 
sagrado no séc. XX – A igreja de Corpus Domini de Rudolf Schwarz”, na disciplina de 
Métodos e Linguagem da Arquitectura Contemporânea, 2ºano, FAUP, 2001/02. 
Mais tarde, desenvolvi um projecto prático de uma igreja de planta central, na disci-
plina de Laboratorio IV di Progetazione, Facoltá Architettura “Valle Giulia”, Universitá degli 
studi di Roma “La Sapienza”, 2004/05 (no âmbito do programa Erasmus). Durante a 
realização deste projecto, desenvolvi um processo de pesquisa e reflexão sobre os 
espaços de culto católicos, ao qual gostaria de dar continuidade.
Deste modo, penso que a prova final me deu a oportunidade de aprofundar o meu 
conhecimento nesta área e de constituir bases para eventuais projectos futuros.
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DESCOBRIR A ESSÊNCIA DO ESPAÇO
INTRODUÇÃO

Olhar o espaço e compreender a sua essência1, o significado daquilo que vemos 
— evidência, para alguns; material totalmente invisível, para outros. Imaginar o que 
o arquitecto imaginou, perceber-lhe as intenções principais. Ler o espaço, os seus 
elementos evidentes e descobrir as relações que se estabelecem entre eles, muitas 
vezes ocultas e invisíveis para quem, de relance, passeia os seus olhos pelo espaço. 
Ouvir o que o espaço nos tem para dizer. Muitas vezes, olhamos as coisas como se 
estas fossem mudas mas, se fizermos silêncio e tivermos vontade de saber mais, conse-
guimos ouvir uma mensagem.

“E quando eu olho de modo mais cuidadoso, as coisas que eu vejo começam a dizer-me alguma 
coisa sobre o porquê, como e com que objectivo elas foram feitas” 2. 

O utente de cada espaço, por vezes, não vê, pois apenas tem o pensamento fixo no 
objectivo que ali o leva; outras vezes, descobre, nos intervalos das suas tarefas, as 
curiosidades do espaço que também é seu. O turista deambulador, por vezes, apenas 
descansa o seu pensamento em cada espaço que visita, fruindo as sensações, sem 
perguntar o porquê; outras vezes, disponível e interessado, com todo o tempo que o 
turismo lhe oferece, decide desafiar e descobrir o próprio espaço. 
Propomo-nos a olhar atentamente, para ver o que está mais além. Fazer silêncio para 
deixar o espaço ‘falar’3 sobre a sua própria identidade. Sentir o ambiente, que o espaço 
nos oferece. Envolvermo-nos, estabelecer um diálogo e uma relação, para deste modo 
desvendar o que ali pode não ser evidente, o que pode estar escondido, o que pode ser 
invisível, por alguns, ignorado. Ver o invisível, captar a essência. 

“O exercício da observação é prioritário para um arquitecto. Quanto mais observamos, tanto 
mais clara surgirá a essência do objecto. E esta consolidar-se-á como conhecimento vago, instin-
tivo” 4.

Um pouco à semelhança da obra citada, “Imaginar a evidência” do arquitecto Álvaro 
Siza, propomo-nos a “redescobrir a singularidade das coisas evidentes” 5, por vezes não 

1 — “Conjunto das características que definem um ser. (…) Fil. Aquilo que uma coisa é, no sentido real, lógico e 

conceptual. (…) Natureza de uma coisa, de um ser que permite identificar a sua singularidade ou distingui-lo. 

(…) Princípio ou ideias fundamentais”. In Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa, Academia das 

Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.

2 — ZUMTHOR, Peter, Peter Zumthor works : buildings and projects 1979-1997. Baden, Lars Muller, 1998, pp.32.

3 — O conceito de uma arquitectura que ‘fala’ já foi usado na história da arquitectura. A expressão “arquitec-

tura falante” (“architectura parlante” ) surgiu na obra Etudes d’architecture en France em 1852, e foi originalmente 

associada aos arquitectos parisienses do período revolucionário, particularmente Étienne-Louis Boullée e 

Claude Nicolas Ledoux. Refere-se à concepção de edifícios expressivos que explicam a sua própria função 

ou identidade. 

4 — SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa, Edições 70, 2000, pp.135.

5 — Ibidem.

¶
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† . Descobrir a essência do espaço . 

totalmente visíveis. Descoberta essa que, nos parece, se pode dar em dois momen-
tos. Primeiro, é realizada pelo arquitecto para criar espaços com significado. Este é 
invadido pelas recordações que a memória foi escrevendo dentro de si e, ao pô-las 
em confronto com as condições e exigências de cada encomenda, vai desenvolvendo 
a ideia. E mais tarde, por aqueles que usam esses espaços e pretendem captar-lhes os 
seus aspectos fundamentais. 

É de salientar que a arquitectura é uma realidade que acompanha a vida da maioria 
dos seres humanos, desde o seu nascimento. A relação com os espaços está pratica-
mente inerente à vida de um ser humano no mundo. 

“Todos nós vivemos a arquitectura, mesmo antes de sequer conhecer a palavra arquitectura” 6.

O espaço arquitectónico acolhe, envolve, rodeia e as relações começam-se a desenvol-
ver mesmo antes da sua tomada de consciência. 

 “A arquitectura é a arte inevitável. Acordados ou a dormir, durante as vinte e quatro horas 
do dia estamos em edifícios, nas proximidades de edifícios, em espaços definidos por eles ou em 
paisagens ou ambientes criados pela mão do homem. (…) a arquitectura afecta-nos constante-
mente, configura o nosso comportamento e condiciona o nosso estado de ânimo psicológico” 7.

A arquitectura é algo muito concreto porque cria formas físicas, constrói edifícios. Ela 
concretiza o mundo organizando-o: cria espaços, onde se dispõe e desloca a existência, 
e cuja função primordial é proteger e abrigar. O espaço arquitectónico não é fictício. A 
arquitectura é para ser vivida e, por isso, obedece a preocupações de carácter funcio-
nal.

“A arquitectura construída tem o seu lugar no mundo concreto. É ali que tem a sua presença. É 
ali que fala por si própria” 8.

Toda a realidade, e também o ser humano, compreendem dois vectores distintos mas 
complementares, que nunca se dissociam: o do inteligível, relacionado com o pensa-
mento e o espírito; e o sensível, relacionado com o corpo, os sentidos e a experiência. 

“Pode afirmar-se que a inteligência humana sente a realidade, porque sentir e entender não se 
opõem e constituem uma única estrutura que sinteticamente se traduz como o sentir intelectivo 
ou o entendimento sensitivo” 9. 

Na arquitectura, assim como noutras disciplinas, a plataforma de conhecimento, e o 
processo de projecto, vivem da cooperação destes dois componentes. A ideia passa a 
desenho que, por sua vez, pode ser transformado em obra, sempre pela interacção do 
pensamento com a experiência sensível. 

6 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.53. 

7 — ROTH, Leland M., Entender la arquitectura. Sus elementos, historia e significado. Barcelona, Editorial Gustavo 

Gili, 2000, pp.1.

8 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.12.

9 — BOTELHO, Manuel, “Reorganização do Espaço Litúrgico da Sé Catedral do Porto”, Porto, 2005. 

¶
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† . Descobrir a essência do espaço . 

“em arquitectura, há uma parte que resulta de um raciocínio lógico e outra criada pelos senti-
dos. Existe sempre um ponto em que ambas se chocam. Não me parece que se possa criar arqui-
tectura sem essa colisão” 10.

Um projecto é elaborado com base em critérios racionais e objectivos, como a funcio-
nalidade, a durabilidade, a resistência…, mas é sempre influenciado por factores de 
ordem subjectiva, como a personalidade, a memória e experiências de vida, a inspira-
ção e imaginação…, que contribuem igualmente para concepção de um espaço. 

“A arquitectura não se limita à técnica, mas constitui uma manifestação do espírito, da imagi-
nação e da poesia” 11. 

A arquitectura, como construção, articula fundamentalmente o mundo físico, formas 
que se materializam, se articulam e criam um edifício, o qual integra e articula 
espaços sociais, vividos, compreendidos, sentidos. 
Na arquitectura, há sempre caminho a fazer, no sentido da sua total percepção e 
compreensão da sua essência. Ela tende para o infinito (tal como a matemática), tanto 
na concepção porque não se esgotam as possibilidades de criação, como na compreen-
são pois não se esgota naquilo que vemos. 

“… a arquitectura não termina em ponto algum, vai do objecto ao espaço e, por consequência, à 
relação entre os espaços, até ao encontro com a natureza” 12. 

Deste modo, podemos dizer que a arquitectura vive no concreto e do concreto, da 
matéria, do que é corpóreo e palpável, do objectivo, mas sempre em ligação com as 
ideias, as experiências, as sensações, qualidades abstractas, que são interpretadas por 
cada um de forma diferente e, por isso, subjectivas. 
Assim, não deve parecer contraditório falar do que é invisível, numa disciplina que 
vive do visível – do desenho que conforma as ideias, dos elementos que configuram o 
edifício, da obra que é construída, do espaço criado e habitado. 

Para que um espaço nasça é preciso que, pelo menos uma pessoa, acredite no que 
ainda não se vê. Imaginar, idealizar, sonhar com a obra, amadurecer uma imagem, 
trabalhar o desenho, descobrir as hipóteses e escolher o caminho, fazem parte do 
longo processo do projecto. 
De seguida, é preciso construir. Usar os materiais palpáveis para fazer nascer a obra, 
criar corpo e espaço entre. Modelar a matéria até se criarem os efeitos pretendidos.

“O verdadeiro núcleo de qualquer tarefa arquitectónica encontra-se, no meu entender, no acto 
de construir. É aqui, onde os materiais concretos são reunidos e engidos, que a arquitectura 
imaginada se torna parte do mundo real” 13. 

10 — ANDO, Tadao in JODIDIO, Philip, Tadao Ando. Koln, Taschen, 2001, pp.41.

11 — NIEMEYER, Oscar, Catálogo Oscar Niemeyer 2001. ISCTE (coord. editorial), 2001, pp.13.

12 — SIZA, Álvaro, op. cit., pp.31.

13 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.32. 

¶
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Só a partir daqui, podemos falar de espaço para ser habitado, vivido. Parece-nos que os 
elementos que compõem cada espaço podem ter diversos significados e o espaço em 
si pode transmitir um feixe de várias mensagens. Para que um espaço seja percepcio-
nado, com toda a sua intensidade, é necessário perceber o caminho que a obra percor-
reu até chegar ao seu lugar, é preciso saber a intenção por trás de cada gesto, a história 
evocada, as associações pensadas e concretizadas, os significados escondidos em cada 
elemento.
Mas, a ‘matéria invisível’ de uma obra arquitectónica pode-se também alargar às 
sensações transmitidas, às emoções provocadas ou permitidas, através do ambiente 
criado. A arquitectura é sempre promotora de estímulos.

“Eu entro num edifício, vejo um espaço, e – numa fracção de segundo – tenho um sentimento 
em relação a ele. Nós captamos a atmosfera através da nossa sensibilidade emocional – uma 
forma de percepção que funciona de forma incrivelmente rápida” 14.

Pensamos que a arquitectura, pela voz de cada obra, transmite, ou pretende transmitir, 
uma série de mensagens. Nunca há uma só mensagem pois estaríamos a partir do 
princípio que um único conteúdo foi pensado, impresso no espaço e que se deveria 
impor sobre tudo, estendendo-se a todos os elementos, e sobre todos os utentes, 
independentemente de o captarem e compreenderem da mesma forma, ou não. Uma 
supremacia que não nos parece válida. 
O que acontece num espaço, especialmente na actualidade, é que o arquitecto pode 
ter a intenção de transmitir uma mensagem, ou várias, mas o espaço posteriormente 
criado transmitirá, com certeza, muitas outras, que serão, por sua vez, interpretadas de 
diferentes formas pelas diversas pessoas. A análise e interpretação de um espaço, no 
sentido de se captar os traços nucleares da sua identidade, pode-se fazer em relação a 
áreas muito distintas, como por exemplo: histórica, social, formal, construtiva, estéti-
ca, espiritual… Trata-se portanto de um feixe de mensagens que o espaço emite e não 
de uma única mensagem. 
Podemos ver cada obra de arquitectura como fazendo parte de um abrangente proces-
so de comunicação. É claro que não se trata de um acto de comunicação típico, pois 
estão envolvidos uma multiplicidade de elementos. Ainda assim, como em qualquer 
acto de comunicação, podemos distinguir os intervenientes – emissor e receptor –, as 
mensagens, o código e o canal de comunicação. 
O diálogo necessariamente existe entre o arquitecto, o cliente e o utente do espaço. A 
comunicação estabelece-se também entre os intervenientes e a obra arquitectónica, 
entre a obra e a natureza ou o meio envolvente, e ainda no seio da própria obra. Há 
momentos de comunicação entre o espaço exterior e interior. Há relações entre todos 
os elementos que constituem o edifício. E, mais tarde, há um diálogo constante entre 
as pessoas que habitam o espaço e o próprio espaço. 

14 — ZUMTHOR, Peter, Atmospheres. Basel, Birkhauser, 2006, pp.13.

¶
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† . Descobrir a essência do espaço . 

Fala-se das necessidades, das exigências, das condicionantes, das intenções, das ideias, 
das possibilidades. Fala-se das referências, das influências, das relações com a História, 
de conceitos e de atitudes. Inserção ou destaque, continuidade ou descontinuidade, 
tradição ou inovação, globalidade ou pormenor… Evocam-se realidades não presentes, 
conceitos e valores, mais ou menos, abstractos. Atribuem-se significados. Criam-se 
ambientes que transmitem sensações, provocam ou permitem emoções e memórias. 
Umas mensagens concretizam-se no espaço, outras brotam do espaço, quando este é  
construído e vivido. 
A arquitectura serve-se dos seus meios/elementos para o fazer – formulários e ferra-
mentas próprias da disciplina. A geometria é o seu principal suporte: “Arquitectura é 
geometrizar” 15. Embora, todos os outros elementos sejam indispensáveis à criação do 
espaço. Formas e volumetrias, implantação e orientação, dimensões, proporções entre 
estas, ritmo, luz, materiais, sua cor e textura, mobiliário e elementos decorativos… 

“A realidade da arquitectura é o concreto, o que se tornou forma, massa e espaço, o seu corpo. 
Não existe nenhuma ideia, excepto nas coisas” 16. 

O seu correcto uso, e domínio, adquire-se com uma longa experiência e, quanto mais 
apurado for, mais significantes serão os espaços, mais únicos e estimulantes. 

Como vimos, cada obra ‘fala-nos’, conta-nos coisas diferentes. E nesse diálogo desco-
brimos os seus significados, os seus simbolismos, as coisas que são outras coisas. Pode, 
a massa forte e pesada de um corpo, ser leveza numa outra situação. Podem, as paredes 
cegas, ser transparentes pelos seus momentos de interrupção. Pode, a superfície 
envidraçada, ser pesada e cega pela sua estrutura. Pode, o escuro, ser luminoso porque 
só percebemos a força da luz quando, de facto, ela não ilumina. Tantas vezes, vemos “a 
imaginação construir paredes com sombras impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de protec-
ção – ou, inversamente, tremer atrás de grossos muros, duvidar das mais sólidas muralhas” 17.
Gostaríamos de descobrir a poesia esculpida em cada espaço. E assim tentar compre-
ender a sua essência, a sua identidade. Como nos dizia o poeta Fernando Pessoa: 

“Ah, tudo é símbolo e analogia! 
O vento que passa, a noite que esfria
São outra coisa que a noite e o vento – 
Sombras de vida e de pensamento. 
Tudo o que vemos é outra coisa” 18.

15 — SIZA, Álvaro, op. cit., pp.27.

16 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.32.  

17 — BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço. São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp.25. 

18 — PESSOA, Fernando (1888-1935), Primeiro Fausto in Obra Poética, vol. III. S.l., Círculo de Leitores, 1986, 

pp.26.

¶

Museu de Serralves, Porto 
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† . Descobrir a essência do espaço . 

Nem sempre é fácil, perceber o que está por trás da palavra escrita pelo poeta, da pauta 
composta pelo músico, da pincelada do pintor, do corpo esculpido pelo escultor e do 
espaço criado pelo arquitecto. Há elementos que pretendem representar outra coisa, 
que evocam uma realidade abstracta, que remetem para lá de si mesmos. 
Neste trabalho, pretendemos percorrer algum caminho, no sentido da percepção dos 
aspectos mais essenciais de alguns espaços. 

“Sentimos que há outra coisa a exprimir além daquilo que se oferece objectivamente à expres-
são. O que seria necessário exprimir é a grandeza oculta, uma profundidade. Longe de nos 
entregarmos à prolixidade das impressões, longe de nos perdermos nos detalhes de luz e 
sombras, sentimo-nos diante de uma impressão «essencial» que procura sua expressão; em 
suma, na perspectiva do que os outros autores chamam de «transcendente psicológico»” 19. 

19 — BACHELARD, Gaston, op. cit., pp.191. 

¶
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1. 
O EDIFÍCIO COMO SISTEMA SEMIÓTICO

“Ao longo do século XX, surgiram dois conceitos bem distintos, como meio de apreciação dos 
valores da essência artística, tendo em conta as causas internas e externas que dão origem à 
elaboração do objecto”  1. 

O primeiro ponto de vista, fenomenológico e gestáltico, baseado na percepção, no 
ver, abordava apenas os elementos que exaltavam as qualidades da forma. Mais tarde, 
por volta dos anos 60, o pensamento estruturalista2, ligado à semiótica3, declarava 
que o fundamental são os conceitos e ideias racionais que produzem o conteúdo da 
imagem.

“Na cultura cada entidade pode converter-se num fenómeno semiótico. As leis da comunicação 
são as leis da cultura. A cultura pode ser inteiramente estudada sob um ponto de vista semióti-
co. A semiótica é uma disciplina que se pode e deve ocupar-se de toda a cultura” 4.

De facto, algumas teorias partiram de conceitos linguísticos para abranger todas as 
manifestações artísticas. Foram esses conceitos que estabeleceram as relações entre 
expressão e significado do objecto, abrangendo signos e símbolos. Ao longo do século, 
diversas pesquisas foram feitas neste campo, distinguindo-se diversos avanços e 
tendências da semiótica e do estruturalismo. 
Vamos de seguida perceber alguns desses pontos de vista que se podem aplicar à 
arquitectura e assim influenciar a sua interpretação5.

“O modelo semiótico de comunicação é aquele em que o ênfase é colocado na criação dos signi-
ficados e na formação das mensagens a transmitir. Para que haja comunicação é preciso criar 
uma mensagem a partir de signos, mensagem que induzirá o interlocutor a elaborar outra 
mensagem e assim sucessivamente. (…) O modelo semiótico de comunicação não é linear, não 

1 — CONSIGLIERI, Victor, As significações da Arquitectura 1920-1990. Lisboa, Editorial Estampa, 2000, pp.21.

2 — “a doutrina estruturalista ensina a predominância do sistema sobre os elementos, visa apreender a estru-

tura do sistema através das relações dos elementos (…) e mostra o carácter orgânico das modificações às 

quais a língua se encontra sujeita”. BENEVISTE, E. (citado em “Estruturalismo”, Grande enciclopédia Portuguesa 
e Brasileira, vol.4. Lisboa, Editorial Enciclopédia, 1983).

3 — O termo “semiótica” deriva da palavra grega semeion, que significa signo. Semiótica é a ciência que se 

dedica ao estudo dos signos; ciência que estuda os sinais ou sistemas de sinais utilizados na comunica-

ção e o seu significado. Diversos autores consideram que, as palavras semiologia e semiótica se referem à 

mesma disciplina. 

4 — ECO, Umberto, La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Madrid, Lumen, 1989, pp.33 (citado em  

http://www.conocimientoysociedad.com/eco.html).

5 — Com base em CONSIGLIERI, Victor, op.cit., pp.89-231.

¶
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se centra nos passos que a mensagem percorre desde a fonte até ao destinatário. A comunicação 
não é tomada como um fluxo, antes como um sistema estruturado de signos e códigos”  6. 

Portanto, o significado da mensagem não se encontra instituído na mensagem, 
independente de qualquer contexto, mas é algo que subsiste numa relação estrutural 
entre o emissor, a mensagem, o referente, o receptor e o contexto.
A semiótica, a nível de análise interpretativa, parte do exterior, observando o objecto 
através de factores sociais, para encontrar os seus efeitos no interior, nos fenómenos 
compositivos arquitectónicos. Segundo certas perspectivas, qualquer obra deve ser 
entendida como um objecto integrado num contexto histórico e social. Só assim pode 
ser avaliado como signo7, tendo em conta a sensibilidade que o artista lhe imprime e o 
significado que adquire para o público que o percepciona. O significado de cada signo 
pode ser diferente para o autor e diferente também para os diversos membros de um 
colectivo, os quais estão sempre dependentes da época em que se inserem e de outros 
factores pessoais que influenciam a percepção do mundo. Também se pode dar que, 
um dado objecto só se expresse claramente algum tempo depois de ter sido produzi-
do, quando o contexto social se acalma. A distância temporal mostrará, com certeza, 
novos significados de cada obra. 

“a obra de arte é um Signo autónomo, a arte tem uma função comunicativa e as funções semio-
lógicas manifestam-se na dialéctica evolutiva”  8. 

A arquitectura é uma disciplina que se constitui, também desta forma, como um refle-
xo da sociedade que a produz e na qual se insere. Em arquitectura, um signo também 
varia segundo a situação, por exemplo, uma janela ogival quando inserida numa 
catedral gótica expressa, entre outras coisas, uma inovação técnica da época, significa-
do que não está presente quando inserida numa obra posterior. 

O signo é algo que representa outra coisa, um objecto, que substitui uma outra coisa 
diferente dele. O signo não é o objecto, apenas está no lugar do objecto. Portanto, ele 
só o pode representar de um certo modo.
O signo não se refere apenas à imagem externa do objecto, mas expressa a relação 
entre a sua forma e conteúdo. No signo podemos distinguir elementos indicativos e 
outros que nos remetem para ideias mais abstractas e, por isso, podemos dizer que o 
signo é também bastante simbólico. Umberto Eco, chega mesmo a dizer que “Todos os 
signos são símbolos mas nem todos os símbolos são signos”  9.

6 — FIDALGO, A., “A semiótica e os modelos de comunicação” (http://www.bocc.ubi.pt/pag/fidalgo-semiótica-

modelos.html).

7 — “Aquilo que, natural ou convencionalmente, representa uma realidade distinta de si mesmo. = Sinal, 

Símbolo. (…) Ling. Unidade linguística constituída por uma imagem acústica, o significante, e o conceito que 

lhe está associado, o significado” In Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa, Academia das 

Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.

8— CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.103. 

9 — ECO, Umberto, “Signo” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.31, Signo. Lisboa, Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 1994, pp.17.

¶

Igreja de St. André 
Essen, 1954-57, Rudolf Schwarz

Pormenor da fachada
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O símbolo10 é capaz de evocar uma relação entre uma imagem concreta e uma ideia 
abstracta, é um suporte material através do qual se evoca uma realidade não presente. 

“Um símbolo não significa: evoca e focaliza, reúne e concentra, de forma analogicamente 
polivalente, uma multiplicidade de sentidos que não se reduzem a um único significado”  11.

Carl Gustav Jung defende que para haver símbolo deve haver analogia, mas sobretudo 
nebulosidade de conteúdo e especifica que “o símbolo nada encerra, nada explica, remete 
para lá de si mesmo em direcção a um sentido ainda mais para além, inapreensível, vagamen-
te pressentido, que nenhuma palavra da língua que nós falamos poderá exprimir de forma 
satisfatória” 12. Segundo a sua perspectiva, o símbolo é, para quem com ele contacta, 
a melhor expressão de algo que é pressentido mas não reconhecido, estimulando o 
pensamento e incitando à participação. Trata-se de uma linguagem universal acessí-
vel a todas as pessoas, em que são emitidas diversas mensagens que enriquecem o 
objecto. 
Jean Piaget defendia que um símbolo estabelecia um laço de semelhança entre o 
significante e o significado, enquanto que o signo se baseava necessariamente numa 
convenção. Segundo ele, o signo exigia a vida em sociedade para ter valor, enquanto 
que o símbolo pode ser elaborado por um único indivíduo. 
Quando falamos de signo, situamo-nos apenas numa única realidade contínua. Mas 
o símbolo pressupõe uma ruptura, uma descontinuidade, a passagem a uma outra 
ordem, de múltiplas dimensões. O valor do símbolo afirma-se na passagem do conhe-
cido para o desconhecido, do expresso para o inexprimível. 

“Os símbolos mais fortes derivam das sensações perceptivas mais elementares porque estão 
conectadas com vivências básicas da experiência humana que servem como base para tudo o 
resto” 13. 

Em relação à arquitectura, o mesmo autor defende que, as formas dinâmicas são as 
mais expressivas e que, por outro lado, as formas que imitam de forma muito clara 
outras realidades (por exemplo, uma igreja cuja planta é um peixe) poderão perturbar 
a expressão do espaço. O simbolismo não deve ser demasiado óbvio pois poderá se 
tornar trivial e diminuir o valor artístico da obra.

10 — O termo “símbolo” provém do grego sumballein, que significa unir. “O que representa ou substitui outra 

coisa com a qual estabelece correspondência. (…) Ser, objecto ou facto que representa uma realidade 

abstracta; signo concreto de valor abstracto. (…) Ser, objecto ou imagem a que se convencionou atribuir 

determinado significado. (…) Objecto concreto que representa as suas qualidades fundamentais”. In Dicioná-
rio da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.

11 — ALLEAU, René, A ciência dos símbolos. Lisboa, Edições 70, 2001, pp.9.

12 — JUNG, Carl Gustav, Problèmes del’âme moderne, 1927 (citado por CHEVALIER, Jean, Dicionário dos símbolos. 

Lisboa, Teorema, 1994, pp.16).

13 — ARNHEIM, Rudolf, The Dynamics of Architectural Form. Berkeley, University of California Press, 1977 (citado 

em “Edificio como un mensaje” Teorías temáticas de la arquitectura em http://www2.uiah.fi/projects/metodi/

23k.htm#viesti).

¶

Capela de Notre Dame du Haut

Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier

Pormenor do interior de uma torre
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† . O edifício como sistema semiótico . 

Os significados arquitectónicos dos objectos, segundo Umberto Eco expõe no seu livro 
Estrutura Ausente (1968), podem ser divididos em primários e secundários. O significa-
do primário prende-se com a construção, o edifício enquanto estrutura física, o seu 
valor e uso frequente. O significado secundário prende-se com a relação que se estabe-
lece entre objecto, emissor e receptor. A arquitectura promove assim um processo de 
comunicação, extremamente rico de significados, no contacto com os seus utentes. 
As “unidades de significado/uso” em arquitectura são os elementos construtivos que, 
de um ponto de vista semiótico, são designadas palavras e signos. Esses elementos 
podem adquirir diversos significados, dado que estão integrados num conjunto, em 
que pode variar o uso e os princípios de composição. Podemos compreender os signifi-
cados dessas “palavras” na sua forma individual ou integrados no conjunto do objecto 
arquitectónico. O conhecimento de tal objecto obtêm-se tanto tendo em conta o 
ponto de vista funcional, como simbólico – como afirma Ferdinand Saussure, outra 
importante figura para o desenvolvimento do pensamento estruturalista. 

“Parece que um estado de espírito é explorado pelo edifício e o próprio edifício, longe de ser uma 
mera casca que se pode rejeitar, por assim dizer, quando dele se extrai o significado, torna-se o 
objecto central do acto de atenção em que se apanha o significado”  14.

Na arquitectura, tal como na linguística, a sintaxe fornece um conjunto de regras 
através das quais se combinam as palavras, neste caso os elementos construtivos. 
Falamos, por exemplo, de uma estrutura de betão armado que articula, lajes, pilares e 
vigas, para formar os diversos pisos dos edifícios. 
Da mesma forma, podemos falar de códigos que Umberto Eco, na obra já referida, 
divide em cinco situações: códigos arquitectónicos – representam mensagens, e 
subdividem-se em sintácticos (definem os elementos construtivos) e semânticos 
(expressam o valor que se pode atribuir aos primeiros); códigos geométricos; códigos 
tipológicos – definem as diferentes tipologias: habitação, igrejas, escolas…; códigos 
cujo léxico é de tipo icónico; e códigos antropológicos. 

Em semiótica, o termo significação é a matéria necessária para se compreenderem as 
mensagens dos artistas e consiste na descrição do sensível, em que o objecto/imagem 
é o significante e a sua abstracção, no campo da emoção, o seu significado. O sensível 
é percebido como método que exprime o interior e exterior do objecto, as percepções, 
relações e propriedades. 
A significação deriva da relação entre níveis que explicam o valor dos signos. Na 
expressão semiótica, esses níveis são o conteúdo, que também se designa por signifi-
cado ou denotação, e a expressão, que também se pode designar por significante ou 
conotação. Esta matéria é marcada por três visões distintas (desenvolvidas entre 1940-
1960), entre as quais se pode estabelecer uma certa correspondência, como veremos 
de seguida. 

14 — SCRUTON, Roger, A estética da arquitectura (citado por CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.171).

¶
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† . O edifício como sistema semiótico . 

O método de Ogden-Richards (1936) baseia-se num triângulo que assinala “o significan-
te como signo da forma arquitectónica, situando-se no plano da expressão, e o significado como 
o concreto, o pensamento e o conteúdo, relacionando assim o objecto com uma realidade” 15. 
Deste modo, e no âmbito da dimensão do significado podemos analisar os signos do 
ponto de vista denotativo16 e conotativo17. Os signos denotativos assinalam os objec-
tos arquitectónicos com uma função específica, por exemplo um edifício é reconheci-
do como casa ou igreja, ou um objecto é reconhecido como janela ou porta – formas 
arquitectónicas. Os signos conotativos sugerem outros significados, ideias ou concei-
tos – conteúdo das formas arquitectónicas. Por exemplo uma igreja é um edifício com 
espaço para acolher um determinado número de pessoas; mas, sob um outro ponto de 
vista, expressa características do culto da religião, para a qual se dirige, e pode evocar 
uma série de conceitos e valores religiosos. 
O modelo defendido por L. Hjelmslev (1943) divide os signos de um objecto em 
expressão, que corresponde ao significante, e conteúdo, que corresponde ao significa-
do. Estes níveis podem ainda ser decompostos em forma e substância. Mas pensamos, 
que o princípio de compreensão dos objectos e signos é relativamente semelhante ao 
anteriormente descrito. 
O pensamento de Charles Morris propõe um conjunto de princípios referentes à 
análise do objecto artístico. Distingue-se a “análise” que põe em evidência os objectos 
percepcionados e sua relação com período histórico e o “juízo” que sublinha a eficácia 
do uso dos signos para os seus utentes. Durante a evolução de acção pode-se distinguir 
três fases: a perceptual, em que o sujeito procura apenas a informação necessária para 
se situar na acção; a manipulatória, em o sujeito procura já obter o controlo sobre os 
objectos para actuar sobre eles; e a consumatória, em que adoptará uma posição recep-
tiva, após a escolha de objectos, deixando que estes actuem sobre ele. 
No campo da psicolinguística, Noam Chomsky colocou a hipótese de as línguas 
terem duas estruturas: estrutura de superfície e estrutura profunda. O arquitecto Peter 
Eisenman estudou essa hipótese de dualidade, em relação à arquitectura, dado que 
esta relaciona ideias funcionais e ideias abstractas, de forma idêntica à linguagem. 
Assim, chega-se a falar de um modelo de estrutura profunda em arquitectura, mas que 
de algum modo se diferenciou do da linguística. As preocupações de carácter sintác-
tico, que se baseiam nos elementos que constituem as formas do invólucro físico e na 
relação entre elementos, fazem parte da estrutura de superfície. A estrutura profunda 
refere-se às qualidades, não à linha, plano e volume mas às “essências lineares, planiméti-
cas e voluméticas” 18. 

15 — CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.171. 

16 — O aspecto denotativo refere-se à cognição, remete para uma classe que possui certas características, a 

coisas que conhecemos e reconhecemos. 

17 — O aspecto conotativo refere-se aquilo que se pode adicionar ao significado objectivo como impressões 

pessoais e emocionais, o modo como a forma e o significado são experienciados por cada um.

18 — CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.196.

¶
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† . O edifício como sistema semiótico . 

A explicação de tais perspectivas torna-se relevante na medida em que demonstram 
a dupla realidade dos objectos, das obras, dos signos e símbolos, que se constituem 
sempre de significante, de forma e expressão e de significado, de conteúdo, de valor.  

O EDIFÍCIO COMO SÍMBOLO
 
Em arquitectura, um dos movimentos que se considera que produziu diversos símbo-
los culturais foi o movimento moderno. Concentramo-nos sobre o séc.XX porque é 
aquele ao qual daremos mais destaque no âmbito da arquitectura religiosa. 
Um dos arquitectos que melhor transmitiu mensagens através da sua obra foi Le 
Corbusier. As suas habitações eram projectadas à luz do seu lema “a casa é uma 
máquina de habitar”, dentro da sua filosofia mecanicista. Como por exemplo a Villa 
Savoye (1928-31), exemplo perfeito da materialização do seu pensamento arquitectó-
nico, que evoca a influência das estruturas de um navio. A unidade habitacional de 
Marselha (1946-52) é também um signo simbólico, em que cada célula de alojamento 
é uma unidade mínima funcional. Através de um sistema combinatório, constitui-se 
um aglomerado de habitações, de diferentes tipos – símbolo de um modo particular 
de habitar e de uma determinada época. Mies van der Rohe criou também signos 
arquitectónicos. A altura foi um dos seus princípios, presente em diversas obras, como 
o Edifício Seagram (1954-58), a qual testemunhava os avanços tecnológicos e a nova 
sociedade consumista. Estes edifícios, apelidados por alguns de “caixas”, tornaram-se 
as catedrais do séc.XX. Também a Casa Farnsworth (1946-51), e outras casas em vidro 
e estrutura de aço, “são como grandes cristais pousados na natureza” 19. Volumes transpa-
rentes, soltos da possível ‘contaminação’ do terreno.
Podíamos falar de outras inúmeras obras, marcos da arquitectura do séc.XX, em que 
distinguimos esse ‘algo mais’, de que falamos até agora: conteúdo, significados, simbó-
licos ou não. 

“Durante os últimos 20 anos, a noção de que a arquitectura pode entender-se em grande 
medida como um sistema comunicativo passou a ser uma “idée reçue” (ideia aceite, adquirida). 
O que o edifício pode chegar a comunicar, mais além da sua mera existência, é uma pergunta 
aberta para a qual existem incontáveis respostas possíveis” 20.

Para concretizarmos em alguns exemplos mais recentes, podemos falar da pirâmide 
do Louvre (1986-89), do arquitecto I. M. Pei, em Paris, que se trata da recuperação de 
uma forma arquitectónica universal e tradicional, uma forma geométrica simples e 
plena de significado. Simultaneamente, é uma marca da linguagem contemporânea, 
em grande parte devido à sua “dimensão cristalina”. O museu Judaico (1989-99), do 
arquitecto Daniel Libeskind, em Berlim, é um edifício criado para integrar e evocar a 
história dos judeus na Alemanha e as repercussões do Holocausto. Uma obra repleta 

19 — BLASER, Werner (coord.) Mies van der Rohe. Bologna, Zanichelli Editore, 1991, pp.104.

20 — IBELINGS, Hans, Supermodernismo: arquitectura en la era de la globalización. Barcelona, Editorial Gustavo 

Gili, 1998, pp.18.

¶

Villa Savoye

Poissy, 1928-31, Le Corbusier

Casa Farnsworth

Fox River Valley, 1946-51, Mies van der Rohe

Museu do Louvre

Paris, 1986-89, I. M.Pei
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de significado e elementos simbólicos. “este museu não é só uma resposta a um progra-
ma particular, mas um emblema de esperança” 21. Por exemplo, a sua planta pode ser 
interpretada como uma estrela de David distorcida. A Casa da Música (1999-2005), 
do arquitecto Rem Koolhaas, no Porto, é um edifício solitário, que ‘rompe’ a cidade, e 
que pode estabelecer uma analogia a um cristal ou a um meteorito. Considerado por 
alguns mais um “símbolo da pós-modernidade (…) constituindo o equivalente contemporâneo 
duma catedral gótica” 22. 

A obra de arquitectura, em toda esta perspectiva, é vista enquanto objecto com a sua 
própria identidade, um “lugar”. Segundo Marc Augé, o lugar antropológico caracteri-
za-se por garantir identidade, relações e história aos membros do grupo cuja cultura 
o constituiu. Por oposição, define um “não-lugar” como um espaço organizado sem 
qualquer uma dessas características, espaço de circulação, temporário, efémero. 
O lugar antropológico vive segundo estruturas sociais, promovendo o encontro, 
tal como centros religiosos e políticos. O não-lugar cria uma vivência individual e 
solitária, estabelecida pela mediação de palavras, signos e textos que constituem 
mensagens-instruções impostas. Os não-lugares são espaços de transporte, comércio, 
lazer. O mesmo antropólogo afirma, acerca da “sobremodernidade”, que ela produz 
não-lugares e que não integra em si os lugares antropológicos que o passado criou23. 
Pensamos, no entanto, que actualmente, e durante todo o séc.XX, se criam, e criaram, 
“lugares”, edifícios do nosso tempo com uma identidade contemporânea que transmi-
tem mensagens, com que muitos se sentem identificados. 
Não pretendemos, em todo o caso, analisar a arquitectura explicitamente ‘falante’ 
e comunicativa, que vive de mensagens que não provêm da essência das formas 
arquitectónicas. Como é o caso dos aspectos simbólicos, que em determinada altura 
do séc.XX (cultura Pop), se encontravam na decoração que era adicionada à obra, de 
forma justaposta. O movimento pós-moderno foi um dos que, criticando a falta de 
capacidade comunicativa da arquitectura moderna, se constituiu como estilo histori-
cista, de inspiração clássica, usando motivos figurativos e ornamentos simbólicos. 

“ (…) a pós-modernidade teve sempre uma tendência populista comprometida com “dar à gente 
o que esta quer”: um simbolismo de fácil acesso concebido para atrair toda a gente” 24. 

Actualmente, os edifícios parecem concorrer entre eles na tentativa de atrair sobre si 
mais atenção do que o vizinho. São necessários estímulos mais fortes do que nunca. 

21 — LIBESKIND, Daniel, “The Jewish Museum Berlin. Between The Line” (http://www.daniel-libeskind.com/

projects/pro.html?ID=2). 

22 — DUARTE, Rui Barreiros, “Uma caixa de ressonância” in Casa da Música (edição especial da revista Arqui-

tectura e Vida), Lisboa, 2004, pp.12. 

23 — Cf. AUGÉ, Marc, Los no lugares espacios del anonimato: uma antropologia de la sobremodernidad. Barcelona, 

Gedisa Editorial, 1995. 

24 — IBELINGS, Hans, op. cit., pp.19.
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Museu Judaico

Berlim, 1989-99, Daniel Libeskind

Casa da Música

Porto, 1999-2005, Rem Koolhaas
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Mas, por outro lado, também nos deparamos com espaços mais vazios de elementos, 
o que não quer dizer que haja menos conteúdo, ou menos mensagens a ser transmi-
tidas. A falta de referência ao contexto, o edifício que se pode construir em qualquer 
lugar são princípios utilizados hoje em dia que, de facto, podem esvaziar os espaços 
de significado ou atribuir-lhes outro significado. No entanto, um espaço vazio de 
ornamentos mas rico em referências bem concretizadas e em que se sente um harmo-
nioso domínio dos elementos arquitectónicos, pode possuir uma mensagem bastante 
direccionada. A ausência de elementos pode comunicar menos conteúdos concretos 
e objectivos, mas, por outro lado, cria espaço de respiração, tanto a nível físico como 
psicológico, para os seus utilizadores. O vazio espacial pode evocar ideias e valores 
abstractos, pode despertar consciências, habituadas a se movimentarem num mundo 
que constantemente nos cerca de estímulos. 
Pensamos que, apesar das diferentes posturas, mais ‘barulhentas’ ou mais ‘silencio-
sas’, em geral, a arquitectura actual dá prioridade à experiência directa, sensorial dos 
espaços, dos materiais e da luz. As mensagens do espaço são transmitidas através do 
ambiente criado, das sensações transmitidas, as emoções provocadas ou permitidas. 

“penso não querer provocar emoções com as obras, mas sim permitir emoções. (…) confiar que 
a obra, desde que seja inventada com a adequada precisão para o lugar e função, desenvolva a 
sua própria força sem necessitar de nenhum acessório artístico” 25.

O EDIFÍCIO COMO SÍMBOLO DE ESPIRITUALIDADE

Todos nós já sentimos, dentro de nós, a existência de uma dimensão mais profunda, o 
apelo a algo que nos ultrapassa no tempo e no espaço, algo abstracto e transcendente. 
De facto, o ser humano constitui-se como uma unidade, mas possui uma componente 
física e outra espiritual. Como duas partes de um todo, que têm a mesma importância 
e nunca se dissociam.
Da mesma forma, a arquitectura possui uma estrutura física que pode dar resposta 
a questões práticas, evocando conceitos objectivos, mas também a questões que se 
relacionam com essa dimensão espiritual, evocando conceitos abstractos. 
A tranquilidade que transmitem a imagem do céu ou de um jardim, a entrar por uma 
grande janela; a introspecção que provoca a penumbra de um recanto; o silêncio 
monástico de um pátio, que com o seu vazio nega o ruído e o caos da cidade; a calma 
que habita no interior das sinagogas, mesquitas ou igrejas vazias – estes e outros 
ambientes provocam estados de espírito, criam realidades invisíveis, variantes, impre-
visíveis e, por vezes, difíceis de imaginar antes do edifício construído e difíceis de 
sentir sem se ‘habitar’ os espaços.
Muitas das sensações mencionadas – tranquilidade, calma, silêncio – são propícias a 
criar um ambiente de introspecção, que se pode associar a um sentimento de espiri-

25 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.25.
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tualidade. Há espaços que apelam a essa dimensão mais profunda que existe no ser 
humano, na qual se pretende encontrar mais sentido para a existência. Há uma tenta-
tiva de ir para além da satisfação das necessidades do corpo, ao encontro do espírito.

“O espiritual em arquitectura é urgente, embora pareça ter-se tornado um embaraço, um 
rumor na rua. O espiritual, apropriado pelo direito fundamentalista, tem sido expropriado da 
cultura e da história, eliminado do discurso no qual deveria ser recuperado. Devemos tentar 
salvar o espírito da arquitectura, recordar a sua Humanidade…” 26.

Existem edifícios cujo objectivo principal não é o de serem espaços de reflexão, nem 
cenários de momentos espirituais, mas cujos elementos e características ajudam a 
criar um ambiente que evoca uma certa espiritualidade. 
O arquitecto Louis Kahn dizia: “A monumentalidade em arquitectura pode ser definida 
como uma qualidade, uma qualidade espiritual inerente a uma estrutura à qual convém o 
sentimento de eternidade, que não pode ser acrescentada ou alterada” 27.
A respeito de uma das suas obras, o Instituto Indiano de Gestão, em Ahmedabad, o 
arquitecto japonês Tadao Ando fez o seguinte comentário: “Acima e para além dos seus 
aspectos funcionais, Kahn criou aqui um espaço arquitectónico imbuído de espiritualidade” 28.

As obras criadas por Tadao Ando são também reflexo de uma preocupação com a 
realidade actual e com a forma como as pessoas vivem, incluindo a sua dimensão 
mais espiritual.

“as cidades de hoje são tão mais complexas e densas, que há uma necessidade real de se criarem 
espaços que sugiram solitude e liberdade espiritual. E acho que isto se faz através de ordem 
e simplicidade, não de ornamentos sucessivos. Há que buscar uma qualidade que as pessoas 
percebam inconscientemente, um sentimento de introjecção e de contemplação. Se a essência do 
espaço e da forma for provida, as pessoas, com a sua imaginação, poderão completá-la. (…) Na 
nossa cultura contemporânea, em que todos estamos sujeitos a fortes estímulos externos, (…) é 
crucial o papel do espaço arquitectónico enquanto refúgio espiritual” 29. 

Os seus “refúgios espirituais” não estão dependentes de uma crença religiosa específi-
ca, apenas pelas suas características transmitem uma sensação de calma, de mistério e 
de procura, ou caminho até um entendimento. 

“meu objectivo dominante é oferecer às pessoas uma situação arquitectónica que nutra o seu 
espírito. (…) lugares para a reflexão e meditação, e não meditação no sentido formal, mas uma 
meditação em que cada um pense sobre a sua relação com o mundo” 30. 

26 — LIBESKIND, Daniel, “Proof of things invisible” (http://www.daniel-libeskind.com/words/index.html?ID=14).

27 — KAHN, Louis, Writings, Lectures and interviews. New York, Rizzoli, 1991, pp.18.

28 — ANDO, Tadao in JODIDIO, Philip, Tadao Ando. Koln, Taschen, 2001, pp.44.

29 — ANDO, Tadao in AGUIAR, Renato, Tadao Ando: conversas com Michael Auping. Barcelona, Editorial Gustavo 

Gili, 2003, pp.46.

30 —  Idem, pp.59.

¶

Instituto Indiano de Gestão

Ahmedabad, Índia, 1962, Louis Kahn

Pormenor da fachada

Museu Histórico Chikatsu-Asuka 
Osaka, 1991-94, Tadao Ando

Escadaria
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Em quase todas as obras de Tadao Ando, desde casas particulares, museus, templos ou 
mesmo igrejas, podemos ver até que ponto a forma construída pode transmitir uma 
mensagem e ser espiritual. 
No seu vocabulário arquitectónico este arquitecto utiliza inúmeros elementos com 
um sentido simbólico, como o círculo e outras formas geométricas rigorosas. Na 
cultura oriental, os círculos misteriosos (designados enso), desenhados com um único 
traço, pelos monges budistas zen, simbolizam o vazio, a unidade e o momento de 
iluminação. A forma como usa a pedra ou o betão imprime um sentido de firmeza 
e protecção a cada obra, mas por vezes também pode criar um ambiente ’frio’. A 
utilização do elemento água tem importância tanto ao nível físico, das sensações, 
mas também pretende conferir uma dimensão espiritual, ligada à purificação. A 
integração da natureza é também uma preocupação de modo a harmonizar o Homem 
com o mundo envolvente. O uso de certos materiais como a madeira serve também o 
propósito de comunhão com a natureza e o passado, dado ser um material tradicio-
nal no Japão. Um outro pormenor interessante é a utilização recorrente do número 
seis, símbolo da perfeição e da harmonia com o natural, por exemplo no número de 
marcas circulares da cofragem do betão – método utilizado em grande parte das suas 

obras. 

Trata-se de uma arquitectura cuja substância está para além da superficialidade e que 
tenta alcançar alguma profundidade. 
A mensagem de um espaço, visível ou invisível, é fornecida por todos os factores que 
transformam a arquitectura, e fazem a transposição de uma mera construção para um 
espaço com significado.
A arquitectura, fazendo uso de todos os seus recursos (desde o desenho até à constru-
ção, dimensões, proporções, luz, materiais, pormenores, objectos...), é capaz de, com 
uma intencionalidade especial e, através da função simbólica, imprimir um tipo de 
significado aos espaços de modo a apelar à dimensão mais espiritual de cada pessoa. 
Poderão ser criados lugares de introspecção, de reflexão e oração individual, mas 
também, de identificação, comunhão e celebração colectiva. Espaços de encontro 
connosco, com os outros e com o transcendente.

Templo da Água 
Hyogo, 1989-91, Tadao Ando

Vista exterior

Museu da Madeira 
Hyogo, 1991-94, Tadao Ando

Vista exterior
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2. 
O EDIFÍCIO DE CULTO CATÓLICO 
E AS SUAS MENSAGENS 

Até este momento abordamos a arquitectura, e qualquer tipo de edifício, como um 
sistema estruturado, uma forma com conteúdo, significados e mensagens. Verifica-
mos que essas mensagens se poderiam relacionar com conceitos abstractos e com a 
dimensão mais espiritual do ser humano. 
A vivência da espiritualidade, numa relação com o transcendente, está, muitas 
vezes, associada à fé numa entidade ou força divina, que possui um poder, sabedoria 
e presença absolutas. Ao longo de milhares de anos, essa relação consciente que o 
espírito do Homem manteve com o transcendente esteve relacionada com a vivência 
de religiões. 

“Eu gosto de pensar que a transcendência de pensamento num indivíduo é filosofia, e a trans-
cendência de sentimento de um indivíduo é amor ou religião” 1. 

A religião2 existiu em todas as sociedades conhecidas e sempre teve um importante 
papel na vida dos seres humanos, influenciando o seu modo de ver e reagir perante o 
meio envolvente. Tal como a arquitectura, a religião é uma realidade que acompanha 
a vida da maioria dos seres humanos, desde o seu nascimento. As relações entre estes 
começam-se a desenvolver mesmo antes da sua tomada de consciência. 

“… o homem é formado pela religião antes mesmo de ter com ela uma relação consciente”  3.

“Todos nós vivemos a arquitectura, mesmo antes de sequer conhecer a palavra arquitectura”  4.

As experiências espirituais e religiosas podem ter lugar em espaços naturais, intactos, 
onde se ouve o silêncio, se sente a força da natureza e a sua majestosidade, como obra 
de uma ‘mão’ superior à do ser humano. O mesmo pode acontecer em locais não 
construídos para esse efeito, adaptados ou improvisados. Mas, ao longo do tempo, o 
Homem sentiu necessidade de espaços específicos para cada finalidade. A edificação 
da sua habitação sempre foi uma das suas preocupações básicas. Também muito 

39

1 — KAHN, Louis, Writings, Lectures and interviews. New York, Rizzoli, 1991.

2 — O conceito de religião pressupõe alguns aspectos fundamentais: uma clara separação dos factos ditos 

religiosos e sagrados; uma estrutura ideológica organizada; um conjunto de símbolos e rituais, realizados 

individualmente ou por uma comunidade de crentes. Do ponto de vista semântico, a palavra “religio” designa 

o conjunto das relações do Homem com o não-visível, e “representa um deter-se, um hesitar inquieto peran-

te uma manifestação que precisa de ser compreendida, para a ela nos adaptarmos”*. Esta palavra parece ter 

derivado de relegere ou de religare. A palavra religare (re-ligio = re-ligare), parece significar a tentativa humana 

de se religar: às suas origens, ao seu(s) criador(es), ao seu passado. 

* NOLA, Alfonso di, “Sagrado/Profano” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.12, Sagrado/Profano. 
Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987, pp.108.

3 — AUGÉ, M., “Religião” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.30, Religião – Rito. Lisboa, Impren-

sa Nacional – Casa da Moeda, 1994,pp. 198.

4 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp. 53.
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importante, é a construção de um espaço destinado ao culto religioso. Os espaços 
religiosos, dado que existiram em todas as culturas, e acompanharam o passar do 
tempo, contam-nos a história da evolução da arquitectura, mas também do Homem e 
da evolução da sua concepção de Deus. 
Uma das forças dominantes, na cultura ocidental, durante estes dois milénios, foi o 
Cristianismo, a religião que se encontra mais difundida em todo o mundo e que tem 
maior número de crentes. Assim percebemos a grande difusão, e importância, do 
edifício de culto católico5 na história da arquitectura ocidental. 

A IGREJA COMO “DOMUS ECCLESIAE” 

“Quando dois ou três estão reunidos em Meu nome, ali estou Eu.” (Mt 18,20).
Estas terão sido as palavras de Jesus Cristo que, com isto, pretendia dizer que Ele 
habita na reunião da comunidade. Deste modo, a verdadeira igreja para os cristãos é a 
própria assembleia, a comunidade dos fiéis em união. O essencial é essa reunião. 
A palavra igreja deriva do termo ecclesia, que etimologicamente significa convocação, 
assembleia. Assim se percebe porque nos primeiros tempos do Cristianismo, os seus 
lugares de culto se chamavam domus ecclesiae – a casa onde a comunidade se reunia. 
No fundo, os primeiros cristãos souberam perceber o que era fundamental para o 
culto: simplesmente um lugar onde as pessoas estivessem em comunhão. 
A noção de domus, que significa casa, parece em tudo se adequar ao espaço religioso. 
Jesus Cristo celebrou a primeira ceia eucarística numa casa, por isso podemos dizer, 
que foi aí que a liturgia nasceu. O espaço de culto é como uma casa, está aberta, é 
de todos os que lá se dirigem e abriga, acolhe, permite a experiência individual, ou 
colectiva, em paz.  

“… todo o espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa”  6.

A casa é o nosso primeiro espaço, onde a vida familiar se desenvolve e que acompanha 
as várias fases da vida. Também na igreja se inicia e desenvolve o percurso da vida do 
crente, no domínio da religião. Os sacramentos cristãos, e os seus respectivos espaços, 
acompanham os temas da vida humana. 

“Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo. 
É um verdadeiro cosmos” 7.

Como vimos, segundo a religião católica, Deus não habita num edifício mas sim em 
cada Homem, na comunidade dos fiéis. Portanto, podemos falar, antes de mais, de um 
“edifício espiritual” ou “corpo místico” constituído pelos seus membros e, na medida 
em que estes habitam a igreja, também Deus a poderá habitar. 

Igreja Sta. Joana Princesa

Lisboa, 2000-02, Diogo Pimentel e Hugo Venade

Vista sobre a nave 

5 — O Catolicismo é um dos seus ramos do Cristianismo, que se encontra associado à Igreja Católica 

Romana. O termo “católico” deriva do grego katholikos, com o significado de “geral” ou “universal”. 

6 — BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço. São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp.25.

7 — Idem, pp.24.
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No entanto, com o passar dos tempos, a palavra igreja passou a significar princi-
palmente o lugar de culto religioso, especialmente cristão, ou mesmo a instituição 
religiosa Igreja Católica, e cada vez menos a assembleia reunida.  

A IGREJA COMO EDIFÍCIO DE CULTO

Mas se a verdadeira igreja é a comunidade, porque teve sempre tanta importância o 
edifício de culto?
Por um lado, o Homem ‘habita’ a realidade quando é capaz de concretizar e resolver 
o mundo em objectos e edifícios. Esses suportes intermediários, entre o nosso quoti-
diano e conceitos abstractos como a religião, a fé, a espiritualidade, ou as instituições, 
facilitam a nossa existência. 
Por outro lado, os cristãos não têm necessidade de um templo, lugar da presença 
de Deus, como os pagãos tinham, mas sim, de um ponto de vista funcional, de um 
edifício que acolha a comunidade, onde esta se reúna como assembleia convocada. 
Um espaço construído especificamente para esse fim, com o qual a comunidade se 
identifique e que seja reconhecido como espaço de culto religioso. Um lugar onde seja 
possível o encontro e a comunhão com os outros e onde se possa fazer a celebração 
litúrgica, que de um ponto de vista fenomenológico, “aparece como uma acção simbólica, 
articulada segundo um certo regime de signos que a colocam fora do âmbito do habitual” 8 e 
que por isso pede também um local próprio. Trata-se de um espaço apto para celebrar 
os vários sacramentos, com especial destaque para a eucaristia, sacramento central da 
vida cristã. Ao longo do tempo, alguns dos outros sacramentos até já tiveram os seus 
edifícios específicos, como os baptistérios. 

“Quando Cristo Senhor estava para celebrar com os discípulos a ceia pascal, na qual instituiu 
o sacrifício do seu Corpo e Sangue, mandou preparar uma grande sala mobilada (Lc 22, 12). 
A Igreja sempre entendeu que esta ordem lhe dizia respeito e, por isso, foi estabelecendo normas 
para a celebração da santíssima Eucaristia, no que se refere às disposições da alma, aos 
lugares, aos ritos, aos textos” 9. 

Mas a igreja deve também permitir uma experiência mais individual, onde num 
ambiente calmo, sereno, de silêncio e paz, propício à introspecção e à reflexão, se 
possa fazer oração e sentir a presença de Deus. A igreja é, à partida, o local onde 
homem e Deus entram em contacto, pelo menos é o espaço onde as pessoas se dirigem 
com abertura e predisposição para uma experiência com o transcendente. 
O espaço de uma igreja deve ser capaz de combinar diversos opostos: o encontro da 
comunidade e momentos de individualidade, a celebração e a contemplação, a expres-
são e a interioridade, a comunhão e o recolhimento, a palavra ou música e o silêncio. 

Igreja do Sagrado Coração

Lisboa, 1962-70, N. Teotónio Pereira e Nuno Portas

Vista da nave

Igreja do Sagrado Coração

Lisboa, 1962-70, N. Teotónio Pereira e Nuno Portas

Vista da capela lateral

8 — MARTIN, D. José Luís Gutiérrez, “La liturgia en ele magisterio conciliar.Hacia un fundamento teológico de la 
sacralidad “, in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Madrid, 

Fundación Felix Granda, 2000, pp.18.

9 — Instrução geral do Missal Romano, Proémio, 1.

¶
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Deverá portanto ser um espaço flexível, aberto a distintas circunstâncias e preparado 
para transmitir várias mensagens. 
Um edifício de culto católico pode ser uma igreja paroquial, que requer mais espaços 
complementares logísticos, mas também pode ser igreja conventual, capela ou santu-
ário. 

A IGREJA COMO EDIFÍCIO — SÍMBOLO 

A religião, realidade que trata com conceitos abstractos, tem na linguagem simbólica 
um dos seus principais veículos de comunicação dessas mensagens. O símbolo, por 
definição, é algo concreto que evoca uma ideia ou valor abstracto, uma realidade não 
presente, e portanto, totalmente adaptável à religião. 

“o simbolismo desempenha um papel considerável na vida religiosa da Humanidade; é, graças 
aos símbolos, que o Mundo se torna «transparente», susceptível de «mostrar» a transcendên-
cia” 10.

A actividade simbólica na religião católica, está presente nos sacramentos, na Sagrada 
Escritura, na figura de Jesus Cristo, na arte sacra e no espaço religioso, tornando possí-
vel uma expressão mais concreta do psiquismo humano, na sua componente espiritu-
al e, assim, contribuindo para a unidade de toda a realidade.
No entanto, a expressão simbólica, para que tenha significado junto das pessoas, 
pressupõe uma certa sintonia com a experiência religiosa, individual ou de grupo. A 
compreensão dos símbolos está dependente de vários factores subjectivos e pessoais. 
Por exemplo: “Quem não tem nenhuma experiência de relação com Deus, dificilmente pode 
captar o significado da expressão simbólica «sede de Deus»” 11. 

Existem, na religião católica, e em especial em relação ao Antigo Testamento, conjun-
tos de imagens simbólicas. Uma delas é a verticalidade, à qual se associam a monta-
nha, a cabeça, o céu, a luz, a ascensão e a separação entre o bem e o mal. A escada, a 
torre e o campanário são elementos arquitectónicos que encarnam esta simbologia. 
Existem também símbolos mais relacionados com o processo de descida, a intimida-
de, o calor, o regaço, a mãe, a casa e a ideia de refúgio e protecção. O caminho é ainda 
outro tema, com o qual se relacionam conceitos como o progresso, o comportamento 
humano, a decisão e o curso dos rios. A dominante cíclica também surge muitas vezes, 
pois é o factor comum à vida (do nascimento à morte), às estações, ao passar de cada 
dia, ao ciclo lunar. 
Mas o centro de todo o simbolismo, a partir do Novo Testamento, é Cristo. A realidade 
histórica da pessoa de Jesus Cristo é inegável. No entanto, a sua vida concreta, no seio 
da religião cristã, é símbolo de uma realidade distinta, superior e transcendente. 

¶

10 — ELIADE, Mircea, O sagrado e o profano. A essência das religiões. Lisboa, Livros do Brasil, 1985, pp.140.

11 — BERNARD, Ch. A., “A função simbólica na vida espiritual” in AA.VV., Nuevo Diccionario de Espiritualidad. 

Roma, San Paolo, 1979, pp.1793. 

Capela de Notre Dame du Haut

Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier

Pormenor de escadas exteriores
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Ele concretiza em si a definição de símbolo: um ser cujo valor significativo supera 
o significado que deriva apenas da sua existência fenoménica. Na sua condição 
humana, é a manifestação e encarnação de Deus no mundo. Cristo, que se fez carne 
e habitou na Terra, é o mistério central sempre presente no Cristianismo. E por isso o 
podemos considerar símbolo de Deus e o grande símbolo da religião católica12. “Quem 
me vê a mim vê o Pai” (Jo 14,9). 
Já dissemos, em relação ao Homem e à arquitectura, que toda a realidade é constituída 
por dois vectores, que se complementam e não se anulam: o inteligível e o sensível, 
o espírito e o corpo, o pensamento e a experiência. Também na religião cristã, estas 
questões se unem, subvertendo a filosofia dualista do maniqueísmo13. Tudo o que, até 
certa altura, só fazia parte do domínio do espírito (e confirmava esta filosofia), tomou 
forma na pessoa de Jesus Cristo. “E o Verbo fez-se carne” (Jo 1,14). Ele parece ser a maior 
prova de que Deus, e todo o bem, se manifestam também no corpo, no mundo, nos 
séculos em que o Homem vive. Não há melhor exemplo da união destes dois pólos 
numa única realidade, do que no mistério da encarnação. 
Isto mostra como as coisas matéricas são capazes de transmitir as mensagens de uma 
dimensão transcendente, de valor infinito. As coisas simples do mundo, de que são 
feitas as imagens e as igrejas, podem por isso também encerrar um significado do 
domínio do sagrado. 

Passando ao edifício de culto, não podemos dizer, de forma inequívoca, que uma igreja 
“significa” ou “quer representar” algo concreto porque, sendo símbolo, pretende fazer 
a união entre algo manifesto e algo não manifesto, que deve ser descoberto por cada 
pessoa à sua maneira e de acordo com as suas experiências, podendo transmitir por 
isso mensagens diferentes. Se levássemos esta questão às últimas consequências, nada 
poderíamos afirmar sobre os símbolos, o que também não é o que se pretende. Por isso, 
vamos propor algumas leituras e interpretações que o edifico, enquanto símbolo, nos 
sugere ou evoca. 

“Manuseamos não só coisas, mas também signos. A natureza sacramental do culto obriga-nos 
a colocar não só a pergunta: «Para que serve?», mas também: «Que significa?»” 14. 

12 — Cf. AA.VV., Nuevo Diccionario de Espiritualidad. Roma, San Paolo, 1979, pp.1785-1790. 

13 — O maniqueísmo é uma forma de pensar simplista em que o mundo é dividido em duas partes: o bem e o 

mal. O espírito e o pensamento são intrinsecamente bons, enquanto a matéria, o corpo, a experiência sensí-

vel são intrinsecamente más. A simplificação é uma forma primária do pensamento, entendida como forma 

deficiente de pensar, nasce da intolerância ou desconhecimento em relação à verdade do outro e da pressa 

de entender e reagir ao que lhe apresenta como complexo. O maniqueísmo é também uma forma religiosa 

de pensar; não como religião autónoma, mas enquanto ideias camufladas que influenciam os discursos do 

quotidiano. O mundo divide-se entre Deus ou diabo, entre sagrado e profano. 

Cf. LIMA, Raymundo de, “O Maniqueísmo: o Bem, o Mal e seus efeitos ontem e hoje” In Revista Espaço Académico (7), 

Dezembro de 2001 (http://www.espacoacademico.com.br/007/07ray.htm). 

14 — GÉLINEU, J., L’église, lieu de la celebration, nº63, pp.45 (citado por PLAZAOLA, Juan, El arte sacro actual: 
estúdio, panorama, documentos. Editorial Católica, Madrid, 1955, pp.283).

¶

Igreja de St. António

Basileia, 1927, Karl Moser

Vista da torre
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Existem, antes de mais, diferentes tipos de símbolos religiosos que interessa distinguir: 
os símbolos intencionais (ou convencionais) e os símbolos essenciais. Quando, de um 
modo pouco aprofundado, se houve dizer que as janelas de uma igreja representam 
a hospitalidade, ou que o pavimento representa o fundamento da nossa fé, estamos 
perante símbolos intencionais, de certo modo, artificiais, por que não se justificam a si 
próprios, nem se relacionam de forma imediata com o objecto. O significado não tem 
directamente a ver com o objecto em causa. Mas quando se fala, por exemplo, do pão 
eucarístico como corpo de Cristo, da igreja-edifício como corpo de Cristo, há um laço 
de união que liga o objecto material ao seu significado espiritual – são símbolos essen-
ciais. Cada pessoa apreende estes significados de forma intuitiva e imediata15. 

Quando hoje falamos do espaço da nave de uma igreja, podemos não nos aperceber do 
seu simbolismo. Nos primeiros séculos do Cristianismo, diversos padres e escritores 
eclesiásticos comparavam a igreja espiritual a um navio que percorre um caminho, 
que pretende alcançar um porto melhor e, em última instância, a eternidade. Tendo 
em Deus, e em Cristo, os seus comandantes supremos,  seria o bispo, ou o sacerdote, 
o seu líder na terra. As primeiras basílicas cristãs de uma só nave podem-se associar a 
este simbolismo.
Nos primeiros séculos, cada igreja era também como uma reprodução da cidade santa 
e celestial de Jerusalém, o local onde se ia prestar o culto. “Jerusalém celeste descida sobre 
a Terra” (Apocalipse 21, 2). Sião-Jerusalém era apenas a cidade, mas nela convergia 
todo o simbolismo usado na altura, servindo também para designar a colina que lhe 
servia de apoio, associando-se aos símbolos do caminho e da ascensão à montanha. A 
igreja enquanto cidade fortificada, espaço de defesa, teria a sua expressão no români-
co. Mas a sua realização mais fascinante seriam as catedrais góticas, de grandes dimen-
sões, articulando diversos espaços, evocando os bosques em volta, contando a história 
da religião nos seus vitrais.
A determinada altura, a igreja deixou de ser essencialmente o espaço da comunidade, 
simples e despojado para se converter num verdadeiro monumento a Deus, ou num 
palácio para Deus. A ideia de riqueza concretizou-se, de forma mais explícita, nas 
igrejas barrocas. 
Mas desde os tempos mais remotos, a igreja também se identifica com uma tenda 
de Deus para os filhos. Esta evoca a bondade de Deus para com os peregrinos, que 
necessitam de abrigo e descanso no seu caminho. “Aquele que está sentado no trono os 
abrigará em sua tenda” (Apocalipse 7, 15). Esta concepção está ligada ao efémero, que 
normalmente não caracteriza os espaços de culto, que se pretendem eternos, mas 
relaciona-se com o carácter momentâneo das celebrações litúrgicas. As construções 
bizantinas, pelas suas formas centrais e escalonadas em altura, podem ser associadas 
a tendas. Hoje em dia, facilmente se consegue essa alusão devido à implementação 
da planta central e aos novos tipos de estruturas, que oferecem uma grande liberdade 
construtiva. 

15 — Cf. HANI, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão. Lisboa, Edições 70, Colecção Esfinge, 1981, cap.I.

¶

Catedral de Milão

Milão, iniciada em 1386

Vista da nave central

Igreja de Sta. Sofia de Constantinopla

Istambul, 532-537

Corte 
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O edifício religioso, de facto, deve ser construído tendo em conta a tensão entre o 
efémero e o perene/eterno. O edifício é cenário de acções litúrgicas efémeras, passa-
geiras e momentâneas. Mas é também monumento, edifício que se pretende de longa 
duração, eterno, como o próprio Deus, e que representa a instituição Igreja Católica. 
Há uma profunda analogia entre a acção da Igreja enquanto instituição e a construção 
da igreja enquanto edifício: a Igreja é constituída pela comunidade dos fiéis em união, 
considerados “as pedras vivas”; quando a sua fé aumenta, erguem-se um pouco mais as 
paredes desse edifício espiritual colectivo. 
A igreja é um edifício-símbolo que representa também o percurso da vida. O espaço 
é concebido para permitir a realização dos vários sacramentos, que descrevem 
o caminho da vida humana e simbolizam os grandes temas da evolução da vida 
espiritual do Homem: o nascimento – representado pelo baptismo e concretizado 
espacialmente no baptistério; a alimentação – representada na eucaristia e para a 
qual é fundamental a mesa do altar; o renascimento espiritual – que corresponde à 
confirmação ou crisma; a comunhão com Deus e com os outros – que corresponde ao 
matrimónio ou ordens sagradas; a purificação – representada pela confissão e necessi-
ta de uma espaço próprio, os confessionários; e a morte – que corresponde à extrema 
unção, ao funeral e ao espaço da capela mortuária. Isto mostra como os sacramentos 
e os espaços são símbolos, que se baseiam em Deus e na sua condição transcendente, 
transpondo-a para realidades concretas. 
A planta de grande parte dos edifícios de culto católico encerra em si também muito 
simbolismo, dado ser em forma de cruz latina. A cruz evoca a forma humana, tal 
como a igreja espiritual é formada por Homens, e também a crucificação de Jesus, que 
é, para a fé cristã, o momento mais importante da sua história e representa a salvação 
da humanidade. 
A igreja, enquanto edifício visível “é um signo peculiar da Igreja que peregrina sobre a 
terra e imagem da Igreja celestial” 16. 

16 — LÓPEZ, Dom Julián, “Concreciones práticas de la constituión sobre la Sagrada Liturgia para los artistas en la 
proyección de una nueva iglesia” in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. 

Octubre 1999. Madrid, Fundación Felix Granda, 2000, pp.39.

¶

Igreja do novo milénio

Roma, 1996-2003, Richard Meier

Vista exterior das três “velas”

Capela de Notre Dame du Haut

Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier

Vista exterior, torre e cobertura

Capela de Sogn Benedetg
Sumvitg, 1984, Peter Zumthor

Vista exterior

45



† . O edifício de culto católico e as suas mensagens . 

17 — Cf. NOLA, Alfonso di, “Sagrado/Profano” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.12, Sagrado/
Profano. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987.

18 — OTTO, Rudolf, O sagrado. Lisboa, Edições 70, 1992, pp.13. 

19 — LE CORBUSIER in BRADES, Susan Ferleger (org.), Le Corbusier: architect of the Century. London, Arts 

Council, 1987, pp.246.

20 — HOLM, Jean, BOWKER, John (coord.), Lugares Sagrados. Mem Martins, Publicações Europa América, 1999, 

pp.15.

¶

A IGREJA COMO ESPAÇO DE CRUZAMENTO 
ENTRE O SAGRADO E O PROFANO

O conceito de “sagrado” torna-se mais claro e concreto quando é aprofundado como 
oposição ao conceito de “profano”. Sagrado vs profano é um binómio específico da 
cultura ocidental, em que o sagrado se identifica com o que é divino, que está associa-
do a uma religião, definido também como “momento não-útil e não-económico”. O profa-
no, pelo contrário, é tudo aquilo que é humano, que pertence à laicidade, “momento útil 
ou económico”. Esta dualidade manifesta-se em quase todas as áreas da vida humana: a 
nível social – clérigo e leigo, a nível institucional – Igreja e qualquer outra instituição, 
e noutras situações. Socialmente é possível destacar que a esfera do sagrado tem vindo 
a restringir-se ou a diminuir, na medida em que o controlo racional se amplia. Trata-
se de um processo de dessacralização ou secularização, que retira o carácter religioso 
e que já há algum tempo se tem feito notar. Mas também se observa que o mundo 
cristão ocidental tentou recuperar uma diferente dimensão do sagrado, libertando-
o de excessos de sacralização, do seu isolamento abstracto e colocando-o mais em 
contacto com o mundo. De facto, a noção de sagrado e profano tem vindo a perder os 
seus limites e cada vez mais se dá um cruzamento entre elas. De qualquer modo, está 
sempre ‘viciada’ pela cultura em que se insere, e varia consoante esta também varie17. 

“O sagrado é antes de mais, uma categoria de interpretação e de avaliação que, como tal, só 
existe no domínio do religioso” 18. 

Os conceitos de sagrado e religioso apesar de estarem relacionados, referem-se a 
coisas distintas. O sagrado sugere a presença do transcendente, do divino, do absoluto, 
enquanto o religioso caracteriza qualquer coisa que se refira a uma religião concreta.

“O senso do sagrado anima o nosso espírito, algumas coisas são sagradas, outras não, apesar 
de serem, ou não, religiosas” 19. 

“Os lugares sagrados são elementos fundamentais da religião” 20.

Durante muito tempo, a igreja foi concebida como um espaço de separação entre o 
mundo profano e o sagrado, numa concepção do espaço não homogénea. O carácter 
fechado do edifício para o exterior é símbolo de uma comunidade que se sente chama-
da, que foi convocada e ali vem olhar para si própria e para Deus. No passado preten-
dia-se estabelecer claramente as fronteiras entre o espaço exterior e interior. As janelas 
que se abriam não eram para olhar o mundo, nem para permitir que este entrasse, mas 
simplesmente para permitir a entrada de luz. Por outro lado, a igreja era o espaço de 

A igreja como “corpo místico”

Igreja de Sta. Maria

Marco de Canaveses, 1989-97, Álvaro Siza

Vista da janela horizontal, fachada sudeste 
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intermediação entre as duas dimensões. O padre era o sujeito dessa intermediação: de 
costas para o povo, numa posição elevada e falando uma língua desconhecida para 
a maioria das pessoas – o latim, era o único capaz de comunicar directamente com 
Deus. O povo era um sujeito passivo. Este encontrava-se estratificado por classes: 
clero/leigos, nobres/burgueses/povo, homens/mulheres. Cada classe tinha a sua 
posição dentro do espaço da igreja, aproximando-se mais ou menos do altar consoan-
te a sua condição social, mais ou menos importante. Esta concepção manteve-se até 
cerca do séc.XIX.
Construir uma igreja é sempre uma necessidade, é um “momento útil”, que implica 
questões sociais, económicas, construtivas e técnicas. Trata-se de um espaço físico 
edificado com os mesmos materiais com se constroem todos os outros edifícios, 
porque não há materiais sagrados e profanos. Numa igreja cruzam-se a religião e uma 
disciplina não-religiosa, a arquitectura, num esforço conjunto da sociedade clerical 
e leiga. O objectivo final é a criação de um espaço concreto que pretende evocar 
questões de um outro plano mais abstracto, espiritual, portanto sagrado. Deste modo, 
a construção de uma igreja pode ser vista como um momento de cruzamento entre o 
sagrado e o profano. 
Quanto aos limites entre o sagrado e o profano, actualmente, já se tem outra perspec-
tiva do assunto: os limites diluem-se porque cada vez mais a mensagem religiosa se 
destina ao mundo em geral, o importante é levar a mensagem para a vida de cada dia. 
Quando se abrem janelas que lançam um olhar sobre o mundo, pretende-se essa união 
entre a Igreja e a vida. Actualmente procura-se separar, o menos possível, o espaço 
sagrado dos espaços ditos profanos, apagar as rígidas fronteiras entre este binómio, 
entre os espaços da religião e os da vida quotidiana, de modo a que a vida de cada 
Homem possa ser um cruzamento mais harmonioso destas duas realidades.
Os edifícios de culto católico continuam a ser reconhecidos como sagrados, precisa-
mente porque são um local onde o contacto entre Deus e o Homem poderá ser facili-
tado. A comunidade de crentes reunida contribui para a marcação de um território 
como sagrado. E também os rituais funcionam, muitas vezes, como forma de acres-
centar significado aos objectos usados, às acções realizadas e aos espaços onde estes 
têm lugar. Dentro do próprio edifício da igreja, há uma distinção de espaços, como 
estando uns mais próximos do divino do que outros: o presbitério – que pode estar 
a um nível mais elevado, onde estão os clérigos – e a assembleia – a um nível mais 
baixo, onde estão os leigos. O altar tem sido, desde sempre, considerado o elemento 
mais sagrado do espaço de culto.
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Podemos ainda distinguir a crença, da experiência do sagrado. Uma coisa é ter ideia do 
sagrado, outra é descobri-lo e senti-lo, como algo que se manifesta, um factor activo 
que opera mudanças na nossa vida. O sentimento do sagrado pode ser a experiência de 
algo forte, profundo, que parece pertencer a uma outra dimensão, superior à humana, 
e que por isso que nos transcende. 

“… sentimento religioso do indizível, do inexprimível, do totalmente outro, do misterioso, como o 
incompreendido, o extraordinário, o enigmático” 21. 

A arquitectura pode criar espaços que facilitem esse tipo de experiências, sugerindo 
conceitos e sensações através de elementos simbólicos. O espaço de culto religioso 
pode criar impacto e chamar a pessoa à sua espiritualidade. Normalmente a pessoa 
vai para a igreja à espera que, ao chegar, sinta algo de novo, de diferente.
O espaço sagrado, para ser “visto”, exige um desvio do olhar, melhor dizendo, um salto, 
daquilo que realmente vemos, do concreto, para aquilo que está para além, o abstrac-
to. No fundo, não se trata de ver, mas sim de descobrir, nas circunstâncias arquitec-
tónicas, e no que as envolve, a manifestação de algo que está contido no silêncio do 
espaço e do tempo, e nos remete para o sagrado. 

“Não há arquitectura que, sem intervenção de uma vida psicológica previamente educada, 
possa sugerir uma verdade ou sentimento de valor especificamente religioso” 22. 

O espaço pode evocar pensamentos, pode criar sensações, convidar ao recolhimento, 
ao silêncio e à paz, mas da introspecção, da espiritualidade, do sentimento de uma 
força superior até um sentimento religioso específico, tem de haver uma certa educa-
ção nesse sentido. De facto, as coisas só adquirem significado quando apoiadas pelo 
conhecimento da história e pela prática de certas experiências, que nos ficam grava-
das na memória. 

A IGREJA COMO LUGAR DE TEOFANIA

Como vimos, a igreja completa a sua função enquanto lugar de teofania, de manifesta-
ção de Deus. Em cada eucaristia, e segundo a fé cristã, Deus faz-se presente na Palavra, 
no pão, no presidente da assembleia e na própria assembleia. A nível espacial, todos 
estes elementos estão simbolicamente representados por objectos ou espaços que os 
evocam em qualquer momento, mesmo quando não se procede à eucaristia. Assim 
a Palavra tem o seu lugar, no qual é evocada, no ambão; o sacrifício do corpo está 
representado no pão e no altar; o presidente da assembleia é lembrado pela cadeira 
presidencial; e a assembleia tem o seu espaço na nave da igreja.  Mas para além dos 
elementos próprios da religião, há uma série de circunstâncias que parecem evocar a 
presença divina, e que se conseguem pelo domínio dos próprios espaços. 

¶

21 — OTTO, Rudolf, op. cit., pp.92.

22 — PLAZAOLA, Juan, El arte sacro actual: estúdio, panorama, documentos. Editorial Católica, Madrid, 1955, 

pp.289. 

Igreja Corpus Christi
Aquisgrán, 1929, Rudolf Schwarz

Vista da nave central

48



† . O edifício de culto católico e as suas mensagens . 

“... as pessoas falam por vezes de lugares que têm uma «atmosfera» especial ou um poder que 
os habilita a exprimir a sua fé e esperança de uma forma que faz sentido para elas” 23. 

No domínio da arte, e da arquitectura, há alguns meios de expressão de tais impres-
sões, que criam a sensação do sublime. Isto é, meios que contribuem para a criação de 
obras que pareçam grandiosas, formas que façam vibrar a alma, que sejam admiráveis 
e se considerem perfeitas, quase como realizadas por uma ‘mão superior’.  
A luz é, sem dúvida, o elemento mais eloquente na criação de um ambiente místico, 
que melhor evoca o transcendente. É na combinação perfeita entre luminosidade 
e obscuridade, criando espaços de penumbra, que se consegue tal experiência. É a 
existência da luz que modela as formas e os volumes, revela ou esconde os espaços, 
cria momentos, por vezes, recantos, com ambientes diversos. Há inúmeras possibili-
dades de trabalhar a luz, de forma directa ou indirecta, filtrada, a até atribuindo-lhe 
cor. Cada uma delas pode criar diferentes ambientes e provocar diversas sensações. A 
abertura de vãos coloca em comunicação o espaço exterior com o espaço interior do 
edifício, e a luz é o elemento que os une porque os atravessa.
Um outro meio, capaz de produzir a sensação de uma presença superior, é o vazio. 
O espaço cheio, carregado de elementos que o ser humano produz, remete para a 
condição humana e pensamos que dificilmente evoca o divino. É o que acontece 
com muitos espaços do dia-a-dia. A maioria das pessoas enche-os de objectos, marcas 
pessoais, para os sentirem como seus. No passado, também as igrejas se enchiam 
de imagens, especialmente de santos. Não se pretende que estes sejam banidos dos 
espaços religiosos, mas que o seu uso seja comedido, porque afinal o essencial está 
sempre lá, e não passa pelo número de imagens que se coloca. O vazio pode ser impes-
soal e até incomodativo. Mas também pode criar a distância necessária, o espaço 
de paragem, de calma, de tranquilidade e de respiração que tantas vezes falta nas 
nossas vidas. O vazio plástico, bem proporcionado e iluminado, pode ser uma forma 
muito expressiva do infinito. Algumas das igrejas contemporâneas são disto um bom 
exemplo.
Tanto a luz, como o vazio, são características que vemos e sentimos. Elas permitem-
nos ‘descobrir o invisível’. Na linguagem dos sons, estas correspondem ao silêncio. 
Este deixa ouvir todas as mensagens, mesmo as mais subtis. As formas aparentemente 
mudas parecem ter um significado e transmitir mensagens. 

“Mas escuta a respiração do Espaço, a mensagem incessante que é feita de Silêncio” 24.

Mesmo durante o sacramento da eucaristia, o momento considerado mais sagrado é 
assinalado pelo silêncio, porque até a mais bela música não o exprime, embora possa 
ajudar a evocá-lo. 
Falamos do silêncio plástico e do silêncio acústico, porque estes parecem contribuir 
para a obtenção do silêncio interior, no qual se acredita que Deus verdadeiramente se 
manifesta. 

23 — HOLM, Jean, BOWKER, John (coord.), op. cit., pp.55. 

24 — RILKE, Rainer Maria (citado por SEABRA, N. Miguel, “Silêncio” in Centro de espiritualidade do Turcifal. 
Lisboa, FG+SG – Livros de Imagem, 2005). 

¶

Igreja do Convento de São Domingos

Lisboa, 2005, J. P. Providência e J. F. Gonçalves

Presbitério iluminado por luz zenital

Capela de Notre Dame du Haut

Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier

Vista interior, aberturas na fachada sul
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“Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele” (Salmos 36,7).

A verticalidade é outra característica que sempre esteve presente nestes espaços. 
“nenhum mundo é possível sem a verticalidade, e esta dimensão basta, ela só, para evocar a 
transcendência” 25. A verticalidade é a tentativa expressiva de uma aproximação ao céu 
e assim a uma dimensão superior à humana. A sensação de leveza espiritual é facilita-
da quando a cobertura do edifício se ergue bem alto, e nos deixa espaço para levantar 
o olhar, para o nosso espírito também ele se elevar. A escala monumental também já 
foi, em tempos, um recurso para alcançar uma qualidade divina.

A IGREJA COMO OBRA DE ARQUITECTURA

A arquitectura procura criar espaços adequados ao culto, dando, antes de mais, 
resposta às exigências programáticas, que podem passar por um espaço com 
determinadas dimensões para acolher a assembleia, reunida para a eucaristia, mas 
também por espaços destinados ao baptismo, à confissão dos fiéis, e ainda outros 
compartimentos com funções complementares e sociais, que cada vez mais se 
associam às igrejas, formando centros paroquiais. 
Através da combinação dos diversos elementos que tem ao seu alcance, a 
arquitectura procura também evocar os valores religiosos. De facto, as características 
arquitectónicas devem sempre convergir para o objectivo principal que é evocar o 
misterioso, o transcendente, criar um ambiente próprio para a espiritualidade, para 
a reflexão e oração. A igreja é uma forma de expressão da fé, da crença em algo maior, 
invisível, superior, transcendente, diferente. Construir uma igreja não é afirmar que 
existe, mas afirmar que se acredita que existe. 

“A igreja e a disposição dentro dela dos distintos lugares – como o altar, o ambão, a sede 
presidencial e outros – criam também um ambiente significativo. A arquitectura, além do 
resultado artístico e funcional, interpreta o espaço e comunica mensagens, traduzindo em 
estruturas e em ornamentação os valores atribuídos aos diversos aspectos da existência 
humana” 26.

O edifício religioso concretiza de um modo indivisível o programa, a forma e 
a ideologia. As mensagens que transmite, por vezes, são explícitas e, por vezes, 
encontram-se implícitas. São as mensagens da religião, da Igreja (enquanto cliente, 
que pretende construir um espaço) e da fé (que é o motor de todo o processo). Mas 
também do autor da obra, que coloca sempre na criação o seu cunho pessoal, e 
das circunstâncias em que o edifício é criado. Desse contexto fazem parte o local, 

¶

25 — ELIADE, Mircea, op. cit., pp.139. 

26 — LÓPEZ, Dom Julián, “Concreciones práticas de la constituión sobre la Sagrada Liturgia para los artistas en la 
proyección de una nueva iglesia” in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. 

Octubre 1999. Madrid, Fundación Felix Granda, 2000, pp.37. 

27 — Cf. BUSQUETS, Pere, “Un ejemplo de analisis semiologico en la liturgia: el edifício eclesial” in Phase (76), 1973, 

pp.329-339. 
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a sociedade, a cultura, as questões económicas, construtivas... Uma análise atenta 
pode descobrir, na estrutura visível do edifício, as inúmeras realidades que lhe são 
adjacentes. 
E assim, se confirma, o processo a que nos referíamos no capítulo anterior, em que o 
edifício é sinal e símbolo e faz parte de um particular acto de comunicação. Aqueles 
que estão envolvidos na sua concepção e construção, desde o arquitecto, o pároco, 
ou clero de uma forma geral, e a comunidade, constituem o emissor, que pretendem 
através da estrutura física e plástica do edifício de culto, de todos os seus elementos 
visíveis, transmitir diversas mensagens que pertencem, a determinadas classes de 
significados. Essas mensagens podem ser relativas a valores religiosos, históricos, 
culturais, arquitectónicos, económicos e sociais. Para que estas sejam captadas é 
necessário haver correspondência com aqueles que utilizarão o espaço, os receptores, 
que haja alguma sintonia de circunstâncias, que se comunique através de um código 
semelhante 27. 

Igreja de Sta. Maria

Marco de Canaveses, 1989-97, Álvaro Siza

Vista da porta 
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4.2.
A GRANDE RENOVAÇÃO LANÇADA PELO 
CONCÍLIO VATICANO II

MOMENTO 1. O CONCÍLIO VATICANO II E AS SUAS 
CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS
De 1965-90. A diversidade de linguagens.

Ao longo da sua história, a Igreja Católica foi-se tentando adaptar a cada época, o que 
passou por alguns importantes acontecimentos, e respectivos documentos, tal como 
aconteceu no séc.XX, com o Concílio Vaticano II. Este foi a legitimação, e consagra-
ção, daquilo que já se vinha a pensar há algum tempo, sobretudo na Alemanha desde 
a década de 20, mas que até então era posição de uma minoria. Com este concílio, a 
renovação litúrgica tornou-se oficial da Igreja Católica e extensiva a todo o mundo. 
O Papa João XXIII convocou o concílio, em 1962, num difícil contexto social e políti-
co: depois de duas guerras à escala mundial, da reconstrução do pós-guerrra, envolvi-
da por uma paz agora tão efémera, perante grandes desenvolvimentos tecnológicos…
O Concílio Vaticano II foi um dos acontecimentos mais significativos da história 
da Igreja, que teve lugar entre 1962-65 e foi encerrado pelo Papa seguinte, Paulo VI. 
Depois de quase dois mil anos de história, este concílio foi para a Igreja Católica um 
momento de paragem, que desenvolveu um processo de reflexão sobre si mesma, 
o que representa uma mudança em relação a concílios anteriores. O concílio foi 
convocado para tentar pôr em prática os verdadeiros valores da Igreja, para responder 
às necessidades do séc.XX, para definir o papel da Igreja nesta nova era e para dar 
directrizes para o novo milénio.
Há questões da Igreja Católica que nunca deverão mudar porque estão fundadas 
em Cristo. No entanto, houve diversas áreas em que se sentiu necessidade de uma 
actualização: foi reforçada a natureza cristocêntrica do Cristianismo, especialmente 
nas celebrações litúrgicas, assim como a extrema importância da Liturgia, enquanto 
meta e simultaneamente fonte da fé cristã. Na celebração litúrgica deve prevalecer 
o carácter sacramental, isto é, devem ser reavivados os sacramentos e o seu aspecto 
simbólico, que é muito mais forte do que o dos objectos/símbolos. 
Na celebração, tornou-se fundamental a total compreensão de todos os textos, de 
modo a que a eucaristia não seja um ritual sem sentido, mas se encha de significado. 
Neste sentido, percebe-se também a importância que tomou a leitura da Sagrada 
Escritura e a adopção da língua vulgar de cada local. O concílio propunha ainda a 
activa participação dos fiéis na eucaristia – aspecto fundamental da reforma litúrgi-
ca – bem como a valorização do sacerdócio real, praticado por cada pessoa e ao qual 
todos estão chamados. 
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38 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium: A Sagrada Liturgia, cap.II, 48.

39 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Lúmen Gentium: A Santa Igreja, cap.I, 7.

40 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium: A Sagrada Liturgia, proémio, 2. 

41 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Lúmen Gentium: A Santa Igreja, cap.I, 8.

¶

“É por isso que a Igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério 
de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na acção sagrada, consciente, 
activa e piedosamente, por meio duma boa compreensão dos ritos e orações; sejam instruídos 
pela palavra de Deus; alimentem-se à mesa do Corpo do Senhor; ...” 38.

Nos documentos do Concílio Vaticano II, em pleno séc.XX, a Igreja Católica veio refor-
çar o conceito unitário da realidade religiosa, que podendo ser constituída por dois 
vectores, se reúne numa única vivência. Já tínhamos, ao longo deste trabalho, referido 
tal questão em relação à realidade, ao ser humano, a qualquer objecto e à arquitectura, 
nos quais se encontram as dimensões do sensível e do inteligível, do corpo e do espíri-
to, a estrutura física e o conteúdo, o visível e o invisível. Também já vimos, ao nível 
do Cristianismo, como a pessoa de Jesus Cristo foi capaz de unificar toda a realidade, 
humana e divina. O Concílio Vaticano II salientou o mistério da encarnação como 
base do Cristianismo: “Ele é a imagem do Deus invisível” 39. A Liturgia, assim como a 
Igreja, foram também destacadas como momentos de união das diversas vertentes: 

“a autêntica natureza da verdadeira Igreja, que é simultaneamente humana e divina, visível 
e dotada de elementos invisíveis, empenhada na acção e dada à contemplação, presente 
no mundo e, todavia, peregrina, mas de forma que o que nela é humano se deve ordenar e 
subordinar ao divino, o visível ao invisível, a acção à contemplação, e o presente à cidade futura 
que buscamos” 40. 

“a sociedade organizada hierarquicamente, e o Corpo místico de Cristo, o agrupamento visível 
e a comunidade espiritual, a Igreja terrestre e a Igreja ornada com os dons celestes não se 
devem considerar como duas entidades, mas como uma única realidade complexa, formada 
pelo duplo elemento humano e divino” 41. 

O Concílio Vaticano II lançou novos princípios litúrgicos, teológicos e ideológicos, 
mas também construtivos. De facto, da alteração de questões litúrgicas derivaram 
diversas questões espaciais e arquitectónicas, que iriam alterar os espaços de culto. A 
igreja edifício existe para suportar a liturgia logo, se esta foi renovada, também o edifí-
cio teria de ser. Cada igreja deve ser uma arquitectura ‘encarnada’, isto é, nas estruturas 
físicas e visíveis das igrejas devem estar presentes os valores espirituais da fé, de forma 
intrínseca e vibrante. 
O Concílio Vaticano II não deliberou regras, como tinha acontecido em concílios 
anteriores, mas sim princípios a seguir, dando liberdade de concretização. Aconse-
lhou a que as igrejas fossem construídas por técnicos da área, a quem se deveria dar 
formação litúrgica, assim como formação artística ao clero, para que a compreensão 
entre ambos fosse facilitada. 

Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses 

Representação (parte) do baptismo 

de Cristo , numa parede do baptistério
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42 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium: A Sagrada Liturgia, cap.VII, 122.

43 — Instrução geral do Missal Romano, cap.V, I, 288. 

44 — CAMARA, Dom Hélder, Race Against Time. London, Sheed & Ward, 1971, pp.63 (citado por  SCHLOEDER, 

Steven J., L’Architettura del Corpo Místico. Palermo, L’Epos, 2005, pp.97).

¶

“Seja também cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e 
regiões, desde que sirva com a devida reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e 
ritos sagrados” 42. 

Nos diversos documentos, a Igreja Católica indica várias qualidades de carácter geral 
que devem fazer parte dos espaços de culto, de modo a estes se tornarem aptos para as 
celebrações: “… os edifícios sagrados e os objectos destinados ao culto divino devem ser dignos 
e belos como sinais e símbolos das realidades celestes” 43.
A nobreza e a dignidade são possíveis num espaço ordenado, bem dimensionado e 
de proporções adequadas e equilibradas. Estas características são fundamentais pois 
uma obra pode estar construída com os meios e a linguagem do seu tempo, pode 
ser funcional e agradável, mas se não possuir as proporções adequadas, a verdadeira 
harmonia entre as partes não se concretiza e, deste modo, não será possível transmi-
tir as mensagens pretendidas. Deve-se procurar também a verdade e autenticidade 
das formas e dos materiais, excluindo imitações de qualquer ordem. A escolha dos 
materiais, e o seu uso, devem ainda ser apropriados e expressivos. A comodidade dos 
fiéis é um outro aspecto a ter em conta. A igreja deve ser o espaço da comunidade e ter 
todas as condições físicas e funcionais para que esta celebre os sacramentos (ilumina-
ção, acústica, conforto térmico). 
A tendência deve ser a da simplicidade e não a da ostentação pois as formas, desenha-
das pela geometria e esculpidas pelos materiais, bastam para criar o espaço da igreja. 
Aliás, podemos dizer, que muitos elementos e símbolos decorativos que povoavam 
as igrejas católicas não eram necessariamente cristãos mas tinham a sua origem nas 
culturas pré-cristãs, como os anjos de tradição pagã. 
A igreja deve-se inserir na linguagem sacramental, não pela magnificência, mas pela 
simplicidade e verdade, de acordo com o verdadeiro espírito da religião humilde e 
servidora. Nos espaços da igreja deve haver um ambiente de paz e harmonia, onde é 
possível sentir a união do povo reunido e a presença do transcendente. 

“num mundo em que dois terços da população vivem em condições oprimentes de pobreza e 
fome, como podemos gastar quantias avultadas  de dinheiro na construção de templos de pedra, 
esquecendo a vida de Cristo, que continua na vida do pobre? E quando compreenderemos que 
em igrejas assim sumptuosas o pobre não tem se quer a coragem de entrar (…)?” 44. 

Os dois tipos de sacerdócio (ministerial e real, do clero e dos leigos), que existem no 
Cristianismo, têm consequências em termos arquitectónicos, isto quer dizer, que 
dentro do espaço de culto são necessárias duas zonas distintas, mas que fazem parte de 
um único espaço unitário. O lugar do sacerdote distingue-se, pois é ele que administra 
os sacramentos, que preside a assembleia e “age em vez de Cristo”, devendo ser bem 
visível a partir da nave, onde se encontra a assembleia, embora esteja totalmente 

Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses 

Vista da nave 

Igreja de S. Pio, Meggen

Vista da nave 

Igreja do Sagrado Coração, Lisboa 

Vista da nave
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45 — Antigamente, o sacerdote voltava-se de costas para o povo e ambos estavam voltados para Oriente, 

assim como a própria igreja, dando expressão à questão simbólica de que Deus se encontra a Oriente, onde 

o sol nasce.

¶

relacionada com esta. Estas fronteiras, assim como que se estabelecem entre interior 
e exterior, espaço sagrado e profano, têm-se vindo a desvanecer. Embora permaneça 
o altar como momento mais sagrado, pretende-se que todo o espaço seja unificado. A 
posição expressa pelo Concílio Vaticano II, refere a hierarquia dentro da Igreja Católi-
ca, mas reforça que a assembleia se deve sentir reunida e congregada. 
Antes do Concílio Vaticano II, o importante era ir ao encontro de Deus; depois, o 
importante passou a ser ir ao encontro dos homens. O espaço, como sempre, apenas 
reflectiu a mudança. Esta renovação pediu um novo modelo de igreja, uma configura-
ção em que a assembleia se reúne em volta do altar. De entre as orientações do Concí-
lio Vaticano II, o lugar da assembleia e a sua relação com o altar foi a que desencadeou 
mais alterações e transformações do ponto de vista formal e espacial.
No passado, o altar era colocado numa posição elevada, fazendo parte de um cenário 
distante e inalcançável. O seu isolamento era reforçado pela balaustrada, e o destaque 
enfatizado pelos baldaquinos, elementos que aludem à tenda de Deus, mas simulta-
neamente ao trono de um rei. A certa altura, vulgarizou-se também a construção de 
diversos altares laterais em que se celebravam missas quase individuais e em simul-
tâneo.  
Actualmente, a nova proposta de igreja prevê um único altar, como ponto central, e 
uma única celebração, em cada momento, para maior união da assembleia. O altar é o 
elemento fundamental do espaço cristão e deve transmitir dignidade e força expressi-
va, pela sua localização, forma e natureza dos materiais. O altar, segundo as directivas 
do Concílio Vaticano II, deve ser construído afastado da parede para que o sacerdote 
possa celebrar a eucaristia voltado para a assembleia. O altar e o sacerdote aproxi-
maram-se da população, existindo uma relação de maior proximidade. A distância 
e o secretismo que envolviam a celebração, numa comunicação entre o sacerdote e 
Deus, e à qual o povo só assistia, desapareceram45. No altar, segundo a fé cristã, Cristo 
faz-se presente para se reunir à sua comunidade e por isso é conveniente que seja fixo 
e, se possível, de pedra natural para ter uma presença digna e perdurável. “Chegai-vos 
a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus” (I Ped, 
2, 4). No entanto, é permitida a utilização de qualquer material nobre, até porque nos 
primeiros tempos os altares eram em madeira, em alusão à própria mesa da ceia de 
Cristo.
O lugar da assembleia é fundamental na concepção do edifício religioso. Não nos 
esqueçamos que, igreja significa ecclesiae, isto é, assembleia. A reunião da assembleia, 
em volta do altar, é pois o motivo da existência de todo o edifício. A igreja é um lugar 
de encontro mas, mais do que isso, de reunião por uma fé comum. A atitude, de um 
grupo de pessoas que se encontram numa sala de espectáculos, é diferente da atitude 
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Altares

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Munique 

Igreja do Novo Milénio, Roma

Igreja do Convento S. Domingos, Lisboa
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¶

46 — No espectáculo, apenas se assiste, apesar de começar a haver cada vez mais interactividade. Mas não 

deixa de ser algo superficial, epidérmico, relacionado com a distracção.

daquelas que se encontram na igreja, para participar na eucaristia46. É a fé das pessoas 
que as leva à igreja e à eucaristia. Esta é uma celebração litúrgica, na qual deve haver, 
segundo as directivas do Concílio Vaticano II, uma participação activa dos fiéis: por 
palavras, cânticos, movimentos e gestos. Trata-se de um momento de concentração, 
um momento de reflexão e também de comunhão, em que o espírito está atento e 
activo, assim como o corpo, para que se possa eventualmente dar um salto de dimen-
sões, do concreto para o transcendente. 
O espaço da assembleia deve ser entendido como um todo, tal como a comunidade 
que se deve sentir unida. A igreja passa a reflectir a sociedade inter-classicista do 
séc.XX, que valoriza a liberdade e igualdade. Apesar disso, a assembleia deve estar 
distribuída em pequenos grupos de bancos, por questões práticas e de modo a que 
cada pessoa se sinta parte integrante e importante de um conjunto, e não uma peça 
insignificante de uma grande massa. Os bancos, hoje em dia indispensáveis, surgiram, 
pela primeira vez, nas igrejas no final da Idade Média, e até então os fiéis permaneciam 
de pé, ou ajoelhados. Por volta de 1500, tornaram-se mais amplos e fixos, possuindo já 
genuflexório e costas altas. Neste século, em algumas igrejas os bancos foram substi-
tuídos por cadeiras individuais, o que quebra a rigidez da nave e permite distribuições 
mais orgânicas. Elas reforçam a individualidade da cada fiel mas diminuem o carácter 
comunitário e familiar. As cadeiras evocam ainda o carácter móvel e efémero da litur-
gia, e menos o carácter eterno que se pretende para uma igreja, espaço de encontro 
com Deus e seus valores eternos. 
Antigamente, a assembleia distribuía-se ao longo de um eixo longitudinal, enfati-
zando a ideia de caminho, de povo em marcha. A configuração centralizada, que no 
séc.XX se propôs, relaciona-se fundamentalmente com a ideia de assembleia convoca-
da e unida à volta da mesa do Senhor, como autêntica ceia de Cristo. O círculo é uma 
figura com muito simbolismo: a Igreja como mãe, o útero materno, a ideia de abrigo e 
de protecção, que vai além da mera estrutura física, mas parece envolver de um modo 
especial. A forma circular recupera, entre outras, a planta de algumas das mais antigas 
construções cristãs, como Santa Constança, em Roma. No entanto, estas construções 
tinham normalmente outras funções, como mausoléu ou baptistério. 
A questão de um anel aberto ou fechado, já estudada por Rudolf Schwarz na primeira 
metade do século, é novamente ponderada e associa-se a uma assembleia na qual se 
deixa, ou não, espaço para aquele que ainda está para vir, para completar a própria 
comunidade. Além disso, o anel aberto permite que nenhuma parte da assembleia 
tenha de se situar nas costas do sacerdote e do altar. Depois do Concílio Vaticano II, a 
tendência do espaço central generalizou-se fazendo surgir edifícios de planta circular, 
quadrada, usada também na diagonal, ou com outras formas poligonais.
Ao projectar o espaço da igreja é necessário ter em conta aquilo que lá acontece, a 
eucaristia ou a oração individual. Deste modo, podemos pensar na eucaristia como 

Nave - espaço da assembleia

Igreja de Nss. Senhora Boavista, Porto

Capela de São José, V. N. Gaia

Bancos

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Lisboa

Igreja do Convento S. Domingos, Lisboa
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47 — PIACENZA, Mauro, Presidente da Comissão Pontifícia para os bens culturais da Igreja, in SCHLOEDER, 

Steven J., op. cit., pp.12.

¶

conjunto de momentos estáticos, em alternância com ritmos, dinâmicas e cadências 
próprias. Na eucaristia, os fiéis devem estar confortavelmente instalados e devem ter 
uma boa visibilidade para o presbitério, mas simultaneamente ter à sua disposição 
corredores de circulação, que lhes permitem a activa participação nas acções litúr-
gicas. Por outro lado, também se devem criar condições para momentos de maior 
intimidade, de recolhimento, de introspecção e de reflexão pessoal. O espaço deverá 
reflectir e facilitar as diversas acções que lá podem ter lugar. 

“A celebração da liturgia não é, de facto, indiferente à arquitectura e a arquitectura de uma 
igreja tem influência sobre a liturgia que ali se celebra” 47. 

Numa igreja é necessário conseguir um justo equilíbrio entre elementos e espaços, 
algo difícil pelas tensões que se estabelecem: o carácter unitário e fragmentado, o 
colectivo e o individual, a comunhão e o recolhimento, a pausa e o movimento. 
Portanto há que criar momentos distintos mas sem descurar a sensação de espaço 
unitário, como verdadeiro Corpo de Cristo, constituído por diversas partes. 
 
Indispensáveis numa igreja são os elementos que exprimem, durante a eucaristia, a 
presença de Cristo: para além do altar, também o ambão, a cadeira presidencial e o 
crucifixo, todos eles situados no presbitério. 
O ambão, mesa da Palavra, é um ponto alto, onde se proclama a Sagrada Escritura, e 
deve por isso ser um elemento estável e à altura da dignidade das leituras bíblicas. O 
ambão deve também ser um local com boa visibilidade e boas condições acústicas. 
O Concílio Vaticano II, ao permitir o uso da língua de cada local, restituiu às leituras 
maior significado e impacto junto dos fiéis, evidenciando o papel do ambão dentro do 
espaço litúrgico. 
A cadeira presidencial merece também algum destaque, como lugar do líder da 
assembleia, mas sem fazer lembrar um trono. 
O crucifixo é o símbolo religioso cristão universal, que recorda a entrega e morte de 
Jesus, para salvação de toda a humanidade. É, por isso, também símbolo da união dos 
Homens, em torno de Cristo. A cruz é um elemento omnipresente em toda a litur-
gia, iconografia e espaços do Cristianismo, assim como na mente e na devoção dos 
cristãos. Anteriormente, a eucaristia era vista principalmente como a renovação do 
sacrifício da crucificação e, desta forma, a cruz ocupava uma posição de grande relevo 
na igreja. Após o Concílio Vaticano II, dado que a eucaristia passou também a realçar 
os aspectos de memória e ressurreição, a cruz continua a aparecer, sendo a única 
imagem estritamente necessária, mas com menos proeminência. 
É ainda de extrema importância o sacrário, lugar onde se guarda a reserva eucarística. 
Este deve ser único em cada igreja, de material sólido e não transparente. O sacrário 
pode-se encontrar no presbitério mas fora do altar de celebração, ou numa capela 

Ambão e cadeiras

Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses 
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Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses

Igreja do Novo Milénio, Roma
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própria destinada à devoção ao Santíssimo Sacramento e aos momentos de oração 
individual.
Na igreja paroquial, há outros espaços complementares que são necessários como 
o baptistério, que deve ter uma boa visibilidade para a assembleia. Este localiza-se 
normalmente perto da entrada da igreja devido ao seu simbolismo, enquanto primei-
ro acto do caminho de fé, embora, em muitas igrejas, tenha sido construído próximo 
do presbitério. O local destinado à confissão é também necessário, mas pode ser uma 
capela que comunica com a assembleia e que possui as condições para momentos 
mais individuais, de diálogo com o sacerdote. Já não se deve enfatizar o carácter de 
julgamento opressivo, que se passava num pequeno espaço escuro e encerrado. 
A partir do Concílio Vaticano II, já não se fazem altares laterais e diminuíram as 
imagens de santos, que aparecem de forma mais moderada. A Igreja aconselhou 
também o cuidado com todos os objectos usados no culto, que devem ter dignidade e 
beleza. Todos os elementos, de uma geral, devem-se harmonizar entre si na forma, da 
dimensão, na disposição e nos materiais. 

A Igreja Católica, lançando estas orientações, passou a palavra e a acção aos arquitec-
tos e artistas. Desde então, e sempre que necessário, ergueram-se novos espaços de 
culto que tentaram concretizar tais directivas. Mas também foi necessária a adaptação 
dos antigos edifícios eclesiais, dando-lhes o carácter simbólico e sacramental da nova 
reforma. A autenticidade e o respeito pela arte, deveriam prevalecer, especialmente 
quando se tratavam de obras com valor artístico ou arquitectónico. A adequação 
destes espaços revelou-se uma tarefa bem mais difícil do que projectar novos espaços. 
Em alguns casos, as soluções apresentadas foram provisórias e tiveram resultados 
desastrosos, passando apenas por alguns complementos, que não expressavam a 
verdadeira intenção do Concílio Vaticano II. Para tais adaptações não era necessário 
intervir à maneira do passado, pois cada época deve construir de forma actual mas 
respeitando o valor da História.
A construção das novas igrejas católicas, a partir de 1960, ficou nas mãos de uma nova 
geração de jovens arquitectos, que expressavam concepções ideológicas e formais 
muito distintas entre si. A partir de então, é difícil caracterizar, de uma forma global, 
a arquitectura religiosa porque as propostas foram muito diversificadas, na forma das 
plantas, no aspecto exterior, na disposição do interior. Esta arquitectura religiosa foi o 
reflexo da variedade das culturas europeias.
Devemos lembrar que os novos materiais e técnicas construtivas foram sendo cada 
vez mais utilizados e valorizados, conseguindo-se alcançar mais flexibilidade de 
formas e grande riqueza estética. O desenvolvimento das estruturas tornou possíveis 
as paredes tipo membranas, o betão armado deu lugar a paredes inclinadas, a formas 
orgânicas e a grandes vãos, o uso de peças pré-fabricadas generalizou-se… 

Sacrários

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Munique 

Igreja do Novo Milénio, Roma

Baptistério

Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses 

Objecto de culto - pixide

Igreja do Convento S. Domingos, Lisboa
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48 — Cf. as informações das igrejas apresentadas em STOCK, Wolfgang Jean Jean, European Church 
Architecture 1950-2000. Prestel, Münich, 2003. 

Para a Igreja de S. Pio, em Meggen, e Catedral da Ressurreição ver ainda AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. 
Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Madrid, Fundación Felix Granda, 2000. Para a Igreja da 

Sagrada Família, em Salerno, ver PRIORI, Giancarlo, Paolo Portoghesi. Bologna, Zanicheli, 1985. Para a Capela 

de Sogn Benedetg ver ainda YOSHIDA, Nobuyuki, Peter Zumthor. Tokyo, A+U, 1998. Para a Igreja paroquial Santa 

Teresa de Jesus ver ainda El Croquis (46). Madrid, El Croquis Editorial, Janeiro 1991. Para a Igreja de Santa 

Maria ver ainda SIZA, ÁLVARO com textos de NUNO HIGINO, Igreja de Santa Maria - Marco de Canaveses. Marco 

de Canaveses, Paróquia de Sta. Marinha de Fornos e Francisco Guedes, 1998. Para a Igreja do Coração de 

Jesus, a Igreja de São Francisco, em Resthof, e Santuário de Peregrinação San Giovanni Rotondo ver ainda 

Detail Konzept (9), Setembro 2004. Para a Igreja do Novo Milénio ver CASSARÁ, Sílvio, Richard Meier: recent 
works. Milano, Skira, 2004 e “Dives in misericórdia – Tre vele per il nuovo milénio”. Vicariato di Roma, Inalteci-

menti, s.d. (Folheto sobre a “Igreja do novo milénio”, recolhido no local).

¶

Igreja de Baumgarten 

Vista exterior (campanário em 1º plano)

Vista interior

¶ Modular

Igreja de St. Aengus
Vista exterior

¶ Tenda

Os anos 60 e 70 provaram ser anos de extraordinária inovação para a Igreja Católica, 
apesar das questões funcionais e sociais serem as que mais se valorizavam, tornando a 
aquisição de uma qualidade artística e sagrada algo difícil de obter. Todavia, construí-
ram-se alguns exemplos cuja qualidade se destaca48.

Quando se deu por encerrado o Concílio Vaticano II, em 1965, já tinham sido lança-
dos alguns dos seus documentos conclusivos, como o Sacrosanctum Concilium, e o seu 
espírito já se fazia sentir em algumas obras, como é o caso da Igreja de Baumgarten 
e respectivo centro pastoral, do arquitecto Johann Georg Gsteu (nascido em 1927), em 
Viena, Áustria. Esta igreja situa-se num subúrbio da cidade, numa pequena encosta, 
na qual se ergue sobre uma base em betão aparente, o que já tinha acontecido em 
construções anteriores. O grande volume cúbico central está acompanhado por 
quatro pequenos ‘satélites’, também cúbicos, que são a sacristia, o centro paroquial e 
ainda o peculiar campanário. Todo o desenho é baseado no quadrado, cuja geometria 
define a estrutura, a organização e vai até aos mais pequenos detalhes. A igreja tem 
uma configuração central, em que o altar se encontra rodeado pela assembleia, em 
três lados. A luz rasga as paredes e a cobertura, formando uma cruz, quase como uma 
fita que envolve uma caixa. A estrutura é visível no interior, criando ritmo nas super-
fícies de betão aparente. Johann Georg Gsteu explorou o cubo enquanto contentor, 
desenvolvendo, à volta dele, a estrutura e o tema espacial. 

No Reino Unido e Irlanda, a construção de novas igrejas católicas sempre foi reduzida 
e as influências modernas só se fizeram sentir realmente na década de 60, também 
devido ao Concílio Vaticano II.  
Liam McCormick (1916-96) foi o arquitecto irlandês que mais se distinguiu, nesta 
época, pela construção de vinte e sete igrejas. As suas obras demonstravam a sua 
capacidade de ler os locais e criar edifícios que se integravam de forma harmoniosa. 
Em 1965, construiu a Igreja de St. Aengus, em Donegal, Irlanda, que merece referên-
cia devido às suas formas. Numa paisagem montanhosa nasceu esta igreja paroquial 
circular, que se parece inspirar numa velha fortificação próxima daquele local, tanto 
pela forma como pela pedra de revestimento, que lhe confere um aspecto áspero e 
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Capela de peregrinação de Oudenaarde

Vista da fachada principal

Vista da capela, na parte de trás

¶ Plano inclinado

Igreja de S. Pio

Vista exterior

¶ Globalidade. Unidade. Ritmo

algo rude. A planta é constituída por dois círculos, um interior e outro exterior, quase 
tangentes na entrada, que criam entre eles um espaço pouco perceptível, onde se 
desenvolvem os serviços de apoio. A cobertura cónica faz lembrar uma tenda e não 
assenta directamente nas paredes, criando uma banda de janelas que contorna toda 
a igreja. A iluminação provém ainda da abertura circular sobre o altar, de efeitos um 
pouco teatrais. Tanto pela forma circular, como por este óculo, a Igreja de St. Aengus 
faz lembrar a Igreja de Santo Alberto, construída em 1954, em Saarbrücken, Alema-
nha, por Gottfried Böhm.

Durante o séc.XX, as obras de Le Corbusier tiveram uma extraordinária influência 
sobre a arquitectura, o que também a aconteceu ao nível dos edifícios religiosos. 
Na Bélgica, em 1966, o arquitecto Juliaan Lampens (nascido em 1926) construiu 
uma capela em que tal se sente: o tratamento do betão e a linguagem utilizada, 
lembram em parte La Tourette. A capela de peregrinação de Oudenaarde ainda 
pertence ao grupo de igrejas que impõem uma presença expressiva e monumental, 
e não assumem uma atitude humilde. A capela é composta por um único corpo de 
betão, que emerge da terra e se lança em direcção ao céu. Nesse lado, a fachada é toda 
envidraçada, permitindo uma boa iluminação do interior, e sendo apenas interrompi-
da por uma viga de betão, onde se encontra o sino da igreja. Os sinos foram perdendo 
ao longo do tempo a sua função de convocação e assim já não precisam de se erguer 
no alto de uma torre, para que o som melhor se expanda, mas podem ocupar posições 
mais discretas. Esta fachada constituiu a face da capela, que convida, quem se aproxi-
ma, a entrar. O imenso corpo de betão é dividido por um pequeno lago, que separa o 
espaço principal de uma pequena capela, na parte de trás. 
Trata-se de uma obra de arquitectura de escala um pouco monumental, que não se 
assemelha a nenhuma igreja já existente, nem se afirma enquanto edifício religioso, 
mas lembra, nos seus traços gerais, outros edifícios contemporâneos, com diferentes 
programas. 

Uma outra tendência, manifestada durante o séc.XX, foi a de evitar a excessiva 
concentração na forma expressiva da igreja e, deste modo, procurar-se a sua redução a 
uma forma muito básica, como o cubo, dando à luz o papel de desmaterializadora49. 
A Igreja de S. Pio, em Meggen, perto de Lucerna, na Suíça (1964-66), exemplifica tal 
tendência. Esta igreja é uma obra do arquitecto suíço Franz Füeg (nascido em 1921), 
cuja arquitectura se inspira em Mies van der Rohe e nos seus edifícios ‘analíticos’, em 
oposição à arquitectura escultural. De facto, a Igreja de S. Pio integra-se na linguagem 
reducionista do racionalismo moderno, constituindo-se apenas de um paralelepí-
pedo, em que se misturam duas técnicas de diferentes épocas: a estrutura metálica 

¶

49 — Cf. CASTRO, M. Antónia, “Crisis del arte sacro contemporâneo: La ruptura com la beleza en el arte del siglo XX ” 

in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Madrid, Fundación 

Felix Granda, 2000, pp.219. 
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moderna, de grelha rigorosa, e o revestimento com finos painéis de pedra natural. 
Mais uma vez, a igreja está sobre uma base de betão que resolve os problemas de cota 
e eleva o volume. No exterior, só a cruz no topo do volume e o campanário revelam a 
sua identidade. Às portas, já não se dá o ênfase de outros exemplos e, pelo contrário, 
dissimulam-se na fachada. 
No interior impera a simplicidade de um espaço único, em que não se sabe onde acaba 
a nave e começa o presbitério, apesar de não se tratar de um espaço central. A grelha 
estrutural desenha o espaço e a fina pele de mármore colorido envolve delicadamente 
a comunidade. Do uso da pedra resulta um efeito algo paradoxal: por um lado, a resis-
tência e solidez deste material nobre, e por outro, a subtileza e a entrada de luz, que a 
sua fina espessura permite. As paredes são um grande filtro de luz, o que torna desne-
cessário a abertura de janelas. De dia, parece que nos encontramos dentro de uma 
caixa de ambiente transcendente e, de noite, as sensações passam para o exterior, dado 
que o edifício se converte numa fonte de luz. 
As partes parecem-se subordinar ao todo e a globalidade permanece acima de tudo, 
caracterizada pelo tipo de iluminação, pelo ritmo e cadência da estrutura. A Igreja 
de S. Pio, em Meggen, apresenta um conceito muito semelhante à Igreja Mater 
Misericordiae, em Baranzate, Milão, construída cerca de dez anos antes. 

Na Holanda, o arquitecto e monge beneditino Hans van der Laan (1904-91) construiu 
uma igreja para a abadia beneditina de Vaals, que se tornou a sua obra mais 
importante. A abadia tinha sido construída, em 1922, pelo famoso Dominikus Böhm, 
sendo constituída por um grande edifício com um pátio interior, cuja fachada sul é 
flanqueada por dois grandes torreões cilíndricos. Na década de 50, foi pedido a Hans 
van der Laan um projecto de extensão da abadia e, em particular, uma igreja. As obras 
comportaram a construção de uma cripta (1962), sobre esta a igreja (1968) e ainda a 
sacristia e a biblioteca (1986). A cripta, ao contrário da maioria destes espaços, tem 
dimensões agradáveis e é bem iluminada. Para aceder à igreja, passa-se por um pátio 
exterior e sobe-se uma ampla escadaria. No interior, reina uma extrema simplicidade, 
requerida pela comunidade religiosa. Formas ortogonais, muito depuradas, demons-
tram precisão e ordem. O ritmo regular é dado pela estrutura e principalmente pelas 
aberturas superiores. 
Hans van der Laan distanciou-se das grandes influências da época e construiu uma 
arquitectura própria, mais intemporal, explorando princípios filosóficos e elementa-
res da arquitectura. A beleza e a paz parecem preencher estes espaços, como resultado 
do rigor, das proporções e do ritmo das formas.

No entanto, a confiança inovativa do concílio estagnou no início dos anos 70. Na 
arquitectura religiosa, esta mudança foi manifestada por um despertar em direcção à 
ornamentação, respondendo à simplicidade e despojamento das décadas precedentes, 
com uma enxurrada de imagens fortes e obras esculturais. Durante as décadas seguin-
tes, também se generalizou a ideia da igreja como espaço multi-funcional. Abando-
nou-se a concepção de um edifício único e construiu-se todo um complexo capaz 
de servir a vida social da paróquia: centros paroquiais, jardins-de-infância, espaços 
desportivos, pequenas bibliotecas. 

Igreja da abadia beneditina de Vaals

Vista exterior da igreja

Vista interior

¶ Ascetismo. Precisão. Ordem
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Na Alemanha, em 1970, construiu-se a Igreja de S. Christophorus, numa nova zona 
residencial, da qual a igreja pretendia ser o centro, em Ingolstadt. O arquitecto Erhard 
Fischer quebrou o espírito de isolamento da igreja tradicional e aproximou-a da vida 
da comunidade, inserindo-se no espírito da época. Nesse sentido, foi construído um 
centro paroquial e, mais tarde, um jardim-de-infância e residências para idosos que, 
juntamente com o edifício da igreja, constituíam um vasto conjunto e fechavam um 
pátio colectivo. 
No exterior, a igreja é composta por vários volumes de betão, de aspecto sólido, pesado 
e fechado. O espaço interior é quase um quadrado, situando-se a entrada e o altar nos 
extremos de uma das diagonais. A assembleia dispõem-se em três lados, concentran-
do-se no altar, como previa o Concílio Vaticano II. Esta igreja tem uma pequena capela 
para os dias comuns, com entrada própria, cuja construção também se generalizou na 
segunda metade do século.

Também na Alemanha, em 1972, terminava-se a construção da Catedral da Virgem 
Maria, e respectivo complexo de peregrinação, em Neviges, a obra mais criativa de 
Gottfried Böhm. Trata-se de um conjunto de edifícios com instalações para os peregri-
nos, que se dispõem ao longo de um largo passeio, que culmina na catedral, o ponto 
mais alto. Mais uma vez, em contraste com a modéstia de algumas construções da 
década anterior, esta catedral tem uma presença monumental e completamente 
plástica. É uma grande massa de betão, um aglomerado de volumes que foram escul-
pidos como se de uma montanha se tratasse. Se pensarmos nas suas formas, indepen-
dentemente do material, também nos pode fazer lembrar as tendas, abrigos efémeros 
dos peregrinos. 
No interior continua a sensação de pequena cidade que se percorre devido à imensi-
dão do espaço, aos corredores/ruas, às galerias laterais com altares e capelas de oração, 
ao longo dos quais os peregrinos se vão movimentando. O altar é o culminar do 
caminho. As paredes e a cobertura unem-se num invólucro único de betão. O ambien-
te frio e bruto, do material e das formas, é atenuado pela luz colorida que entra pelos 
vitrais.

Em Itália, foi construída, entre 1969-74, a Igreja da Sagrada Família, em Salerno, 
do arquitecto Paolo Portoghesi (nascido em 1931). Trata-se de mais uma construção 
que rejeita a simplicidade e se enche se expressão e tensão. Seis pólos de círculos 
concêntricos compõem a planta e geram as paredes convexas desta igreja. A única 
parede côncava alberga a capela do Santíssimo Sacramento. Três dos pólos circulares 
desenvolvem-se também tridimensionalmente para a cobertura, gerando superfícies 
escalonadas com pequenos degraus, que se erguem em direcção ao céu. O altar ocupa 
a posição central, à volta do qual se distribui a assembleia.
É um “espaço pulsante”, repleto de tensões e emoções, que derivam das dilatações 
e contracções do espaço, das superfícies rígidas dos degraus em oposição às linhas 
curvas e orgânicas. As aberturas são rasgos na malha estrutural ou interrupções na 
cobertura, que dão lugar a duas cúpulas de luz. Uma delas sobre o altar, como é recor-
rente em muitas igrejas do passado, que enfatiza a luz como elemento capaz de sugerir 
a manifestação do divino.  
Esta igreja italiana insere-se numa arquitectura de estrutura complexa, possuindo 

Catedral da Virgem Maria

Vista exterior

¶ Montanha de betão

Igreja da Sagrada Família

Vista interior da nave

¶ Complexidade. Círculos concêntricos. Árvores de betão

Igreja de S. Christophorus
Vista exterior

¶ Intersecção de volumes
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uma composição fortemente baseada na geometria e no ritmo das superfícies e dos 
volumes. O simbolismo marca também presença e é inspirado nas formas da Nature-
za e noutras formas arquitectónicas: os socalcos de uma montanha, a copa das árvores 
que crescem sobre os troncos cilíndricos, os degraus de um teatro grego, a planta da 
Igreja de S. Ivo em Roma… Evidente é também o simbolismo da estrutura interior: a 
alusão a um Deus, simultaneamente uno e trinitário. 

Também em Itália, ainda na década de 60, o Cardeal Giacomo Lercaro de Bolonha 
convidou o famoso arquitecto Alvar Aalto (1898-1976) para construir uma igreja 
e centro paroquial em Riola. A Igreja de Santa Maria Assunta foi a última obra 
religiosa de Alvar Aalto e talvez por isso sintetize todas as suas experiências anterio-
res. Esta só ficou concluída em 1978, já depois da morte do arquitecto. A igreja situa-se 
nos Montes Apeninos, próximo de Bolonha, numa zona plana entre o rio Reno e uma 
encosta. Em frente à entrada principal, há uma praça para que a assembleia se possa 
reunir ao ar livre e um campanário erguido apenas em 1994, constituído por cinco 
lâminas de betão, encimadas por uma cruz. É um símbolo religioso que se eleva entre 
o verde da envolvente. 
A igreja tem uma forma particular: parecem quatro ‘fatias’ de betão, em que paredes e 
cobertura se misturam e descem em direcção ao altar. Por um lado, sente-se a fragmen-
tação das formas e, por outro, a harmoniosa organicidade do espaço. A silhueta gerada 
é, no mínimo, original. 
É uma igreja que volta a usar a planta longitudinal, com uma forma trapezoidal, e que 
procura adaptar-se aos princípios do Concílio Vaticano II, promovendo uma relação 
próxima entre nave, altar, coro e baptistério. No interior, destacam-se os sete arcos 
assimétricos da estrutura, colocados transversalmente e as ‘lanternas’ longitudinais 
que enchem a igreja de uma luz difusa, vinda de Norte. Apesar da força dos elementos 
arquitectónicos, o ambiente interior parece repousante, sendo envolvido pela brancu-
ra e plasticidade das superfícies.

Na década de 80, houve uma diminuição de construção de igrejas. A arquitectura 
religiosa estagnou quase completamente, durante este período, como resultado de 
uma falta de ordem e exigência. Ainda assim podemos falar de alguns exemplos. 
O arquitecto alemão Heinz Bienefeld (1926-95), tendo trabalhado com nomes já 
conhecidos da arquitectura religiosa como Dominikus Böhm, Gottfried Böhm e Emil 
Steffann, construiu, em 1981, a Igreja de S. Bonifácio, em Wildbergerhütte, uma 
pequena vila alemã. No exterior, ressalta um grande telhado de duas águas, rectangu-
lar, que é sustentado por três longas vigas, apoiadas em seis pilares exteriores. A igreja, 
de planta octogonal, encontra-se retirada dos limites da cobertura, o que constitui a 
sua principal imagem e produz espaços exteriores cobertos. O revestimento é feito 
em tijolo aparente o que lhe confere cor, textura e um aspecto algo arcaico. O espaço 
interior é de grande simplicidade, vendo-se claramente a estrutura, de formas tradi-
cionais, que suporta a cobertura. Entre esta e as paredes de tijolo, surgem superfícies 
envidraçadas que fazem entrar uma luz ténue, devido ao recuo da fachada face à 
cobertura. De uma forma geral, parece uma obra de traços simples e tranquilos.

Igreja de Sta. Maria Assunta
Vista exterior (campanário e fachada principal)

Vista interior da nave

¶ Brancura escultórica

Igreja de S. Bonifácio

Vista exterior

¶ Octógono. Arcaísmo
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50 — ZUMTHOR, Peter, in YOSHIDA, Nobuyuki, Peter Zumthor. Tokyo, A+U, 1998, pp.10. 

¶

Na década de 80, destaca-se também a construção da Capela de Sogn Benedetg, na 
Suíça. Na pequena vila de Sumvitg, existia uma igreja, originalmente gótica, que foi 
destruída, em 1984, por uma avalanche. Foi aberto um concurso para a construção de 
uma nova capela, num local mais abrigado, e o vencedor foi o arquitecto suíço Peter 
Zumthor. Uma das características deste arquitecto é o seu envolvimento com o local 
de cada obra, de modo a que esta nasça em paz com o contexto envolvente. Esta capela 
parece enraizada na própria encosta, como se dela brotasse. O seu aspecto exterior 
pesado e fechado, contrasta com a fragilidade do seu campanário e com a leveza da 
atmosfera interior. A Capela de Sogn Benedetg adere a uma tendência do séc.XX, que 
insere o edifício da igreja no contexto da comunidade e da arquitectura envolvente, 
e não a faz sobressair de forma gratuita. Assim, apesar de conservar o seu carácter 
de edifício excepcional, segue a tradição da construção local e é toda construída em 
madeira. 
Trata-se de um edifício com um único espaço, em forma de uma oval afunilada, como 
uma folha ou gota – simbolismo inspirado nas formas da Natureza. O espaço interior 
parece reduzido ao mínimo indispensável, num conjunto neutro e sereno. Na leitura 
do espaço, apenas ressalta a estrutura de madeira que o define e sustenta, e que expõe 
a verdade da sua construção. O espaço é o que se vê, sem recantos escondidos, sem 
dúvidas, permanecendo só o essencial. São poucos os símbolos religiosos: o pequeno 
altar, a cruz, o sacrário. A estrutura acentua o efeito de verticalidade, que faz o olhar 
elevar-se e encontrar a luz, numa banda de janelas entre as paredes e a cobertura. O 
ambiente é despojado, neutro, acolhedor. A principal sensação parece ser a do confor-
to de um espaço aconchegante, íntimo, nosso, conseguido pelo uso da madeira e pelas 
dimensões. Em contraste com a imensidão de algumas igrejas, esta capela oferece-nos 
um pequeno espaço, quase como uma casa, o nosso lar, o nosso quarto, como um 
abrigo de uma mãe, a Igreja. 

“moldada como um barco, a folha de uma árvore, um olho… O desenho foi inspirado pela 
imagem da Igreja Mãe: segurança, suavidade, dignidade, serenidade, concentração, um lugar 
de reflexão, espaço para respirar” 50. 

É uma obra que junta a tradição e a contemporaneidade, através de uma arquitectura, 
por vezes designada ‘do silêncio’, talvez pelo contexto inspirador em que se insere, 
pela simplicidade e autenticidade da construção e pelo ambiente tranquilo que parece 
existir no interior. 
Nas suas formas curvas, na faixa de janelas superiores e no aspecto exterior fechado, 
esta capela revela reminiscências das igrejas construídas por volta de 1950, como a 
Igreja de São Miguel, de Rudolf Schwarz. 

Capela de Sogn Benedetg
Vista exterior

Vista interior

¶ Tradição. Essencial 
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51 — A Projectação de Novas Igrejas. Comissão Nacional de Arte Sacra e do Património cultural da Igreja, CEI, 

Nota Pastoral, 1993, pp.1.

52 — Idem, pp.2.

53 — A adaptação das Igrejas segundo a Reforma Litúrgica. Comissão Episcopal de Liturgia de Portugal, 1996, 

pp.15.

54 — Idem, pp.12.

Estas três décadas, retratadas sumariamente, revelam as consequências imediatas do 
Concílio Vaticano II, concretizadas em propostas muito diversas, cujas linguagens 
variam entre a simplicidade e racionalidade dos anos sessenta, a presença forte e 
escultural das obras de setenta e a simplicidade, de vertente tradicional e orgânica, das 
poucas obras de oitenta.   

MOMENTO 2. NO VIRAR DO MILÉNIO
De 1990-2006. Entre o excesso e a emoção.

A História caminhou no sentido de uma secularização da realidade, que se sentiu 
mais intensamente no final séc.XX. As sociedades já foram totalmente dominadas pela 
religião: o poder político identificava-se com o próprio Deus na terra, os acontecimen-
tos eram justificados com base nos castigos ou bênçãos divinas, as catedrais domina-
vam as cidades… Mas as relações entre a Igreja e a sociedade têm mudado dramatica-
mente nas décadas recentes. A sociedade actual vive mais segundo os princípios da 
igualdade e liberdade, é mais racional, prática e funcional, é mais efémera e fugaz. 
Vivemos uma época de neutralidade, de imparcialidade, de fronteiras e limites mais 
ténues. Mas as questões religiosas mantêm-se. 

“A construção de novas igrejas é um problema sempre actual para a comunidade cristã” 51. 

Hoje, não só compete à Igreja conservar o património histórico, das igrejas construídas 
durante dois mil anos, mas também acolher novas propostas contemporâneas. Nesse 
sentido, têm-se desenvolvido acções de reflexão e intervenção e lançado documentos,  
como A Projectação de Novas Igrejas (1993) e a A adaptação das Igrejas segundo a Refor-
ma Litúrgica (1996), para aprofundar, enriquecer e clarificar os princípios que devem 
orientar a construção de novas obras. Nesses documentos, destaca-se a adaptação da 
igreja à comunidade para a qual se destina. 

“O povo de Deus deve nela encontrar espelhada, de algum modo, a sua identidade” 52. 

“É a assembleia celebrante quem “gera” e “plasma” a arquitectura da igreja” 53.

A igreja deve também entrar em relação, e estabelecer diálogo, com o contexto urbano 
envolvente, até mesmo enriquecê-lo. A igreja deve ser “vista não como simples espaço, 
mas como obra arquitectónica “aberta”, “em sintonia”, “em relação”, “envolvida” e, a seu modo, 
“componente necessária” da celebração” 54. 
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55 — Idem, pp.17

56 — Cf. Papa João Paulo II, Carta apostólica Vicesimus Quintus Annus, 04/12/1988. 

Hoje, a concepção arquitectónica da igreja alterou-se, e o que toma o seu lugar na 
cidade é o complexo, ou centro, paroquial. O conjunto total integra espaços sagra-
dos e profanos, unindo duas vertentes: a laica – espaço comunitário, e a eclesiástica 
– espaço de comunhão. Esta atitude revela uma maior aproximação com a sociedade, 
e as suas necessidades, e com a cidade. No contexto urbano, a diferença entre edifícios 
religiosos e “civis” hoje também se marca de outra forma, mais subtil, mais arquitec-
tónica e menos simbólica: a fachada sem janelas, a porta maior, a diferença de escala 
(por vezes, as igrejas é que são mais pequenas que os edifícios de habitação)… Mas 
as igrejas continuam, acima de tudo, a serem meios de comunicação dos valores da 
Igreja renovada, do sentido cristológico, que se pretende encarnado no espaço, através 
da essencialidade, da dignidade, da nobreza e da verdade. 

“a arquitectura e o espaço têm uma capacidade comunicativa. A arquitectura com a sua 
estruturação de espaços e volumes, pode tornar-se instrumento de comunhão e facilitar a oração 
e a celebração. (…) as igrejas, na medida em que estão ao serviço do culto, “comunicam” e são 
estímulo e ajuda, para “fazer memória”, para reflectir e celebrar” 55.

No entanto, passados trinta anos, a reforma do concílio já não encontrava o mesmo 
entusiasmo. Como disse o Papa João Paulo II, já não vivemos a mesma situação, a 
presente geração de sacerdotes, fiéis e artistas já não viveu, em parte, as circunstâncias 
pré-conciliares; já não se pode falar das mesmas mudanças, mas do aprofundamento 
da Liturgia, como acontecimento de ordem espiritual56.
No fim do séc. XX, a imagem global da Igreja Católica e dos seus novos edifícios de 
culto era, apesar de tudo, vaga e confusa. Tal como o pontificado de João Paulo II foi 
marcado pela tradição e inovação, também a arquitectura religiosa se define por 
tendências opostas, expressão da situação pluralista da actualidade. A busca de quali-
dade artística, durante os anos 90, parece ter produzido, alguns exemplos bem sucedi-
dos e outros de algum excesso, ou vazio.

Em Espanha, no final dos anos 80, a diocese de Madrid abriu um concurso para 
a construção de uma igreja e centro paroquial na nova povoação de Três Cantos. 
O projecto vencedor foi do arquitecto espanhol Andrés Perea Ortega. A Igreja 
paroquial Santa Teresa de Jesus (1986-91) é uma obra discreta, que se destaca não 
pela verticalidade, mas pela depressão, pela criação de um espaço de desafogo entre 
a densidade urbana. Por este motivo, a cobertura ondulante ganha a importância de 
uma quinta fachada. Uma parede austera protege o complexo em três dos seus lados, 
para o deixar aberto para o lado da entrada principal e para o interior. Este configura-
se numa escala humana, entre compressões e dilatações das superfícies, que dão lugar 
à igreja, às salas do centro paroquial, a um claustro e outras dependências. A gradação 
da penetrabilidade do percurso, e da privacidade do programa, fica assim salvaguarda-
da. 

Igreja de Sta. Teresa de Jesus

Vista geral do centro paroquial

Vista interior da igreja

¶ Depressão. Ondulação
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Catedral da Ressurreição

Vista exterior

Vista interior

¶ Monumental

Igreja de Sta. Maria

Vista exterior (centro paroquial e igreja)

¶ Despojamento. Tradição vs Contemporâneo

Neste caso, a igreja apresenta uma situação particular: completamente integrada no 
centro paroquial, sem muito destaque. A igreja não é um objecto mas uma parte de 
um todo. Exteriormente, só se percebe a sua localização pela cruz, que se rasga na 
parede lateral. Talvez lhe falte alguma individualidade e notoriedade porque não é 
mais um espaço onde a comunidade se pode reunir mas é o espaço de culto, único 
espaço destinado às celebrações litúrgicas.

Em França, surgiu um novo núcleo urbano, a Sul de Paris, que se desenvolveu em 
trinta anos e no qual se criou uma nova diocese, que necessitava de uma catedral. 
A nova cidade de Evry precisava também de um centro, que ficou marcado pela 
Catedral da Ressurreição (1988-95), a primeira catedral construída em França 
há mais de um século, projectada pelo arquitecto suíço Mário Botta. É uma catedral 
dos novos tempos, apesar de conservar uma antiga característica: a de ser objecto de 
referência de toda a cidade. 
Não há fachada principal porque o cilindro que a constitui é semelhante de todos 
os lados. A imagem principal é a de um invulgar cilindro truncado, cujos limites 
são marcados por vinte e quatro tílias (símbolos de vida) plantadas na cobertura. A 
catedral integra-se num grande complexo, no qual existe, por exemplo, um museu de 
arte sacra e uma espaçosa praça em frente.
O espaço de culto possui uma planta central mas orientada, propondo a fusão de 
tipologias. O espaço interior é composto por uma zona central, no piso térreo, e 
vários pisos de galerias, onde as pessoas também podem assistir às cerimónias. Esta 
distribuição parece de uma sala de espectáculos, pela sua fragmentação e distância, 
não favorecendo o sentido de comunidade, unida num espaço único de comunhão. 
O tecto é suportado por uma estrutura metálica triangular, permitindo a entrada de 
bastante luz.
É uma obra típica da arquitectura de Mário Botta em volta da geometria e simetria, de 
aspecto pesado e monumental, numa atitude algo impositiva. 

Em Portugal, nos anos 90, deu-se a construção de uma emblemática igreja paroquial, 
em Marco Canaveses, a Igreja de Santa Maria (1990-96), do arquitecto Álvaro Siza. 
A Igreja Santa Maria apresenta-se como um enorme volume branco, objecto fechado, 
que exteriormente não revela a sua identidade, numa ausência de simbolismos explí-
citos. Possui, por isso, uma neutralidade exterior mas ainda assim marca a diferença 
pelo despojamento, pelas formas, que as pessoas ainda não reconhecem como típicas 
de uma igreja. Daí provem o seu protagonismo, apesar de já tantos anos nos separa-
rem da igreja alemã de Corpus Christi (1930). A igreja eleva-se na paisagem, devido à 
configuração do próprio local, e destaca-se na envolvente, com uma presença que, 
apesar de forte, é modesta. 
A fachada principal é uma alusão ao passado: dois volumes avançam como duas 
torres (o campanário e o baptistério) e ao centro, num plano recuado, está a enorme 
porta. Actualmente, o adro em frente já está parcialmente configurado pela recente 
construção do centro paroquial, ao qual ainda se vai juntar um outro edifício.
No interior, um espaço único, muito alto, branco e iluminado, acolhe os fiéis. A planta 
volta a ser longitudinal. Ao fundo, a configurar o presbitério é utilizado o conceito 
de ábside tradicional mas invertida – duas paredes convexas. A luz surge muito bem 
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Igreja do Sagrado Coração de Jesus

Vista interior

Vista da fachada principal (planos abertos)

¶ Cubo de vidro

Igreja de N. Dame de l’Arche de Pentecôte
Vista exterior

¶ Entre os arranha-céus

enquadrada: três profundos janelões no alto da parede Noroeste, evocam o divino, e 
a fresta horizontal, ao nível do olhar, na parede oposta, introduz a escala humana. 
Através dela vê-se o vale envolvente, numa ligação constante com o mundo exterior, 
pouco usual nas igrejas. Aqui os bancos foram esquecidos, e a assembleia distribui-se 
em cadeiras individuais. Todos os elementos, ao serviço da liturgia ou configuradores 
do espaço, possuem um significado simbólico. 
Apesar de aparentemente desligada da história, esta igreja reinterpreta a tradição das 
construções religiosas, adoptando uma linguagem arquitectónica actual. Há nela 
continuidade e ruptura, que necessitam ser interpretadas para adquirirem significado. 

Na Alemanha, em 1994, a igreja de Neuhausen, próximo de Munique, foi completa-
mente destruída por um incêndio, tendo sido aberto um concurso para a construção 
da nova igreja. A nova Igreja do Coração de Jesus foi construída entre 1996 e 2000, 
sendo um projecto dos arquitectos alemães Allmann, Sattler, Wappner. O conceito da 
igreja é um espaço dentro de outro espaço, um cubo em madeira, dentro de um cubo 
de vidro. Do ponto de vista arquitectónico, é uma igreja inovadora apesar do conceito 
de cubo de paredes transparentes já ter sido pensado por Rudolf Schwarz, e usado nos 
anos 50 e 60, respectivamente nas igrejas de Mater Misericordiae, em Itália, e de S. Pio, 
na Suíça. Do ponto vista litúrgico, insere-se no layout tradicional de planta longitudi-
nal, tal como a anterior. 
O contentor exterior é como uma pele protectora, em vidro e estrutura metálica, que 
não se associa facilmente a nenhum programa, especialmente a uma igreja. Em volta 
da zona do altar, o vidro é opaco, para promover mais descrição, tornando-se trans-
parente à medida que se aproxima da porta. A fachada principal é constituída por 
dois grandes planos, que abrem como uma grande porta e convidam os fiéis a entrar. 
“Venham a mim…” (Ex 32, 26). Nos painéis que a constituem, foi gravado, num alfabeto 
estilizado (tipo escritura cuneiforme), o texto da Paixão segundo S. João. 
A caixa interior é toda feita em madeira e as suas ripas verticais vão sendo cada vez 
mais espaçadas em direcção ao altar, para aumentar a intensidade da luz. A madeira e 
a luz suave e filtrada parecem criar um ambiente confortável, aconchegante, próximo. 
Uma grande cruz forma-se na parede atrás do altar. 
O espaço entre as duas caixas é um espaço livre, espécie de deambulatório, onde se 
processa a via-sacra. 

Em França, no ano 2000, ficou concluída a Igreja de Notre Dame de l’Árche de 
Pentecôte, na zona de negócios La Defense, a oeste da capital, projecto do arquitecto 
Franck Hammoutène. O que se destaca nesta igreja é o facto de ser um lugar de espiri-
tualidade construído num contexto de grande agitação, voltado para o trabalho, de 
comércio e escritórios, zona em que o dinheiro e a competição têm grande presença 
mas também zona de habitação. Enfim, lugar de muita gente e muita actividade. 
Assim, no meio de grandes edifícios, surgiu um local não de trabalho mas de pausa, 
de encontro com os homens mas também com Deus, e de cada pessoa consigo 
mesma – uma igreja. Os arranha-céus são agora as ‘novas catedrais’, que desenham 
a silhueta da cidade, e a igreja é o edifício que se distingue talvez pela sua pequena 
escala. Esta não é marcada por uma torre/campanário mas por um plano, espécie de 
ecrãn envidraçado opaco, onde se desenha discretamente uma cruz transparente. Este 

115



† . As novas mensagens do edifício de culto católico, no séc. XX . 

Igreja de São Francisco

Vista exterior (instalação luminosa à noite)

Vista interior (zona anexa à igreja)

¶ Fluidez. Escala humana

plano é um sinal não óbvio, que marca a presença da igreja. Esta é um edifício cúbico, 
simples, que alterna zonas totalmente cegas, com zonas de grandes envidraçados. No 
interior, o arquitecto pretendeu criar um espaço que parecesse criar um outro mundo, 
diferente, sereno.

A Igreja de São Francisco (2001), em Resthof, Steyr, na Áustria, é um exemplo de 
espaço de culto integrado num centro paroquial, funcionando ali o centro espiritu-
al e cultural da comunidade. Na medida em que a igreja não sobressai do conjunto, 
podemos encontrar algumas semelhanças com a Igreja paroquial de Santa Teresa, em 
Madrid, mas cada uma com as suas particularidades. 
A Igreja de São Francisco foi construída numa zona residencial de edifícios dos anos 
70, sendo um projecto dos arquitectos Peter e Gabriele Riepl. Como quase todas as 
obras desta época, também esta não se identifica exteriormente como igreja, renun-
ciando a simbolismos religiosos dominantes. A imagem do conjunto é a de vários 
blocos de betão aparente, entre os quais se destaca, numa das fachadas, um paralelepí-
pedo envidraçado, uma espécie de torre, onde se situa uma instalação luminosa. Esta 
usa a forma tradicional, e muito estilizada, do peixe – símbolo da religião cristã – em 
neons coloridos. A escolha foi feita pela comunidade paroquial e a instalação adquire 
uma forte presença à noite, tendo-se tornado símbolo da zona. 
Os princípios do projecto deviam transmitir valores da vida de S. Francisco de Assis: 
simples, luminosa, em relação com os elementos naturais. Assim, o espaço interior 
criado é baixo, fluido, com largas zonas envidraçadas, que promovem o contacto 
com o exterior e deixam entrar a presença da água, da natureza e da luz. O pavimento 
negro, em xisto, trazido de Portugal, unifica os vários espaços. A planta da igreja tem 
uma dominante central, em volta do altar, distribuindo-se a assembleia em três grupos 
de bancos. 
O espaço parece bem integrado e proporcionado, com a dignidade que sempre se 
pretende, criando um ambiente simples, próximo das pessoas, amigável, calmo, 
pacífico. O protagonista é a vida da comunidade. 

Em Itália, no âmbito do programa “50 Igrejas para Roma 2000”, inserido nas comemo-
rações do Jubileu do ano 2000, a diocese de Roma lançou um concurso internacional, 
em 1995, para a construção de uma nova igreja paroquial na zona de Tor Tre Teste, na 
periferia da capital. Roma é uma grande cidade em que no centro existirem imensas 
igrejas, mas nas zonas da periferia, surgiram novas paróquias ainda sem igreja. Para o 
concurso, foram convidados seis arquitectos, sendo conhecidas as propostas de Tadao 
Ando, Santiago Calatrava, Peter Eisenmann, Frank Gehry e Richard Meier. 
O projecto vencedor foi o do arquitecto americano Richard Meier, tendo sido constru-
ído entre 1996 e 2003. A Igreja do Novo Milénio, ou Igreja do Jubileu, tem uma 
composição fortemente baseada na geometria: o centro paroquial de linhas ortogo-
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Igreja do Novo Milénio

Vista da nave principal

Santuário San Giovanni Rotondo
Vista exterior

Vista interior

¶ Radial

nais e a igreja de linhas curvas. A igreja assume-se como um símbolo, um objecto 
escultural numa zona residencial. “Três velas para uma mais forte e sentida espiritualida-
de” 57. O três refere-se à trindade cristã e as formas assemelham-se a conchas ou cascas, 
em betão branco que não se sobrepõem. O espaço entre elas é preenchido por zonas 
envidraçadas, suportadas por uma forte estrutura metálica. 
No interior, o espaço predominantemente branco, é caracterizado pela luz que o 
invade e pela presença de tal estrutura. O espaço, apesar de limitado, pretende induzir 
a qualidade do que é imenso, quando nos conduz o olhar para o céu, visível através 
da cobertura. A planta da igreja insere-se numa forma central, mas a nave tem uma 
dominante longitudinal, que culmina no presbitério. Todos os elementos e espaços 
necessários têm o seu lugar, integrando-se num conjunto agradável, mas onde parece 
haver algum excesso de acontecimentos (diversidade de formas e materiais). O simbo-
lismo religioso é bastante explícito, tanto no interior, como no exterior (cruz à porta 
do recinto e campanário).
Esta iniciativa da diocese de Roma, cidade coração do Cristianismo, e a construção 
desta igreja, mostram que a própria Igreja Católica se encontra à procura de uma nova 
identidade para as igrejas do novo milénio. 

Em 2004, também em Itália, foi inaugurado o Santuário de Peregrinação San 
Giovanni Rotondo, projecto do arquitecto italiano Renzo Piano, que se distingue 
enquanto grande centro de peregrinação. Situado no sul de Itália, pode albergar 
6000 peregrinos no interior e se necessário uma das fachadas abre, acolhendo 30 000 
peregrinos num vasto teatro ao ar livre. A imagem exterior é a de uma obra baixa, com 
uma cobertura de cor verde, em cobre pré-oxidado, para melhor se integrar na paisa-
gem. Um campanário horizontal e um grande vitral anunciam a igreja. 
No interior, um grande espaço semicircular, concentrado no altar, é povoado por vinte 
e um arcos radiais, que suportam a cobertura e atravessam a assembleia, mergulhando 
junto ao altar. Esta disposição parece, à partida, criar um espaço um pouco confuso. A 
estrutura principal da igreja é em pedra, típica da região, tal como as antigas catedrais, 
às quais também alude o enorme vitral, ao lado do altar. Num piso inferior, existe uma 
outra igreja, uma cripta e outras dependências.

Acabamos de ver algumas das mais recentes obras religiosas, igrejas paroquiais mas 
também uma catedral e um centro de peregrinação, na sua maioria espaços que 
dão resposta ao crescimento das nossas cidades. Cada uma com uma expressão e 
materialidade diversa, relativamente típicas do local onde se inserem. 
Como em quase todos os momentos da História, existem exemplos de boa e má 
qualidade, de simplicidade e de ostentação, de tendências opostas, que só reflectem a 
sociedade em que se constroem. 

¶

57 — “Dives in misericórdia – Tre vele per il nuovo milénio”. Vicariato di Roma, Inaltecimenti, s.d. (Folheto sobre a 

“Igreja do novo milénio”, recolhido no local).
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Existem tantas novas igrejas de pouca qualidade, ao nível da concepção, da constru-
ção e da mensagem que transmitem; obras de arquitectura vulgares ou extravagantes, 
que não encarnam verdadeiramente o espírito religioso. A construção de uma igreja 
é tomada, nesses casos, como a oportunidade de dar asas à imaginação, com muita 
liberdade e poucas condicionantes programáticas. Parece mais fácil criar boas obras 
de arquitectura, do que boas igrejas. 
As igrejas parecem ser construções cada vez menos ‘católicas’, no sentido de univer-
sais, e mais ligadas ao local ou ao autor que as construiu. Já não estamos perante 
catedrais góticas, semelhantes, em todos os locais em que eram construídas (mas 
não iguais), cujo autor era desconhecido mas lembrada a comunidade que a ergueu. 
Sobressai o protagonismo das ideias arquitectónicas, a expressão pessoal de um arqui-
tecto, em vez da comunidade e dos valores cristãos que lhe estão subjacentes. 
Também acontece de as novas igrejas tenderem apenas para o funcionalismo litúr-
gico, como a resposta a qualquer outro programa, esquecendo que acima de tudo, a 
igreja deve criar as condições que propiciam a experiência religiosa, o sentimento do 
outro. 
Existem ainda situações de exagero simbólico e conceptual, que conduzem a um 
aparatoso vazio de significado. Não é o vazio espacial e plástico que está em causa, 
porque esse traz consigo maior essencialidade, mas sim a ausência de dignidade e 
de mensagem religiosa. Há quem teça duras críticas a esse respeito: “Hoje as formas 
sagradas são profanas: as formas do culto deram lugar ao culto das formas, e os templos 
deslocaram-se do domínio da teologia para o território da arte” 58. 
Mas devemos salientar também os exemplos de arquitectura mais discreta, que se 
expressa com formas mais elementares, geometricamente puras e simples, numa 
atitude de despojamento. Para alguns são formas muito banais e monótonas, para 
outros são o verdadeiro espaço, de uma fé que vive de grandes valores de pureza e 
simplicidade. 
Oscilando entre o local e o autor, a tradição e a contemporaneidade, o simbolismo e 
o significado, o excesso e a depuração, a estética e a emoção… assim se criam as obras 
de arquitectura deste século e nascem os novos espaços de culto de hoje. Em alguns 
casos sobressai a ideia arquitectónica, e o seu excesso; noutros tem lugar a emoção, o 
sentimento do transcendente, vindo da simplicidade, da depuração, da essencialidade. 

¶

58 — GALIANO, Luís Fernandez, “Sagrada Forma” in Arquitectura Viva (58), 1998 

(http://www.arquitecturaviva.com/Antiguos/Contenidos-aviva58.html#Articulo). 
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No séc.XX, o essencial foi a revisão dos princípios litúrgicos e teológicos que tiveram 
como consequência um novo conceito e uma nova configuração dos espaços de culto. 
É claro que também as questões técnicas e estilísticas deste século contribuíram para 
estas novas obras. Para emergir uma boa arquitectura religiosa é ainda necessário 
que os clientes e utentes tenham uma consciência aberta e desperta às mudanças e à 
inovação. 
As grandes tendências do séc.XX criaram uma igreja mais simples, aberta ao mundo, 
e um recinto multifuncional em volta da igreja paroquial – a célula mais pequena da 
Igreja, a mais próxima da vida dos crentes, através da qual Deus pode entrar na vida 
dos fiéis. Muitas das novas igrejas derivam do aparecimento de novas zonas residen-
ciais, de novas paróquias e da necessidade das respectivas igrejas. A igreja tentou ser, 
cada vez mais, a casa familiar. Já não se pretende construir magníficas igrejas triunfan-
tes, que emergem nas paisagens urbanas, mas igrejas mais humildes. Aumentou na 
sociedade a necessidade de verdade e autenticidade, de claridade e transparência, num 
percurso que se parece deslocar do periférico para o central e essencial, para obter 
ambientes que inspirem a paz e a tranquilidade, que tantas vezes falta no dia-a-dia. 

“A igreja já não é fortaleza, nem castelo de Deus, nem refúgio, mas simples tenda” 59.

Num mundo, como o actual, as igrejas e capelas são frequentemente os únicos ‘outros 
espaços’, isto é, as únicas casas onde se apela à calma, quietude, meditação, liberdade e 
refúgio da sociedade, protecção do barulhento mundo exterior. Os espaços criados são 
edifícios, de objectivos específicos, igrejas católicas, mas também lugares de experiên-
cias pessoais, espirituais, místicas.  
Na sua pluralidade de linguagens e atitudes, o séc.XX foi provavelmente um dos  
períodos mais produtivos da arquitectura religiosa na Europa. 

¶

59 — SAGE, Konrad, 1957 (citado por SCHNELL, Hugo, La arquitectura eclesial del siglo XX en Alemania. Munich 

– Zurich, Schnell & Steiner, 1974, pp.128). 
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5. 
SENTIR OS ESPAÇOS
A EXPERIÊNCIA E AS MENSAGENS DE ALGUMAS 
IGREJAS CONTEMPORÂNEAS 
 
Até ao momento, percorremos um caminho baseado na teoria: desde o edifício 
enquanto portador de significados e mensagens, passando ao edifício de culto católi-
co e às suas diferentes expressões e conteúdos, ao longo dos tempos. Mas é também 
fundamental a experiência dos espaços, a sua vivência, só assim a percepção pode ser 
total. É no local, que as representações tomam corpo e adquirem vida: vê-se as formas, 
toca-se os materiais, ouve-se os sons ou o silêncio, percebe-se os aromas, sente-se o 
palpitar das vidas que preenchem o espaço. A vivência permite-nos envolvermo-
nos com cada obra, estabelecer um diálogo, no qual captamos mensagens e tecemos 
juízos. 

“… nenhuma representação é suficiente, nós mesmos devemos ir, ser incluídos, tornarmo-nos e 
sentirmo-nos parte e medida do conjunto arquitectónico, devemos nós mesmos nos mover. Todo 
o resto é didacticamente útil, praticamente necessário, intelectualmente fecundo; mas é mera 
alusão e função preparatória dessa hora em que, todos nós, seres físicos, espirituais e sobretudo 
humanos, vivemos os espaços com uma adesão integral e orgânica. Será esta a hora da arqui-
tectura” 1.

Deste modo, fomos ao encontro dessas experiências. O contexto é o da arquitectura 
religiosa portuguesa contemporânea, por ser aquela em que nos inserimos, de fácil 
acesso e de contacto directo. De facto, esta foi pouco referida no percurso do séc.XX, 
a nível europeu, por raramente se encontrar nos grupos de vanguarda mas, ainda 
assim, possui obras de interesse e de qualidade. De entre as visitadas, foram escolhi-
das algumas das que provocaram experiências mais ricas e distintas entre si. De 
seguida, são apresentadas as impressões colhidas nessas experiências, em textos que 
pretendem ir além da descrição objectiva e expor uma visão pessoal, quase poética. 
Tentamos descobrir a essência do espaço, as qualidades que o tornam especial e que, 
enquanto lugar de culto religioso, evocam a presença do invisível, do transcendente. 
“É preciso, ao contrário, superar os problemas da descrição – seja ela objectiva ou subjectiva, 
isto é, quer se refira a factos ou a impressões – para atingir as virtudes primárias, aquelas em 
que se revela uma adesão inerente, de certo modo, à função original do habitar” 2, no sentido 
em que habitar representa viver completamente um espaço, tomá-lo como nosso. 
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1 — ZEVI, Bruno, Saber ver a arquitectura. Lisboa, Arcádia, 1977, pp.51,52. 

2 — BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço. São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp.24.
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ROCHEDO DE BETÃO
Igreja do Sagrado Coração de Jesus — Lisboa
Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas (1962—70)

Caminho no centro da cidade e procuro a discreta igreja. Quando a avisto ao longe, 
apenas a reconheço devido às imagens dos livros já folheados. Aproximo-me e, de 
facto, encontra-se completamente integrada e nada a denuncia como igreja. Não se 
trata de um objecto instalado, com pompa e circunstância, num terreno isolado, 
especialmente para o efeito. Pelo contrário, o que vejo é uma fachada de quarteirão, 
de cidade. Embora com suas diferenças, assemelha-se aos edifícios vizinhos na lingua-
gem, nos materiais, nas formas. Mistura-se no mundo, como Cristo se misturou entre 
os homens. Mas destaca-se. 
As reentrâncias e saliências dos seus elementos de betão vêm, com a sua escala 
humana, chamar-nos à rua, convidar o peão que passa, a olhar e a entrar. E quando o 
conjunto já detém a nossa atenção, suga-nos o olhar para cima, para o volume maior 
e para o céu azul, que se vê por entre este lote “escavado”. E eis que surge o primeiro 
indício religioso: os sinos. 
É altura de iniciar o percurso: quase não parece que entramos, porque não chegamos 
a sair, da própria cidade. O interior e o exterior mantêm-se em contacto. Uma zona 
coberta, solta da igreja, em contacto directo com o passeio, baixa-se para nos acolher: 
os cerca de 3m de pé direito produzem um ambiente de sombra. E aqui as escadas são 
parede, plano inclinado que pede para ser calcado. No cimo, encontro um pequeno 
adro, que a escassez de área do lote, não permitiu que tivesse as proporções adequa-
das à capacidade da igreja. O olhar liberta-se novamente, para esse miolo escavado, 
pátio apertado que deixa a luz escorrer, até aos diferentes espaços, dos vários pisos 
que compõem o centro paroquial. E, mais uma vez, o olhar se ergue, para avistar o 
campanário não muito explícito: um conjunto de sinos no topo do volume, no fim de 
uma aresta que, em vez de convexa, passou a côncava, marcando o vértice, também 
este rasgado. 
Quem nesta altura, afinal se acha equivocado, pode voltar à rua, através da fluidez 
de uma rampa, que dali parte, e que nos devolve a recordação do passeio. Mas, o que 
chama verdadeiramente são as portas, e a sombra que as abriga, produzida por uma 
pala, e que anunciam que está próxima a ‘casa’ que procuramos. 
Abro a porta e sou inundada de luz: uma parede envidraçada, sobre a porta, marca 
a entrada. Os olhos adaptam-se e, a partir dali, é a sombra que desenha o caminho a 
percorrer. O espaço da assembleia já espreita sobre a pedra da água benta e mostra-se, 
enquadrado pela altura das galerias laterais, do lado direito. No entanto, opto pelo 
percurso em frente, para descobrir lentamente a própria arquitectura. 
Quem me recebe é a imensidão do espaço. Um enorme pé direito, sustentado por 
pilares esguios e colocados lateralmente, criam uma serena amplitude. O olhar 
vagueia entre o vazio central e os acontecimentos periféricos. Mas apesar das propor-
ções, não me sinto pequena. O espaço tem uma escala confortável: oferece dimensões 
generosas para uma vasta assembleia respirar e recantos menores para momentos 
mais recolhidos. 
Ali, no fim da igreja, uma escada dá acesso a um piso superior: ‘aquela altura também 
pode ser habitada’. À minha frente, o plano horizontal é pautado pelo ritmo dos 
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bancos de madeira, que me levam o olhar até ao cenário ao fundo: a parede de betão 
nua e, ao mesmo tempo, cheia de luz, de presença invisível. Sento-me, ganho tempo 
para a sentir, para a ver entrar por aquele rasgo, aberto directamente para o céu. 
Nas paredes, feitas de blocos pré-fabricados, económicos e sem necessidade de obras 
de manutenção, descubro continuidade, apesar das juntas alargarem em direcção ao 
tecto, naquilo que me parece uma tentativa de as desmaterializar. Sobre o presbitério, 
a luz entra por uma frincha, que de repente se torna buraco, janela de grande dimen-
são, e ilumina de forma mais intensa, como um pedaço de céu que irrompe entre os 
rochedos. O betão e as proporções conferem ao espaço força, solidez, perenidade e 
podemos sentir a protecção de um rochedo escavado que nos dá abrigo. Há um certo 
isolamento em relação ao exterior e sentimos a paz, ouvimos o silêncio e somos 
chamados pela luz que invade o espaço. 
A luz rompe paredes mas cria também limites. A sua intensidade atravessa a fragili-
dade das superfícies envidraçadas. Estas são apenas translúcidas, não permitindo o 
contacto visual com o exterior e, deste modo, o olhar volta-se para dentro. As entradas 
de luz marcam momentos e hierarquizam espaços, como a entrada e o antigo baptis-
tério, agora local da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que dá nome à igreja. Como 
em muitas outras igrejas, o baptismo ocorria próximo da entrada, a iniciar o percurso 
da vida espiritual de cada crente. E este seria o local mais adequado, com aquela luz 
intensa a preencher o espaço e a chamar o espírito. 
Passeio o olhar pela altura. Observo a plataforma superior, usada quando a igreja se 
enche de gente. Observo os pilares da estrutura, as paredes fortes mas despojadas, 
orgulhosas da sua simplicidade, da verdade do seu betão. E, num arco de noventa 
graus, olho o tecto: caixotões dos tempos modernos. Uma quadrícula de betão, rigoro-
sa, interrompida pelas suas diagonais, num cruzamento de linhas que constituem 
formas triangulares. Mas o que chama a minha atenção é novamente a luz ao fundo, 
sobre o presbitério.  
Levanto-me e dirijo-me ao percurso que se abre por entre a assembleia e que não se 
oferece directamente a quem chega. Em frente, encontra-se a cruz, declarada mas 
discreta, evidente mas não dominante. E é curioso como está alinhada com a cadeira 
presidencial e com um ambão. Vemos a imagem, e no mesmo alinhamento podemos 
também ver o sacerdote, seu representante, ali sentado durante a eucaristia. Vemos 
também um local de proclamação da Palavra – uma outra forma de manifestação de 
Deus. Parece-me que a cruz deveria ter mais espaço à sua volta, numa posição um 
pouco mais isolada, para se distinguir claramente o espaço de cada elemento que tem 
presença no presbitério. 
Este está sobre uma plataforma de mármore, que lhe confere nobreza e luminosida-
de, e que o distingue da assembleia, cujo pavimento é de madeira. Ao centro está o 
altar, que aqui não é de pedra mas de madeira, uma firme mesa de madeira. Numa das 
arestas do espaço, encontra-se o sacrário, iluminado pela luz zenital. Este não pretende 
ser elemento justaposto, acessório móvel mas, pelo contrário, surge da própria parede, 
numa atitude de perenidade. Irrompe entre camadas prateadas, de um cinzento agora 
liso (em contraste com a rugosidade das paredes), macio e brilhante, e novamente 
com a nobreza que o mármore evoca. Sob a luz do céu, encontra-se esta peça única, 
agarrada. Ali foram criadas as condições arquitectónicas ideais para colocar o sacrário. 
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Do presbitério vê-se toda a nave, o espaço da assembleia: a madeira, o vazio, o betão, a 
luz, até atingir a geometria do tecto. Um espaço com estas proporções, quando cheio 
de pessoas, deve ter uma atmosfera intensa, porque à força e materialidade do espaço, 
se adiciona a densidade da presença humana.
O ‘rochedo’ depressa revela mais espaços escavados, retirados à solidez maciça e 
ganhos no vazio: o espaço superior que pode abrigar mais fiéis, o coro lateral que facil-
mente avista todo o presbitério para acompanhar as cerimónias, a capela recolhida e a 
cripta que se deixa ver sob o presbitério.  
De um dos lados do presbitério, criou-se uma capela com um ambiente de maior 
recolhimento, no seguimento das galerias laterais com cerca de 3m de altura, mais 
escura, e que por isso gera um clima de maior intimidade. Esta pode ser também 
o espaço de transição/preparação para a confissão, que tem lugar um pouco mais 
atrás numa série de confessionários, ainda estruturados à maneira antiga. O ritmo 
surge através da luz, que entra pela cobertura e, por entre planos de madeira, projecta 
sombras aqui e ali. 
Devido ao acentuado desnível do terreno, e ao vasto programa, o conjunto desen-
volve-se em altura, mas sem perder o sentido de unidade do espaço. A igreja oferece 
espaço para deambular, caminhos laterais, recantos, seguindo rasgos de luz, subindo 
ou descendo escadas, descobrindo novas perspectivas. 
Trata-se de uma casa feita por Homens e para Homens, à semelhança das suas habita-
ções e dos seus locais de trabalho. Construída com os mesmos materiais, que se 
mostram tal como são, económicos, pré-fabricados, numa humildade despretensiosa. 
O betão aparente e rugoso, tão pobre na memória de alguns, tão rico para a imagina-
ção de outros, e a estrutura de pilares lembram as revoluções de um mundo que não 
voltou a ser o mesmo. Uma arquitectura próxima daqueles para a qual se dirige, encar-
nada, onde uma presença transcendente parece vir habitar a sua comunidade. Essa 
realidade do diferente é evocada constantemente pela extraordinária luz zenital.  
Penso que ali se fez história da arquitectura porque esta criou um espaço que se põe ao 
serviço das presenças que o habitam.
Para trás fica uma igreja, que é parte de um conjunto de volumes, espaço de culto, 
entre outros espaços comunitários. Linhas decididas e poderosas dão forma ao edifí-
cio forte e resistente, em nada mudo, mas contador da história de uma época. 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus

Vista de um dos acessos

Pormenor do campanário

Nave e presbitério

Abertura sobre o presbitério

Sacrário

Pormenor da entrada principal
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BRANCO DESPOJAMENTO
Igreja de Santa Maria — Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira (1989—97)

(A minha relação com esta obra já dura há alguns anos. Já a visitei sozinha e acompa-
nhada por um grupo de pessoas, interessado em arquitectura, e pelo próprio arquitec-
to. Já é a segunda vez que escrevo sobre ela. E, por isso, a experiência pessoal parece 
contaminada pelos conhecimentos adquiridos.)
No seio de uma pequena cidade do norte do país, procuro a tão falada igreja, que o 
arquitecto Siza desenhou, que mal é avistada logo é reconhecida, por ser inigualável. 
A construção faz parte de um amplo espaço, onde se instalou o complexo paroquial, 
ainda incompleto, que cria um pedaço de cidade qualificado, uma referência no tecido 
urbano. 
Aproximo-me, vindo do lado nordeste e avisto a igreja, no alto de uma pequena 
‘acrópole’ dos novos tempos, de base granítica, material típico da zona. As paredes 
côncavas recortam o céu e uma única janela pontua o branco da fachada. Não foge à 
escala, nem aos ângulos rectos de alguns edifícios vizinhos. 
O percurso faz-se a pé, conquistando, degrau a degrau, a altura necessária para se 
poder entrar, caminho físico mas também espiritual. Por estes dias, já o edifício do 
centro paroquial faz companhia à igreja. É ele que me trava o olhar e indica a fachada 
sudeste, lisa, só interrompida por um rasgo horizontal. O adro que se segue, ainda só 
está semi-conformado, pelo volume horizontal do centro paroquial e pela própria 
igreja. Dali, avisto a pequena capela antiga que pontua a envolvente. O adro é amplo, 
capaz de acolher uma vasta assembleia. O olhar de cada uma dessas pessoas será com 
certeza atraído, tal como o meu, pela desproporção da porta que marca a fachada 
principal, um quadrado de 17,5m de lado, de grande simplicidade. O material que 
reveste a porta e o trinco que a fecha dão-lhe um ar pobre, e sugerem um certo isola-
mento. Com 10m de altura, a porta não foi feita à medida do homem mas de um ser 
superior, ilustrando as palavras de Cristo: “Eu sou a porta” (Jo 10,9). Trata-se de um 
espaço de passagem, convertido em símbolo, fronteira entre o profano e o sagrado, 
entre a dispersão e a espiritualidade. É ladeada por dois volumes que avançam na 
minha direcção e tornam a fachada tripartida: um alberga um discreto campanário, o 
outro acolhe o baptistério que já se vê do exterior. 
A porta abre-se, mostrando uma natureza muito mais nobre no interior, toda revesti-
da a madeira. Lá dentro, a igreja mostra-se, num só olhar, de nave única, imensa, despi-
da, branca e iluminada. A madeira, do chão e das cadeiras, imprime a materialidade 
necessária para não se tornar fria. O momento em que descubro o interior de cada 
igreja é sempre único. 
A planta organiza-se segundo um eixo longitudinal central que divide simetricamen-
te a assembleia, numa configuração bastante tradicional. A secção interior é também 
quadrada mas o cenário de fundo inspira uma ligeira verticalidade. Esta é dada pelas 
peculiares paredes convexas, por trás do presbitério, que contrariam a concavidade 
das antigas ábsides. São elas que parecem empurrar os acontecimentos do presbitério 
para mais próximo da assembleia. Mesmo ao centro, na minha direcção, o altar, verda-
deiro bloco de mármore, situa-se em frente de duas aberturas por onde entra uma luz 
muito difusa. 
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Aproximo-me. Sento-me numa das cadeiras. O ambiente é envolvido pela luminosi-
dade que preenche toda a igreja. Encontro as principais aberturas nas paredes laterais. 
A noroeste uma parede interior curva, intrigante, inclina-se sobre a assembleia e cria 
espessura suficiente para uma galeria, que existe lá no alto. Junto ao tecto, abrem-se 
três grandes janelas de profundidade variável, que deixam entrar uma luz distante e 
permitem a visão do céu. No lado oposto, a escala humana é marcada pela baixa mas 
longa fresta horizontal (16m de comprimento). Lá fora vejo a envolvente, avisto o vale 
para um dos lados e a cidade um pouco pobre para o outro. Penso que em mais nenhu-
ma igreja o contacto com o exterior é assim tão directo, tão óbvio, tão presente. Numa 
igreja que parece fechada, estabelece-se um claro confronto entre interior e exterior, a 
imensidão e a escala humana, a introspecção e a comunhão com os outros e o mundo, 
o sagrado e o profano, numa tentativa talvez de os aproximar. 
Num dos extremos desta janela, encontra-se a imagem de Santa Maria, entre o nível 
do presbitério e o da assembleia (separados por três degraus), numa atitude simbólica 
como mediadora entre Deus e os Homens. Um pouco mais acima, é o lugar das princi-
pais acções litúrgicas. A cadeira presidencial distingue-se, pelo uso do mármore, mas 
mantém-se discreta. O ambão, na mesma madeira do chão, ergue-se, no momento 
mais próximo da assembleia. O sacrário, atrás, sobre uma estrutura que parece frágil, 
mostra-se com humildade, mas reluzente e valioso, no seu conteúdo, sugerido pelo 
revestimento em prata. E por fim a cruz, sob uma das paredes convexas, único local 
onde o pé direito se baixa aos 5m, voltada para o altar e para a Virgem, e não para 
assembleia, assegurando um menor protagonismo, que lhe foi atribuído depois do 
Concilio Vaticano II. É uma cruz estilizada, que apenas evoca subtilmente a forma 
humana. 
Olho novamente a assembleia. No extremo oposto, a porta concentra todas as 
atenções, pelas dimensões, pela madeira que interrompe o branco das paredes. Estan-
do aberta, é por ela que entra a luz mais intensa. Ao seu lado, o baptistério parece 
conter um espaço místico. A madeira do chão pára subitamente e dá lugar à pedra, 
apropriada para uma “zona de água”. Aqui, apenas existe uma outra pedra – a pia 
baptismal, de onde brota um leve som de água a correr. O adro está ali ao lado, mas 
o olhar foge-me para o alto. O volume estreito é forrado a azulejos, os mesmos que 
fazem o lambril de algumas paredes interiores. A luz entra por cima e ilumina as 
figuras que querem lembrar o baptismo de Cristo. 
Outras dependências completam as funções da igreja, que possui ainda uma capela 
mortuária no piso inferior. Todos os espaços são constituídos com o mesmo rigor e 
cuidado. 
Para mim, este espaço de culto resulta de uma equilibrada composição de vários 
elementos, num jogo muito afinado de proporções que constituem um conjunto 
harmonioso, em que nenhum acontecimento se destaca. Cada elemento religioso, ou 
simplesmente arquitectónico, tem o seu significado. 
O passado inspirou esta igreja que, no entanto, é própria do seu tempo, aberta para 
acolher o Homem de hoje. Tradição e contemporaneidade convivem pacificamente, 
nas formas, nos materiais, nos significados. A continuidade dominante é interrompi-
da subtilmente para marcar momentos especiais. O ambiente é claro, sereno, apazi-
guador, apela ao diferente, facilitando os momentos de espiritualidade para os quais 
foi construída.
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Igreja de Santa Maria

Pormenor da fachada Nordeste

Janelas superiores

Vista interior para o altar

Vista interior para a porta

Fachada principal
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ENTRE A FALTA E O EXCESSO
Capela de S. José  — Quebrantões, Oliveira do Douro, V. N. Gaia
José Fernando Gonçalves (2002—05)     

Em poucos minutos, passo da urbanidade da cidade do Porto, para a periferia em 
expansão de Vila Nova de Gaia, até chegar à ruralidade do lugar de Quebrantões, 
entre casas modestas de pouca altura, ruas de paralelo e muros que dividem quintais 
e jardins. Chego ao mesmo tempo que a população, que parece se sentir convocada, 
e se dirige em pequenos grupos, para a eucaristia semanal. À chegada, um muro de 
betão, onde se escreveu o nome da capela, vem ao passeio buscar os que chegam. A 
alta cruz em ferro, ousada, espreita por cima dos muros e assinala a presença da capela 
recuada e discreta, inserida entre lotes. A cruz, em ferro, um pouco monumental e 
impositiva, instala-se logo após um pequeno adro, num jardim agora pontuado por 
tímidas árvores, talvez um dia frondosas, a criar um ambiente cenográfico que adia a 
vista da capela. Este espaço distribui para um percurso de escadas, que leva ao parque 
de estacionamento nas traseiras da igreja e para o percurso que leva à igreja, que se 
distingue pela dignidade do granito. Os muros que contêm o espaço são em betão, e 
um deles repete a sensação inicial: uma das paredes da capela esticou, quase como um 
braço que nos vem buscar e chamar, pelo som do sino, que alberga na sua extremida-
de.
O percurso em direcção à igreja inicia-se, envolvido pelo burburinho da população. E 
aquele espaço fica marcado por este som, que no fundo traduz a sua função: acolher 
a assembleia num momento ainda de convívio e já de preparação para a entrada na 
igreja, a qual se avista ao fundo. A zona da entrada é fortemente marcada pelo pórtico 
em madeira, que pousa sobre os muros laterais, e cria um espaço coberto, de sombra, 
contido e baixo, com cerca de 3m de altura. Esta forte presença contrasta com a imate-
rialidade do plano da entrada, todo envidraçado, que faz desvanecer o momento. 
No primeiro espaço, de transição para o interior, mantém-se a altura, sendo caracteri-
zado pela cor negra das paredes e dos planos móveis, talvez com a intenção de contro-
lar a luminosidade. Mas é o monólito de granito que concentra as atenções: trata-se 
de uma pia que contém água benta, embora sugira uma pia baptismal, que só pode 
existir nas igrejas paroquiais. O bloco sólido e pesado instala-se sobre um pavimento 
também de granito, acentuando a gravidade do espaço, adequada ao momento do 
baptismo mas que me parece exagerada se, de facto, apenas serve para o gesto simbó-
lico da benção. 
Rapidamente, estamos no interior da capela. A entrada é alinhada com um dos percur-
sos laterais, mas vejo todo o espaço, único, simples e sem recantos. A nave e o presbi-
tério, ao nível do olhar, parecem um só, promovendo o sentido unitário do espaço 
defendido pelo Concílio Vaticano II. No entanto, o tecto faz questão de os distinguir. 
Todo revestido a madeira, ergue-se alto, a cerca de 9,5m de altura, nas costas da assem-
bleia ali sentada, deixando entrar a luz por entre elementos verticais que imprimem  
ritmo ao espaço. A cobertura desce depois até ao presbitério, onde retoma uma altura 
semelhante à da entrada. Ali, no espaço destinados às acções litúrgicas, a altura 
aproxima-se da escala humana, como se Deus se aproximasse da assembleia. 
A população distribui-se pelos bancos e enche a nave que, à primeira vista, parece 
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quadrada distribuída simetricamente e com um percurso central que leva ao altar. 
A madeira é o material que a envolve e ‘aquece’, embora o cinzento, ora de betão, 
ora de cimento, permaneça nos planos verticais laterais. Estes contornam a capela 
e enterram-na, numa tentativa de diminuir os efeitos acústicos dos comboios que 
passam perto. No interior, estes planos são constituídos por blocos de cimento que 
dão às paredes um aspecto fragmentado. Parece o mesmo material usado na Igreja do 
Sagrado Coração, em Lisboa, mas dada a grande dimensão da igreja e a sua utilização 
em todo o espaço, a sensação não é a mesma. Parece-me que o simples prolongamen-
to, para o interior, do betão aparente usado no exterior, seria uma solução de maior 
simplicidade, que daria mais continuidade ao espaço e o tornaria mais belo. São esses 
planos envolventes que fecham uma forma de U, ao conformarem o pátio voltado a 
sudoeste, que se abre atrás do presbitério. Apesar das devidas diferenças, veio-me à 
lembrança o pátio do pavilhão de Barcelona, de Mies van der Rohe. O envidraçado 
que serve de fundo ao presbitério, permite a entrada de luz e o contacto visual com 
o exterior, ainda que remoto. Apesar da transparência, a atenção não se dispersa pois 
o cenário criado é de neutralidade. Assim, a transparência não diminui a importân-
cia das acções litúrgicas que têm lugar no presbitério, mas confere-lhe algum efeito 
cenográfico. O presbitério é ligeiramente elevado sobre uma base de granito, que 
também o distingue da assembleia. O altar é uma mesa simples, um contorno em 
madeira de aspecto frágil, que permite continuar a ver o cenário ao fundo. Esta fragili-
dade pode tentar evocar a condição de Cristo que encarnou e participou da condição 
humana. Mas existe aqui alguma contradição, dado que a sua leveza contrasta com a 
solidez e a importância do bloco de granito da entrada, transmitindo uma hierarquia 
de valores não muito clara. Como sabemos, numa igreja, o altar deve ser sempre o 
momento mais importante e mais digno. A cruz, o ambão, a cadeira presidencial e o 
sacrário marcam pequenos espaços de acção e são todos em madeira, à excepção do 
sacrário em mármore branco, material mais perdurável e de brancura imaculada. A 
pequena sala do órgão rasga uma das paredes, numa solução que, apesar de remedia-
da, parece funcionar.
Na capela, ressalta o jogo de alturas que enriquece o espaço a nível arquitectónico, 
e a diversidade de materiais, que parece ser demais para as pequenas dimensões 
do espaço. Diferentes cores, texturas e sensações derivam da madeira, pedra, betão, 
cimento, ferro e vidro. A luz ilumina todo o espaço de igual forma, não havendo área 
para criar momentos mais distintos. A cenografia do presbitério, derivada do pátio 
existente, também marca a imagem do edifício. 
A sensação geral é a de um espaço pequeno, acolhedor e agradável, que vive da escala 
humana e de aspectos funcionais, onde parece haver um verdadeiro sentido de união. 
Este protagonismo dado à comunidade rapidamente me faz lembrar a Igreja de São 
Francisco, em Resthof, na Áustria. 
Parece-me que faltava apenas um momento especial, que fugisse à ordem, que rasgas-
se a escala, que permitisse um raio de luz mais intenso e, num relance sugerisse uma 
dimensão diferente, transcendente, um certo misticismo. 
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O final da missa faz-me olhar o espaço vazio, ouvir o silêncio e descobrir mais perspec-
tivas, como a que se pode ter do pátio para o interior da igreja. Algo novo, sem dúvida, 
porque serão raras as vezes em que nos conseguimos colocar por trás do presbitério. O 
vidro reflecte o exterior. A visão não é nítida mas é diferente. No entanto, é importan-
te referir que, no dia a dia, esta perspectiva apenas é possível a partir de uma pequena 
janela da sacristia, o que quer dizer que é uma vista quase privada do sacerdote, que 
poderá olhar a sua comunidade antes de a ir presidir. 
À saída, entre a nave e o plano da porta, apercebo-me da existência de um espaço 
‘entre’, uma capela mortuária de dimensões modestas, conformada pelas paredes de 
cor preta e pelos planos que deslizam e permitem a passagem para a igreja ou o isola-
mento deste espaço. Penso agora que o preto poderá estar ali numa atitude simbólica, 
relacionada com a morte. 
Entretanto, a porta fecha-se. Ao entrar, tinha sido imperceptível porque era o vazio 
que me sugava para o interior e me prendia a atenção, na expectativa da descoberta 
do espaço. Mas agora, a porta ganha dimensão, corpo, matéria. O bloco de madeira 
completa o seu arco, encerra o espaço e destaca-se sobre o envidraçado. 

O edifício compreende ainda um centro paroquial que se estende ao longo do lado 
Este da capela, num conjunto de espaços, muito simples, ordenados e interessantes. 
Esta capela, estando inserida no contexto envolvente, sendo discreta, caracteriza-se 
exteriormente pela horizontalidade do pórtico de madeira e pelo volume da assem-
bleia, que o encima, dando-lhe no interior mais espaço, como que a reforçar, mais uma 
vez, o seu protagonismo. 
Este reflecte-se nas próprias pessoas que se sentem e mostram satisfeitas e orgulhosas 
da sua obra. A arquitectura contemporânea que, tantas vezes, sofre com a incompre-
ensão das populações, é aqui bem concretizada e bem acolhida, criando um espaço da 
comunidade.

Capela de S. José 

Vista da fachada principal

Vista exterior (percurso acesso ao estacionamento)

Vista interior (zona da entrada)

Presbitério

Nave e presbitério

Vista exterior (pátio atrás do presbitério)
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ESSENCIAL CONTEMPORÂNEO
Igreja do Convento de S. Domingos — Alto dos Moinhos, Lisboa
João Paulo Providência e José Fernando Gonçalves (2005)

Vagueio numa zona ainda descaracterizada, da cidade de Lisboa, com um estádio no 
horizonte, entre a saída do metro e bairros de habitação. Procuro o Convento de São 
Domingos, o único construído na cidade desde há mais de dois séculos. Os conventos 
e igrejas de agora já não se vêem ao longe, pela dimensão, pela linguagem arquitectó-
nica, pela magnificência. Hoje, integram-se no tecido urbano existente, misturam-se 
na cidade, aproximam-se da sociedade e precisam de ser procurados. 
Na falta de sinais explícitos, é um volume de escadas e umas palavras escritas na 
parede que me chamam: Convento de São Domingos. A porta e os degraus, que sobem 
alto, filtram as entradas, ali só entra quem estiver determinado a fazê-lo. 
Sei o que procuro: o volume de betão, despido, cego – a igreja. Avisto-o e a cruz ao 
fundo, um pouco monumental, implantada num pequeno adro, faz questão de o 
confirmar. Os espaços do convento, perante o imprevisível desenvolvimento da 
envolvente, voltam-se para dentro, para si mesmo, e a igreja, construída um pouco 
mais tarde, segue-lhe os passos. 
O cobre, que reveste a porta, reluz com os raios do fim da tarde. É o único momento 
em que o betão se rasga e sente-se um subtil convite a entrar. A porta parece-me um 
quadrado, digno nas dimensões e no material, que pretende marcar um momento 
especial. As folhas da porta encontram o seu negativo na parede, onde encaixam 
perfeitamente quando estão abertas. Os pormenores revelam o cuidado imenso, que 
reveste as coisas mais simples. 
Ao entrar, sou detida pela surpresa, pela simplicidade e pela beleza. Poucos elementos, 
iluminados por uma luz contida, criam um ambiente de misticismo. É uma igreja 
de nave única, com um percurso central, que parte da porta e vai directo ao altar. A 
elementaridade dos materiais – xisto, madeira e betão – confere-lhe força. A luz, que 
escorre na parede de fundo, prende-me a atenção. Os últimos minutos da eucaristia 
dão-me tempo para olhar, para compreender e para sentir. 
Três momentos compõem o espaço, apesar da altura ser constante (talvez 11m), os 
materiais e a luz encarregam-se de os distinguir. A entrada é envolvida pelo negro, no 
tecto, no pavimento em xisto e nos planos verticais, que giram e podem configurar 
duas entradas laterais. A luz directa, que entra pela porta, ilumina todo o percurso 
central. A nave é clara: a madeira de pinho, material simples, reveste o chão e constrói 
os bancos, blocos pousados, no seu espaçamento constante. Formas muito simples, 
rígidas, inflexíveis, numa ordem inabalável, marcam o espaço da assembleia, criando 
divisões claras e escondendo um pouco quem se senta. Os blocos podem encostar 
todos uns nos outros e formar um só corpo, tal como a própria assembleia deve ser um 
só ‘corpo’. E só eles bastam para evocar a humildade da pessoa de Jesus Cristo e o rigor 
das ordens monásticas, que habitam estes espaços. O pavimento da nave desce ligeira-
mente (30 cm) em direcção ao presbitério, para permitir uma melhor visibilidade, tal 
como na já referida Igreja de S. Leopoldo, em Viena, construída cem anos antes. Nas 
paredes, permanece o betão, ora cofrado no local, apenas nos limites, ora em painéis 
pré-fabricados. Por cima de nós, planos perpendiculares acompanham a assembleia 
e marcam um ritmo. Sobre o presbitério, rasga-se uma grande abertura que deixa 
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entrar a luz que escorre sobre a parede inclinada do fundo e a preenche, sem precisar 
de mais elementos. Esta luz introduz mistério no espaço, talvez porque não se vê a 
abertura mas quase que se sente o céu. Aquela luz imensa e mística sugere, melhor 
que qualquer símbolo, uma dimensão diferente, o omnipresente, o transcendente, o 
invisível. Sob ela, encontra-se o espaço da celebração, o altar e o ambão, monólitos de 
granito, a cadeira do presidente e os lugares dos outros irmãos dominicanos. 
No pavimento, o xisto retoma a cor negra da entrada. Este contorna todo o espaço, 
no pavimento da entrada, dos percursos laterais e do presbitério, mantendo-se de 
nível apesar do desnível da nave. E então surgem outras leituras do espaço: a pedra 
negra, na sua forma rectangular, foi cortada no interior por um rectângulo menor, que 
desce em direcção ao altar e que ressalta pelo contraste de cores; o xisto suporta-nos 
os passos, nos locais destinados ao movimento, enquanto a madeira nos aconchega a 
estadia mais demorada. 
Em cada um dos lados, diferentes acontecimentos animam o percurso. De um lado, 
o contacto com o interior do convento, através de uma grande janela para um pátio, 
de escala familiar, numa alusão a um claustro, com um pequeno jardim e, um pouco 
atrás, uma porta que leva directamente ao interior do convento. No lado oposto, um 
longo nicho na parede, com cerca de 2m de altura e 0,5m de profundidade, alberga um 
banco corrido, em madeira, iluminado, mais uma vez, por uma luz que vem de cima, 
sem se ver o local de origem. Neste enfiamento, destaca-se o sacrário, paralelepípedo 
em betão, que sai da parede, numa atitude discreta mas forte, como quase tudo nesta 
obra. Ao seu lado, está a única janela que permite o contacto visual com o exterior do 
convento. Para já, apenas se vê um terreno abandonado mas, talvez mais tarde, se veja 
mais um pedaço de cidade construída.
Desse mesmo lado, um pouco mais à frente, existe um plano de betão oblíquo, que 
parece uma porta aberta, levantada do chão. As suas dimensões retomam a altura do 
nicho e a largura do percurso lateral. Este plano invade o presbitério, sendo ilumina-
do por trás. Por ali se acede à sacristia e a um oratório privado dos dominicanos, lugar 
muito simples onde só se destaca o coro alto, de onde a visão é filtrada por um ripado 
de madeira, lembrando os antigos conventos.
Voltando à igreja, a luz intensa que vem da porta, convida agora à saída, a voltar ao 
mundo exterior, levando connosco a experiência de mais um espaço de culto. Num 
olhar geral, retenho a ideia de um espaço depurado, controlado, de proporções equili-
bradas, mas que apela à imensidão e onde nada foi deixado ao acaso. Voltando-se sobre 
si mesmo, cria um ambiente acolhedor e suave, que conjuga sensações de quente 
e frio, dadas pelos diferentes materiais. Um espaço de carácter forte, onde apenas o 
essencial tem lugar, religioso ou arquitectónico. 
Nas palavras do frade, que me acaba de mostrar o espaço, percebe-se o diálogo e a 
relação que se estabeleceu entre a comunidade e os arquitectos, constata-se que o 
projecto foi fruto de um trabalho conjunto, uma vitória para ambos.
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E mais uma porta de igreja, que a sociedade não permite estar sempre aberta, se fecha 
nas minhas costas. É um momento que fica gravado na memória. Para trás, fica um 
espaço de culto de uma comunidade dominicana, que abre as portas da sua igreja 
para receber quem ali queira partilhar com eles um momento de introspecção ou de 
comunhão, talvez de descoberta. Por fora, o volume sólido e sóbrio faz imperar um 
sentimento de serenidade e integridade. Sentem-se as referências à arquitectura de 
Le Corbusier e às suas construções religiosas francesas, nomeadamente à igreja do 
convento de La Tourette.  

Igreja do Convento de S. Domingos

Vista da fachada principal

Vista geral interior 

Abertura sobre o presbitério

Vista interior para a porta

Pormenor do desnível da nave (sacrário e 

entrada para a sacristia)
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