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“Se ‘l mondo fosse posto

“Fosse o mundo assim composto

con l’ordine ch’io veggio in quelle rote,

co’ a ordem nessas rodas dominante,

sazio m’avrebbe ciò che m’è proposto;

já o que me é dado saciaria meu gosto;

ma nel mondo sensibile si puote

mas pra o mundo mortal é confortante

veder le volte tanto più divine,

as esferas divinas ver assim

quant’ elle son dal centro più remote.

como o que dele esteja mais distante.

in questo miro e angelico templo

neste admirável angélico templo

udir convienmi come l’essemplo

ainda terei de entender como o exemplo

e l’essemplare non vanno d’un modo,

e o exemplar não têm um modo só;

ché io per me indarno a ciò contemplo.”

porque eu, por mim, em vão isso contemplo.”

(ALIGHIERI; Dante, 2008, p. 197)
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RESUMO
Com o presente trabalho pretende-se dar uma resposta num contexto especreto. O concurso organizado pela TUREL – Desenvolvimento e Promoção do
Turismo Cultural e Religioso | Concurso de Arquitectura Religiosa - Arquitectura em
Lugares Sagrados
Para a realização das intenções apontadas desenvolve-se uma resposta em
forma de projecto, a par de um registo crítico da sua evolução. Não se trata
de uma resposta universal para todas as situações em que se pretenda construir um santuário, mas tão só de uma tentativa de resposta a um problema

mas de um processo de vários. Não se trata de uma proposta que foi sofrendo
alterações, mas antes de uma ideia de um local que se ia transformando em
virtude da sucessão de propostas que iam surgindo.
gidos, assentes nos registos e materiais produzidos ao longo deste processo,
revelando não só o que se julgou mais adequado, bem como a posição mais

PALAVRAS-CHAVE: Arquitectura religiosa no século XXI, Santuário, Jardim,
Projecto, Espaços Religiosos.
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ABSTRACT

with the oportunity to develop architecture to a level that we think more
TUREL — Development and Promotion of Religious and Cultural Tourism | Religious
Architecture Competition - Architecture in Sacred Places

not a universal solution for the process of designing a sanctuary, but only an

ture project design, but the development of several ones. It’s not about the
evolution of an architecturual project, but the idea of a place transformed by
a series of proposals that were emerging.
We aim to present an afterthought on the process and results achieved, based
on our production during this process, revealing not only what was deemed
most appropriate, as well as the most consistent point of view regarding the
‘work’ and its implications.

KEYWORDS: Religious Architecture in the 21st century, Sanctuary, Garden,
Architetural Design, Religious Spaces.
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1.1 OBJECTO

uma proposta | estudo prévio para um Santuário em Balasar, no âmbito do
enunciado do Concurso de Arquitectura Religiosa1, organizado pela TUREL2.

1.2 OBJECTIVO

apenas abordado em contexto académico exclusivamente sob a forma de

grama levanta. Antevendo as que nos irão assolar enquanto damos os primeio lugar do sagrado, a organização espacial como instrumento representae dos raciocínios que inevitavelmente gera, ao enveredarmos por um campo
conceptual inegavelmente rico.

1.3 MÉTODO

Para uma realização das intenções apontadas desenvolve-se uma resposta

1 Documento contido nos anexos desta dissertação.
2 Para mais informações, consultar: http://turismoreligioso.org
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da resposta a partir do ponto de vista do autor do presente trabalho, não
obstante os limites inerentes a essa disposição. À medida que se recria o

particularidades processuais.

do qual se vão adensando questões, que se antevêem quando se inicia um
percurso como este, e se revelam gradualmente tantas outras que não se
previam, mas que apenas esperavam condições particulares para se revelarem, obrigando frequentemente a repensar radicalmente os esquemas de
resposta | problematização.
Em termos práticos, esta exposição far-se-á pelo reconhecimento de fases de
processo que, embora não estanques, assim se convencionaram para dotar a
descrição da progressão do pensamento projectual de uma maior clareza na
sua apresentação.
rações sobre a globalidade dos procedimentos e o que se poderá auferir, ou
não, de todas as vivências descritas.
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2.1 ENUNCIADO E CIRCUNSTÂNCIA

Como já foi referido na secção introdutória, procurou-se uma solicitação real
para a construção de um espaço religioso. Um programa cuja intenção era a
de uma resposta a um problema concreto, mesmo que isso não correspondesse necessariamente a uma materialização imediata. Isto, porque cedo se
tomou a opção de confronto com um quadro de necessidades legítimas, porque tal se coadunava com o desejo e visão do autor para o presente trabalho.

esta opera uma organização de elementos, uma transformação do concreto,
como uma resposta desenhada para um problema. Salvaguardamos embora
que tal não pretende constituir-se como qualquer juízo de valor sobre as
potencialidades teóricas oferecidas por um projecto sem lugar.
Da procura resultou um enunciado de um concurso organizado pela
TUREL – Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso | Concurso de
Arquitectura Religiosa – Arquitectura em Lugares Sagrados.
No formulário do concurso encontramos discriminados os seguintes itens:
1) Estudo-Prévio de arquitectura para um edifício religioso concreto.
2) O edifício a projectar será um Santuário dedicado à Santíssima
Eucaristia:
2.1) Esse espaço litúrgico terá capacidade para cerca de 2000 pessoas
sentadas;
2.2) Será necessário conjugar o Santuário com a casa da beata Alexandrina;

21
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FIG.1 Extracto da Planta de

2.3) O Santuário terá uma ligação forte entre o santuário e o túmulo da

Ordenamento.

beata3.

FIG.2 Localização da freguesia de

Das indicações relativas ao trabalho a apresentar o enunciado estipula ainda:

Balasar, no concelho da Póvoa de Varzim.

“Os autores devem ter em consideração todo o espaço disponível para utilizar e quais as melhores soluções, não esquecendo os serviços de apoio
necessários como sendo sanitários, parques de estacionamento e apoio
para peregrinos.”

mais consta neste enunciado.
Para uma informação relativa ao espaço disponibilizado para a intervenção
recorremos ao Extracto da Planta de Ordenamento (EPO)4, que indica uma
área total de equipamento de 3,2 ha

-

ponível para construção e não a valores de área construída. Os limites da
implantação são-nos revelados pela mancha usada para destacar o lugar (h9).
O local do projecto a realizar, situa-se em Balasar (ou Balazar) que é uma
localidade da freguesia com o mesmo nome, pertencente ao concelho da
Póvoa de Varzim. A junta de freguesia e sede paroquial encontram-se aqui
e servem aproximadamente 2 463 habitantes distribuídos por 11,57km2 do
território mais interior e acidentado do concelho5.

carácter e qualidade inconstante, por onde se vão apresentando as habitações.

3 O túmulo consta dos elementos que devem estar presentes no recinto.
4 Documento contido nos anexos desta dissertação.
5 Dados divulgados pela autarquia e disponíveis em: http://cm-pvarzim.pt/municipio/juntas-de-freguesia/balazar

1

BALASAR

PÓVOA DE VARZIM

1KM
2
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FIG.3 Paisagem, Balasar.

Zona predominantemente rural, tem como principal actividade económica a

FIG.4 Loja de souvenirs, Balasar.

têxtil e construção civil6.

FIG.5 Concentração de espaço público

A malha urbana da localidade parece não prever outras vivências que não as

com dependências comerciais, Balasar.

pertencentes a um enquadramento rural, algo expectável de uma zona de
pouca densidade habitacional e de economia local focada. Campos agrícolas

FIG.6 Centro administrativo, Balasar.

cultivados e campos verdes em pousio são pontuados por pequenas concentrações de habitações que vão desenhando as estradas e os espaços onde se

FIG.7 Local de realização de feira,

encontram dispersos pequenos negócios que parecem alheios a uma ideia de

Balasar.

conjunto urbano.
A concentração de espaço público com dependências comerciais, mais eviobra, parece estar apenas compreendida entre o largo da igreja paroquial e o
cemitério e o edifício da junta, contíguo a uma área onde se chega a realizar
uma pequena feira.
A iniciativa de construir aqui um santuário parece advir de problemas reais,

uma igreja capacitada para aproximadamente 400 pessoas a desdobrar-se em
várias cerimónias para poder servir as deslocações de, por vezes, milhares de

A isto somam-se as visitas diárias ao túmulo da Beata alojado no interior da
7

6 Dados divulgados pela autarquia e disponíveis em: http://cm-pvarzim.pt/municipio/juntas-de-freguesia/balazar
7 Alexandrina Marla da Costa foi beatificada pelo Papa João Paulo II a 25 de Abril de 2004.

3

4

5

6

7
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FIG.8 Interior da igreja paroquial,

e celebração litúrgica por altura da morte de Alexandrina8

Balasar.

no calendário de serviços religiosos outras datas de importância para o culto
como o nascimento da Beata9.

FIG.9 Interior da igreja paroquial,
Balasar.

Aqui se começa a perceber a eminência de um fenómeno, que será decisivo

FIG.10 Túmulo da Beata Alexandrina no

tudo o que é relativo a esta conjuntura carece de estudo aprofundado, sendo

interior da igreja paroquial, Balasar.

embora palpável o desejo de materialização do projecto, desde a realização
do concurso para a recolha de ideias para o futuro espaço, a respostas obti-

FIG.11 Actual local de aparcamento de

das de entrevistas circunstanciais a personalidades locais10, passando pelo

autocarros, Balasar.

próprio PDM em fase de aprovação, onde já se adivinham transformações

FIG.12 Actual local de aparcamento de
autocarros, Balasar.

O culto Alexandrino parece ser a faceta mais difundida da identidade de
FIG.13 Local de merendas junto à igreja

Balasar e a sua crescente popularidade promoverá a frequência de visitas de

paroquial, Balasar.

FIG.14 Posto de socorro junto à igreja

parece estruturalmente não prever tal ocupação do seu espaço.

paroquial, Balasar.

Essa sensação evidencia-se no aparcamento das inúmeras excursões organizadas em autocarros, improvisado num descampado descaracterizado
lúdico’, segundo o EPO.
Com vista a um programa já farto em celebrações, foi aprovisionada uma
pequena área contígua ao largo da igreja paroquial, pelo lado Norte, onde se

8 Faleceu a 13 de Outubro de 1955.
9 Informação disponível online para consulta em: http://alexandrinabalasar.free.fr.
10 Entre as quais se conta o Pároco de Balasar.
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FIG.15 Casa da Beata Alexandrina,

regista um posto de primeiros-socorros e algumas plataformas com mesas,

Balasar.

que devem servir o propósito de parque de merendas, apoiadas por umas
pequenas instalações sanitárias.

FIG.16 Rua Alexandrina Maria da Costa,
Balasar.

Não se consegue, contudo, afastar a sensação de que muito do que se passa
nas migrações regulares já referidas, acaba por se sobrepor ao funciona-

FIG.17 Porta de entrada, casa da Beata

mento pacato da pequena comunidade. Considere-se, ainda, como ponto de

Alexandrina, Balasar.

interesse para este culto a casa onde viveu a Beata Alexandrina, um local
adjacente ao terreno destinado para a implantação do projecto, numa situa-

FIG.18 Quarto da Beata Alexandrina,

ção mais interior da malha urbana não capacitada para trânsito de pessoas e

Balasar.

veículos em grande volume.
Assim, começamos a ter uma imagem de uma circunstância complexa que
necessidades emergentes da localidade, sem abalroar as relações já estabelecidas das gentes com a terra.

2.2 QUE FUTURO?

A revisão do PDM, presentemente em desenvolvimento, já parece contemplar uma alteração das características e importância desta localidade. Não
obstante, os factos apurados neste ponto permanecem em aberto, já que não

esclarecem as intenções e, grosso modo, as futuras intervenções,
Balasar é enquadrada por dois grandes eixos de circulação territorial: N206
(a Norte), forma mais directa de aí aceder, sendo outros acessos mais ‘ermos’
ou apenas práticos para quem se situe numa localidade adjacente; e a A7 (a
Sul), que não contacta directamente com a freguesia.

15

16

17

18

30

PROBLEMA

FIG.19 Plano Director Municipal (PDM)

Um dos pontos do novo plano parece ser melhorar a sua relação com esses

em fase de aprovação.

eixos. Para isto prevê-se instalar uma ligação a Oeste da localidade que incluise com um acesso transversal ao interior da localidade que passa no ponto
onde se situa o largo da igreja paroquial, um dos pontos mais centrais de
Norte-Sul do conjunto urbano e prolongando-se de forma a orientar-se progressivamente a Sul para voltar a convergir com a referida ligação longitudifaz ligação da N206 com conturbações a Sul do traçado da A7 e liga o largo da

cionando como uma nova forma de atravessamento da localidade e um meio

da supracitada rua Alexandrina Maria da Costa, num ponto de contacto a Sul
mesmo e progredindo de forma mais directa para Norte rasgando por entre

A estas intervenções de mediação territorial adicionam-se outras de mais
pormenor, como a intenção expressa no plano de re-caracterizar | requa-

local previsto para a implantação do Santuário. Prevê-se para isto, uma valolargo da igreja e a possibilidade de abrir um espaço público verde perto da
Casa da Beata, algo que funcionaria como um remate de um longo percurso

19
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FIG.20 Extracto do Plano Director

várias localidades do município da Póvoa de Varzim, retraçando uma velha

Municipal (PDM) em fase de aprovação.

ferrovia, permitiria a circulação a pé, equestre e velocípede e estaria pontuada por zonas de apoio, restauração e hospedagem, podendo ser utilizada

Contam-se ainda inúmeras zonas chamadas igualmente de ‘percursos lúdicos’, que parecem querer consolidar a inserção do novo Santuário, na medida
em se dispõem de uma forma que sugere um espaço de transição que poderá
incluir situações pouco densas de aparcamento. A designação de percurso

rasgamento das vias planeadas que ladeiam longitudinalmente a situação
urbana, que se pretende um outro tipo de ritmo de utilização destes caminhos, podendo aí ocorrer, eventualmente, uma limitação de circulação automóvel, uma vez que esta será suplantada pela melhoria do atravessamento e

A anteriormente referida, área de estacionamento das excursões a Norte do
cemitério descrita como o genérico ‘percurso lúdico’ é, actualmente, um des-

será incluído na ordem de trabalhos de melhoria do centro urbano pretendendo-se mantida a sua função de zona de aparcamento, mas condicionada
pelo arranjo adequado do espaço. Pela sua dimensão, já quase ‘tradição’ e
proximidade aos novos eixos de atravessamento, este poderá ser um dos
transformar o trânsito, constituindo um ponto de interface | paragem da

20
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Pelo destacamento das áreas compreendidas pela designação de ‘Espaços
destinados a Equipamentos e a outras Estruturas’ em torno dos espaços mais
centrais da localidade e o nascimento de um vasta área reservada a ‘Espaços
km a Sudeste dos mesmos, podemos
inferir que se trata da expressão consciente, por parte das autoridades locais,
de iniciativas de intervenção territorial relacionáveis com o controlo da iminente mudança de paradigma urbano, trazida pelo investimento na faceta
religiosa de Balasar.
Não obstante, a um nível mais imediato de observação dos documentos, a
interpretação que podemos fazer dos dados que nos são fornecidos e o grau
de informação sobre os traçados propostos, não permitem ainda fazer uma
tivamente estão compreendidos na designação de ‘Percursos Lúdicos’.
Neste momento lidamos apenas com um quadro de intenções sob escrutínio administrativo, que nos permite somente especular sobre os destinos da
organização espacial desta localidade, não invalidando porém todas as respostas que se produzam no âmbito do exercício em mãos.

36
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3.1. FASE 1

3.1.1. POR ONDE COMEÇAR

Depois da exposição ao problema, vemo-nos confrontados com a urgência de

O que é pedido ao arquitecto em actos que visem a transformação da reacompatível com quaisquer noções de deontologia que este possua enquanto
sujeito que arrisca uma resposta?

formalização de programas, dentro e fora do domínio de intervenção.
De momento, o que se ambiciona com este concurso é uma ideia para iniciar
um percurso que provavelmente acabará por resultar num espaço real para

Portanto, tudo o que agora se avance poderá ser um caminho que, certativo. Nesse sentido, mesmo que em exercício académico, não podemos deixar
de conceber o plano em que agimos como algo que precisa de pesar os factores e intervenientes em jogo, tentando manter um equilíbrio diplomático das
partes e perceber se determinada faceta se impõe em detrimento de tantas
outras sem uma presença insinuada | manifesta.
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estritamente religioso que permita albergar mais de 2000 pessoas e

neste contexto?
Esta questão indubitavelmente acompanhará todo o processo de elaboração
do projecto pedido, surgindo pontualmente de forma explícita ou sublimada,
constituindo-se sempre como a inquietação maior, a premissa que continuamente alimenta o desejo de melhorar a resposta. Recusa-se, por ora, o
pressuposto de que semelhante iniciativa seja irrealizável, sem se explorarem diversas alternativas de intervenção. E avança-se, pese embora a dúvida
de que tão grande empreendimento possa, em termos do que acarreta não
adequado.
A partir deste ponto, toda a acção se apoiará no argumento que constitui
escolha por parte de quem encomenda a obra: centralidade, proximidade a
pontos de interesse do culto, como a ‘Casa da Beata’ e, bem assim, a possibilidade de integração ou diálogo com estruturas paroquiais existentes, para
além de ser propriedade da paróquia.
A este ponto, um encarar da situação nos moldes descritos, parece reforçado
quando se tentam arranjar alternativas de implantação nas imediações e
estas se inviabilizam. Num primeiro momento, por questões burocráticas
relativas ao facto de estas constituirem zonas de expansão residencial, reserse podendo medir ou imaginar o impacto que qualquer intervenção nessas
situações comportaria. E, num segundo momento, por nenhum ponto se

GIL PEREIRA | FAUP 2012 | PROJECTO PARA UM SANTUÁRIO EM BALASAR — UMA REFLEXÃO

revelar tão conveniente como o da área para a qual o enunciado pede que se
desenvolva a proposta.
O posicionamento perante as variáveis relacionadas com o trânsito de gentes
e veículos, consistirá em considerar que as já mencionadas bolsas de apar-

libertar as imediações do terreno desse encargo.

3.1.2. PARA UM ESPAÇO RELIGIOSO ACTUAL

Antes de iniciar a produção de uma primeira hipótese, teve-se em consideração que certamente existiriam regras para a construção de espaços religiosos católicos. Estas, embora talvez não tão restritivas como em tempos o
foram, continuam a ter de ser observadas aquando do planeamento de locais
de culto para que estes realmente cumpram os seus objectivos.
Foi com o Concílio do Vaticano II (XXI Concílio Ecuménico da Igreja Católica) que
se ditou uma transformação de costumes em vários aspectos da prática da
religião católica, inclusive relativamente ao tratamento dos espaços em que
esta decorre. Essas mudanças resultaram em revisões de documentos como
a Instrução Geral do Missal Romano, na qual se contam procedimentos levados
a cabo em variadas funções religiosas, assim como os meios | instrumentos
espaciais de que devem dispor, suas relações e expressão no local de culto.
Este documento esclarece as implicações litúrgicas de componentes que
constroem o lugar de adoração, mas não descreve a forma acabada desses
elementos. Não se impõe uma forma de fazer fechada, apenas se ressalvam
tarefa de construir uma casa de Deus.

41
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-

FIG.21 Espaço religioso - Gil Pereira.

e os outros lugares devem ser aptos para a conveniente realização

divino devem ser dignos e belos como sinais e símbolos das reali-

11

A expressão arquitectónica em linha com as directivas acima estipuladas, por
mais que corresponda ao espírito ambicionado, deve imprescindivelmente
considerar a importância simbólico-sacramental da apresentação e funciomesmo documento. As indicações mais fulcrais, para o desenho do projecto

O Presbitério - Lugar onde “(...) o sacerdote, o diácono e os outros ministros exercem as suas funções. Deve distinguir-se oportunamente da nave da
igreja, ou por uma certa elevação, ou pela sua estrutura e ornamento espese desenrole comodamente e possa ser vista (...)” (IGMR, 295)12
sua vez, contém:
O Altar - Peça central do espaço religioso católico, é o ponto “(...) em
que se torna presente sob os sinais sacramentais o sacrifício da cruz (...)”

11 Informação recolhida em: http://liturgia.pt.
12 Idem.
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e “(...) também a mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é chamado a
participar quando é convocado para a Missa; o altar é também o centro
da acção de graças celebrada na Eucaristia (...)” (IGMR, 296)12 para o qual,
de certa forma, convergem todos os rituais da fé cristã. Deve ser naturalmente o foco da acção pelo valor litúrgico que comporta, em tradicional
pedra natural ou noutros materiais “(...) dignos, sólidos e artisticamente
trabalhados (...)”(IGMR, 301)13
(1 Ped 2, 4; cf. Ef 2, 20); (...)” (IGMR, 298)14.
O Ambão (Mesa da Palavra) - “A dignidade da palavra de Deus requer
que haja na igreja um lugar adequado para a sua proclamação e para o
qual, durante a liturgia da palavra, convirja espontaneamente a atenção
15

. “(...) Em princípio, este lugar deve ser um ambão

estável e não uma simples estante móvel (...)”(IGMR, 309)16, ou seja, um
17

enquanto declamam determinados textos ou mensagens que os ritos
litúrgicos destinaram que se dessem nessa estrutura.
A cadeira do sacerdote celebrante
de presidente da assembleia e guia da oração. Por isso, o lugar mais indicado é ao fundo do presbitério, de frente para o povo (...) Deve, porém,
evitar-se todo o aspecto de trono.” (IGMR, 310)18. Este é um elemento

13 Informação recolhida em: http://liturgia.pt.
14 Idem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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de destaque, por constituir o posto da pessoa que representa Cristo nos
procedimentos litúrgicos, sendo que essa evidência se deve manifestar
espacialmente.
A Assembleia
objecto de particular cuidado, dispondo-o de modo a permitir-lhes participar devidamente nas celebrações sagradas com a vista e com o espírito (...)”
(IGMR, 311)19. Garantir, portanto, que a assembleia possa levar a cabo todas
as acções que o culto requer sem impedimentos, em conforto, e que esta
acção.
Deste elenco de características devemos retirar o essencial: existem realidades de utilização do espaço que têm uma tradução simbólica estabelecida e
de que o seu reconhecimento é imprescindível para que qualquer resposta
dela irá usufruir.

3.1.3. VISITA AO LOCAL E PRIMEIRAS PROPOSTAS

Com uma primeira instância de entendimento do que envolveria a concepção de um espaço religioso, passou-se ao confronto com a realidade física
com o qual este deveria dialogar e tal fez-se por deslocação ao local.
Embora já se tenha abordado em linhas gerais que tipo de situação enfrentamos, ainda não se descreveu o terreno competentemente.
Falamos de um recinto actualmente um pouco agreste e acidentado mas com

19 Ibidem.
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FIG.22 Apontamento do local - Gil

indícios de zonas de cultivo, que possui uma morfologia que poderia ser lata-

Pereira.

mente interpretada como um pequeno vale, com uma depressão generosa e
‘montes’ limítrofes pouco imponentes, que se abre para Norte.
das improvisadas com omissa manutenção, instalado numa das cotas mais
cimeiras do espaço considerado, numa extensão plana que ressalta como o

Destaca-se ainda a encosta íngreme pejada de eucaliptos altos, magros e de
copas pouco densas, do lado Este do terreno, o que proporciona uma barreira
visual natural.
Na ponta Sudoeste, contíguo ao campo de futebol observa-se um parque
de merendas com mesas de madeira e relva tratada, da autoria da Paróquia,
Alexandrina Maria da Costa, que passa pelas traseiras de uma habitação, de
alguma forma relacionada com a Paróquia, e desagua num pátio que serve
dois edifícios: a Fábrica da Igreja Paroquial de Balasar e a Sala de Convívio
temos a casa onde viveu a Beata, um elemento importante do seu culto e que
forte’.
A consciência presencial do todo despertou um acesso de entusiasmo por já
haver um campo onde inúmeras imagens mentais poderiam encontrar um
estes mediarem a análise das plantas fornecidas pela direcção do concurso.
Anotou-se a ubiquidade do uso de um xisto ferruginoso em muros de suporte,
desenho de limites e residências, julgando-se ter encontrado um material
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FIG.23 Estudos de intervenção - Gil

Reparou-se ainda numa curiosa instalação de pequenos painéis cerâmicos

Pereira.

entitulada de ‘Via Sacra’, que se desenvolve fragilmente ao longo do limite
interno da residência que faz parte do aglomerado de edifícios que encerram

FIG.24 Idem.

a ala oeste do terreno. Esta é apenas digna de nota porque indica que existirá
um desejo dos utilizadores daquele espaço de poder investir neste simbolicamente, mesmo para além do erguimento do santuário.
A memória do primeiro momento de contacto com o terreno parece encerrar
com a preocupação sobre a presença territorial do futuro empreendimento.
Como ligá-lo ao existente?
A natureza ‘enseada’ da propriedade e a importância do que ela iria conter,
trouxe consigo a noção de que qualquer esforço de intervenção deveria ligála inequivocamente ao resto do tecido urbano e a consciência de que o que
se encerrava no seu interior devia estar marcado por um elemento vertical observável do resto da localidade, uma torre sineira como a opção mais
evidente.
Os primeiros esquissos iniciam o processo de resposta com volumes simples, que se ambicionavam capacitados para impor ordem e estabilidade a
um meio que ainda não se dominava. Esta falta de controlo, talvez normal
na altura do percurso projectual em que nos encontramos, foi a origem das
cas, se conseguiria arranjar uma base de intervenção.
Isto deu origem a uma sucessão de hipóteses, que antes mesmo de se poderem avaliar em outro suporte que não o de perspectiva e planta esquissada
já não satisfaziam e eram descartadas por demasiado rígidas e estrangeiras.
Não eram conceptualizadas com o programa directamente presente. Eram
experiências abstractas de diálogo com o meio tendo, no entanto, alguns
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FIG.25 Estudos ‘igreja-salão’ - Gil

objectivos que partilhavam. Estes partiam de um desejo de uma relação forte

Pereira.

do edifício com a vista do território que se abria no lado Norte do lote da
futura implantação, praticamente a única direcção que oferece continuidade,

FIG.26 Idem.

estando todos os outros lados fechados pela sua elevação e construções.
Para isso o templo instalar-se-ia no planalto já referido, não só por essa posienvolvente, como por ainda se ter em conta a interpretação dessa postura
nações convergiriam. Seria este o conceito dominante nas primeiras aborda-

faria pelo percorrer da ligação antes mencionada onde existe uma ‘Via Sacra’.
O apego a esta ideia vê-se agora meramente como conveniente, pois este já
constituía uma subida de acesso do pátio paroquial ao planalto, assim como
um trajecto ‘simbolicamente rico’.
A opção revela o desejo do autor de aproximar a imagem do novo conjunto
religioso de uma ideia de santuário como realidade complexa e rica, em que
não é só a interpretação religiosa consubstanciada no desenho do arquitecto
nidade que a anima. Esta fase viria também a ser aquela que procurava prorantes do construído. A orientação a Norte, além da vantagem de prolongar
visualmente o terreno aproximando-o da paisagem, procurava juntar tamparoquial e suas ligações ao culto.

uma sucessão de telhados, era apenas o vértice da torre sineira, algo não
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tivamente o descartaram.

procura de direccionar o recinto a construir a Nascente, por se ter presente
que tal era o caso de muitos templos cristãos antigos e que esta disposição
ajudava a tratar as relações da frente Sul do terreno.
Este caminhos acabaram por convergir num esquema, que se pensava incorporar todas as questões acima mencionadas. Chegou-se a uma espécie de
igreja-salão que remataria o percurso da ‘Via Sacra’ e que na sua cabeceira

a direcção geral da planta, e o alinhamento a Este para controlo das relasimbólica.
É um resultado enraizado nas experiências anteriores, que se desenvolve a
partir de um poliedro simples, procurando a imagem e escala apropriados do
programa que pretende cumprir. O seu dimensionamento foi baseado num
cálculo dos requisitados 2000 lugares, dispostos num esquema longitudinal,
não tendo a esta altura presente o que implicava espacialmente esse número
de assentos e a circulação a ele associada. O paralelepípedo obtido foi-se

gamento para iluminação e acesso durante o aprofundamento da resposta.
Isto motivaria ainda o arriscar de algumas imagens do possível ambiente que
se viveria no interior. Dramatizou-se um jogo de planos laterais imponentes e
sinuosos que devido ao truncamento do volume exterior não se encontravam
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no topo Nascente, fazendo com que, do vão que criavam, entrasse uma luz
que se propagava pela parede por trás do local do altar, acabando por, teoricamente, desmaterializar esse pano de fundo. Pretendia-se desta maneira
dotar o espaço de uma atmosfera misteriosa.
Neste ponto, o trabalho no projecto estava visivelmente centrado no
objecto-templo, que se ia transformando em perspectivas e cortes rápidos
menos rigorosos. Urgia remeter a atenção para o desenvolvimento de uma

vazios, estes nunca foram alvo de investigação profunda, constando no desenho como actores secundários. Riscou-se então o que já se tinha construido
áreas. Na igreja contava-se conceptualmente agregar todas as dependências
programa.
Livre de compromissos programáticos, chegou-se a um conceito que não
constava na encomenda: uma assembleia ao ar livre, um adro para a igreja,
uma praça, um meio de expansão das actividades religiosas para o exterior.
Não se chegou aqui pela premência de dotar os vazios de razão de ser, mas
por se ter presente que a congregação deveria ter a possibilidade de reunir ao ar livre, quando se tratasse de um serviço com grande participação
e as condições atmosféricas a isso convidassem. E, bem assim, pelo facto de
que as vivências de um santuário evoluem com o tempo e reúnem variadas
actividades socioculturais que requerem espaço para a sua realização, por
exemplo as ‘romarias’ que, embora estejam enraizadas no culto, não são tão
exclusivas como a maioria das suas outras práticas.
Foi com a opção de testar a solução numa maquete que demonstrasse o diálogo que o construído fazia com a circunstância, que realmente se tornou
manifesto o grau de desadequação desta proposta. Pôde constatar-se que era
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exagerada a escala do edifício e que a sua forma nada dizia do que se passava
em volta. Na sucessão de simples construções intercaladas por campos de
cultivo, esta massa representava uma interrupção violenta do ritmo solto
acabou por também ser posto em causa, por só ter sido concebido num
momento posterior como suporte do ‘cheio’ e também por o pouco que dele

se criticou a morfologia inicial do terreno, quando esta era tudo menos uma
realidade forte, ou adequada aos usos que iria ter.
O principal problema estava na forma como se encetou a intervenção. Apesar
do entusiasmo sentido ao considerar as possibilidades do que se poderia reano início da demanda de uma hipótese satisfatória, resultou numa visão que
pretendia a todo o custo concentrar as funções num ponto. Cultivou-se, portanto, uma espécie de fetichismo culminando na criação de um palco para
instalar uma “Notre Dame du Haut” própria, um objecto em detrimento de
uma visão mais abrangente e distribuída que seria muito mais consentânea
com o espírito de um santuário a erguer nos dias de hoje.
tituir uma realidade coerente, evoca um sentimento de espaço, de extensão,
de multiplicidade. Isto, porque incorpora o conceito de peregrinação, ou seja,
migrações de variada dimensão que comportam inúmeros usos e têm uma
sistema organizado de muitos que se denomina por santuário. O reconhecimento e compreensão da importância dos restantes elementos desse sistema,
certamente forneceriam orientações para o seu desenho.
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3.2 FASE 2

3.2.1 UM NOVO ENTENDIMENTO DO ESPAÇO A REALIZAR

As noções alcançadas com um primeiro teste material do conceito ditaram a
urgência de uma reformulação dos esquemas de resposta. A orientação pareque resultaram das posições anteriores, mais entrosada na circunstância. A
nova realidade acarretaria um preceito auto-imposto de se tentar desenvolbém seria o percurso para o templo e não só este.
A forma que se sentiu mais directa para experimentar estas novas hipóteses
passava necessariamente por cisar o que se tinha concentrado. Buscava-se
riam as funções pretendidas por toda a área do projecto, para que estas jogasreforçando a globalidade da intervenção pela não existência de vazios sem
propósito.
Extraiu-se do templo o túmulo de Maria Alexandrina e as restantes dependências, necessárias ao apoio aos peregrinos, tornaram-se formas autónomas.
A iniciativa de rasgar uma via que iria descrever o limite Este da intervenção,
referida no capítulo ‘Problema’, foi reavaliada no espírito da actual visão.
Com o intuito de trabalhar uma inserção mais íntima do santuário e apoiado
malização concreta do arruamento, optou-se por não o considerar. Além
de se recear pelos efeitos imprevisíveis que esse rasgamento originaria no

58

RESPOSTA

FIG.28 Estudo inicial de implantação,

espaciais da ‘massa arborizada’ já existente e que aquela acção obliteraria.

Fase 2.

Esta massa verde era bastante expressiva no terreno, fazendo uma barreira
que mediava a percepção do que se estendia para além dela. Como ocultava

FIG.29 Estudo inicial de forma, Fase 2.

algum do ‘ruído visual’ produzido pelas habitações circundantes reforçando
a interioridade da imagem que se pretendia cultivar, decidiu-se conservá-la e

serviria as consequentes propostas, aumentando e diminuindo o seu vulto
em relação ao construído, mantendo sempre o seu carácter limítrofe.
Sob o lema de entrosamento, ir-se-ia instalar uma atitude que garantisse que
a nova intervenção fosse concordante com a conjuntura, tentando reforçar
o que se lia como os elementos mais caracterizadores da mesma. O vínculo
expressava-se por assegurar a continuidade dos espaços e percursos da
aldeia para dentro do novo empreendimento.
das por um percurso longitudinal que atravessa o recinto. A composição correspondia ao desejo de demarcar essas dependências do resto, patenteando
a sua inequívoca importância no conjunto. Estes, embora separados visualmente, deviam produzir uma tensão que constituiria o ponto mais dramático
do espaço esclarecendo-os como a dicotomia essencial da identidade deste
domínio religioso. Pensaram-se inúmeras relações entre estes dois elementos, incluindo ligações físicas soterradas, supostamente úteis para manutenção e realização de algumas actividades do culto.
Era notória a vontade de instalar uma narrativa de espaços variados que
exprimisse a complexidade das vivências que se presumiam vir a decorrer
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neste meio. Pátios a diferentes cotas, pórticos, bancadas, amplas escadarias,
eram expressão dessa diversidade, tida como basilar para permitir a livre
multiplicação das actividades religiosas.
À ideia de um grande espaço de celebração litúrgica exterior, conservada da
fase precedente, juntava-se uma miríade de divisões que a apoiariam, como
que uma reminiscência de uma grande catedral com capelas (cripto-colaterais) explodida mantendo a comunicação entre os seus componentes.
Acabou por se perceber que não se podia progredir mais nesta linha de processo, porque a sucessão dos vazios que se iam criando não eram acompanha-

surto de progresso na conceptualização da intervenção lhe desse um destino

3.2.2 UM PROGRAMA DE SANTUÁRIO

Na nossa interpretação, as indicações algo vagas do enunciado aconselhando
a “(...) ter em consideração todo o espaço disponível para utilizar e quais as
melhores soluções, não esquecendo os serviços de apoio necessários como
sendo sanitários, parques de estacionamento e apoio para peregrinos (...)”20,
bem como a designação de ‘Estudo-Prévio’ podem indiciar que se procuram
mais ideias que projectos acabados, pretendendo testar os limites do que
pode ser feito.
A prioridade imediata seria a de perceber como funcionariam estas estruturas e que outras poderiam servir o santuário a projectar, tendo em mente
a existência de directivas da Igreja no sentido de que um espaço como um

20 Retirado do Enunciado do Concurso de Arquitectura Religiosa, constando nos anexos desta dissertação.
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templo cristão implica uma especialização simbólico-funcional fundamental

A forma que se encontrou para nos inteirarmos do que é que podia constituir
um programa realmente compreensivo e adaptado, foi a do contacto directo
com o espólio de santuários de Portugal, através de visitas pelo Norte do país,
prevendo a existência de eventuais regionalismos. Este processo consistiria
principalmente em experienciar in loco vários conjuntos religiosos através
de uma observação relativamente informal, pretensamente aproximada das
tassem informação útil para o trabalho a executar. Procurava-se que a análise dos resultados da observação, servisse essencialmente de inspiração a
uma resposta na medida do pretendido.
Esta iniciativa fez emergir um quadro de sugestões programáticas e de ideias
sobre a articulação entre os possíveis elementos constituintes do santuário.
- Conjunto
mais fulcral do recinto, deveria possuir um local de culto diário de escala
mais reduzida que a sua principal divisão, com meios para organizar pequenos serviços litúrgicos para uma assembleia estimada em aproximadamente
50 pessoas.
- Unidade com autonomia física que assim permaneceria
não só por se lhe reconhecer um valor simbólico, que se acha merecedor de
uma tradução espacial, mas igualmente pela consciência de que a sua consviços religiosos em curso, caso estivesse incorporada no edifício da igreja.
Capela dos ex-votos - Estrutura que tem o propósito de receber oferendas
rituais. Pelo tipo de utilização observada, deveria ser considerada em associação ao túmulo.
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- Pequeno complexo que ser-

FIG.30 Santuário de S. João d’Arga,
Caminha.

viria de base a operações dos serviços administrativos e, eventualmente, de

FIG.31 Santuário de S. Bento da Porta

- Divisão de dimensão modesta que poderia acu-

Aberta, Terras de Bouro.

mular manutenção, segurança e ser também um ponto de informação.
FIG.32 Santuário de Nª Srª da Abadia,

- Sistema de con-

Amares.

sultórios para serviços de enfermagem e assistência médica básica.
FIG.33 Santuário de Nª Srª da Peneda,
Arcos de Valdevez.

Quartéis - Grupo de habitáculos destinados a acomodar peregrinos. A criação do santuário e a consequente ‘abertura de Balasar ao mundo’, trará certamente consigo um aumento de ‘turismo religioso’, o que implica a existência
de estruturas para o receber.
- Espaço exterior polivalente e central para onde se podem
desdobrar actividades do santuário.
Cafetaria - Pequeno ponto de restauração de apoio.
Parque de merendas - Local exterior que pode ser mobilado, ou não, onde
se podem realizar refeições e outras actividades de lazer, que se desenrolam
na sequência das celebrações religiosas.

realizarão performances musicais ligadas a eventos como festas populares
ou romarias.
Sanitários - Unidades distribuídas pelo recinto associadas aos pontos do
programa que concentram habitualmente mais actividade.
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Este conjunto de pontos impôs uma mudança de abordagem nos esforços
projectuais, que agora já não procurariam fabricar sentido para espaços
excedentes. Daquele momento em diante, a acção seria maioritariamente
luiria até apresentar um esquema em que constavam todas as funções descritas no quadro programático. A partir daí, dar-se-ia uma fase extensa de
ajustes, mas a disposição geral do programa, manter-se-ia.
Em traços gerais tínhamos:
Uma grande plataforma aterrada, que tecnicamente era um aproveitamento
formal do ‘planalto’ do campo de futebol, onde assentariam as diversas
dependências. Lado-a-lado, no centro da composição, a igreja e o túmulo da
Beata, dispondo-se em seu redor os restantes espaços.
Os limites decorriam deste esquema, sendo feitos na sua maior parte por o
construído em volta do conjunto central. Não havia contacto directo da situação que se desenvolvia no interior do santuário com os arruamentos que
recortavam o lote onde estava inserido, devido a pronunciadas diferenças de
nível entre estes.

não se desperdiçar área útil, foi sugerida uma continuidade do tipo de ocupação residencial existente, ao longo da margem Sul do terreno. A iniciativa,
fazia-se de modo a reforçar o entrosamento do projecto na circunstância,

vencer as cotas que os separavam dela.
A ‘massa arborizada’, que se estendia por todo o lado Este do terreno, é o
elemento de limitação mais distinto do conjunto, suportando a Sudeste uma
área que corresponderia ao local de merendas.
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FIG.35 Estudos para templo, Fase 2.

desenhavam conjuntamente com a frente da igreja um grande terreiro |
FIG.36 Idem.

arraial que serviria de centro de todas as vivências exteriores do santuário.
Os edifícios dos quartéis foram também pensados para apoio do terreiro, fornecendo um ambiente mais protegido nas margens desse espaço através das
suas estruturas porticadas, cuja acção era ampliada pelas copas das árvores
inclusão de sanitários e de uma pequena cafetaria nesses edifícios.
O conceito dicotómico ‘túmulo-igreja’, seria expandido em função e expressão, reforçando a sua centralidade no conjunto. As transformações a que
seria sujeito teriam como objectivo a conversão do seu espaço intersticial
numa espécie de vestíbulo externo, um interface religioso permanente, que
permitiria o acesso a todos os espaços e actividades relacionados com o culto.
simo, que embora adossada ao corpo da igreja teria a sua entrada pública no
exterior.
A igreja foi uma peça que começou a ser desenhada por dentro, surgindo primeiro no processo uma imagem da caracterização que se pretendia dar-lhe,
antes de saber exactamente o que isso implicava em termos de dimensionamento. A sua volumetria exterior é o resultado de uma interpretação visual
da ideia de uma ‘casa de Deus’ explorada a uma escala quase colossal. O pretenso aspecto mais vernacular das construções em volta, como o dos quartéis,
era assim concebido para que se operasse uma passagem gradual da imagem
mais tradicional da circunstância, para a excepção que era a interpretação
formal ostentada pela igreja.
um ambiente exterior, particularmente solene e simbólico, distinto dos
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FIG.37 Estação da Via-Sacra, Santuário
do Bom Jesus de Braga, Braga.

Maria Alexandrina em que esta dizia querer “(...) ser enterrada (...) de rosto
virado para o sacrário da (...) igreja (...)”21 paroquial e, por isso, se orientou

FIG.38 Planta de localização, Santuário

todo o conjunto de suporte do túmulo nessa direcção.

do Bom Jesus de Braga, Braga.

Outro elemento pensado para ser forte em associações simbólicas seria o
percurso de acesso ao centro do santuário, que parte da entrada Norte do
complexo. Aqui pensou-se instalar uma ‘Via-Sacra’, ou ‘Crucis’22, por se ter
da Beata23. A expressão que esse percurso acabou por ter foi resultante de
uma interpretação muito lata da Via Crucis do Santuário do Bom Jesus de
Braga. Exemplo do qual se herdaram mais alguns aspectos reconhecíveis no
todo do conjunto do santuário, como uma vaga semelhança na sucessão de
espaços e as suas relações.
O desenvolvimento da proposta fez-se recorrendo a apontamentos de perspectiva, plantas e cortes, com pouca pormenorização de elementos, nomeadamente dos interiores.
Apesar disto, continuava por apurar a tradução efectiva que teriam as relações espaciais projectadas. A tentativa de controlo dessas situações passou
estado de reavaliação integral. O que se observava agora, com expressão

21 Informação disponível online para consulta em: http://alexandrinabalasar.free.fr
22 “A Via-Sacra é o mais apreciado exercício de piedade em louvor da Paixão de Jesus Cristo, pelo que se pratica
sobretudo no tempo da Quaresma e na Sexta-Feira Santa, dia da Paixão, Morte e Sepultura de Jesus. Consiste em
acompanhar espiritualmente o trajecto de Jesus desde a agonia no Jardim das Oliveiras, com momentos de meditação
e oração em várias estações.” Definição retirada de: http:// portal.ecclesia.pt
23 Informação disponível online para consulta em: http://alexandrinabalasar.free.fr/paixao_de_jesus.htm
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FIG.39 Axonometria geral, Fase 2.
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tridimensional do construído, era a existência de fragilidades nos conceitos
que informaram a sua elaboração.
Reconheceu-se que muito desta situação se devia a uma espécie de ímpeto
pragmático, que pretendia garantir que o espaço seria controlado pelos elementos descritos no programa que, através da instalação de ‘cheios’, cumpririam o enunciado. Estes volumes estavam ligados por alguns percursos
mais demarcados que deixavam perceber intenções simbólicas e práticas nos
esquemas plantados. No entanto, não eram desenvolvidos com os mesmos
preceitos as dependências mais secundárias, como fossem o conjunto administrativo, os apoios e os sanitários.
O desenho deste conjunto, em que certas condicionantes projectuais espartitico, ou expressivo, relativamente a todas as funções atribuídas a cada uma
das dependências. Não se tinha ainda um programa verdadeiramente consoe diminuir consoante os problemas que se queriam evitar e uma imagem que
se queria promover.
A esta acção subordinada a linhas práticas falta ainda, no que respeita ao
seu espaço interno, capacidade em termos de circulação, transição e para-

tende a afastar quem nela entra. À vista, estamos perante algo rígido e constringido, que ostenta um macro-esquema, que se pode considerar latamente,
do mais comum entre templos cristãos actualmente consagrados e que
linear de espaços. Este aspecto acaba por evidenciar um preconceito indesejado na base dos principais aspectos da intervenção.
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Apesar de se sentir algum controlo das relações entre construído e vazios, a
profusão de espaços por explicar era ainda preocupante. Um deles era a considerável área que antecede, a Norte, a grande plataforma. O Santuário do
Bom Jesus foi a fonte de inspiração para este momento. A sua monumental
vessamento de uma mata íngreme que se devia vencer de modo a chegar ao
núcleo do santuário. Esta solução funcionava, porque se processava de um
modo animado por diversas capelas que reconstruíam uma narrativa, que
ascendiam ao seu destino. Controlava-se a incursão nesse espaço, dando
um sentido intrínseco ao caminho. Sem pretender uma reprodução directa,
com Balasar.
Em Balasar, havia também uma cota a transpor e a possibilidade de instalar
um percurso simbólico. O que se obteve, foi uma derivação espúria da clareza

aqui, não tinham sido pensadas com um suporte de relevância espacial.
Surgia uma contradição ao pensar numa instalação mais discreta das estações
ao longo de um percurso, que pela forma que assumia, tudo era menos isso.
Esse movimento gerou ainda nos seus interstícios o que se considerou como
dizer, uma subversão da situação do Bom Jesus, em que esses intervalos eram
ao recinto. Uma imagem que iria ser forçada em Balasar, para depois, sob
a preocupação pela continuidade e rentabilização total do espaço, alterar a
sua função, confundindo a sequência de instâncias que se pretendiam claras
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À interpretação conturbada de modelos, adicionaram-se narrativas menos
pertinentes, como o inusitado ‘endeusamento’ do sepulcro da Beata, que
devia estar pensado de um modo menos faustoso e mais prático, com ênfase
na atenção que se deve dedicar aos aspectos funcionais das visitas e não

que se planearam para intervenção. Havia uma tendência muito forte para
encher o espaço de gestos simbólicos, através da aplicação de modelos dos
aproximasse caricaturalmente da de um santuário que foi construído ao
longo do tempo. Forjou-se, sem intenção, uma imagem que apenas se cons-

Seguiu-se uma etapa muito breve em que se repensaria o desenho no que toca
quismos’ como o do percurso de acesso Norte, continuava-se a não resistir

se procuraria diminuir o choque da sua escala. Dimensionaram-se os espaços
de forma mais modesta, tentou-se mitigar a altura do templo, incorporandoa a certo ponto numa descida pronunciada de cota.
De certo modo, repetiam-se os erros mais recentes. Olhava-se para o produzido e este parecia hiperbolizado, forçando formas que continuavam a escação, se reagia inundando o espaço com meios para responder a solicitações
-
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FIG.40 Axonometria final, Fase 2.
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As constatações que levaram ao mais recente redesenho integral, não evitariam um espaço ‘sobre-programado’ e com uma grande ‘igreja-armazém’.
Essa ocupação do solo, por precisar de compensar a massividade do templo
com um apropriado negativo e, simultaneamente, acolher o programa que
cada vez mais se achava prescindível, negava o princípio inicialmente estipulado de garantir continuidade do espaço da localidade.
culs-de-sac, porque
criavam concentrações muito densas de construído, obrigando a um trabalho de limites para garantir que a solução, em teoria, promovia a continuidade do espaço urbano quando, na verdade, fazia o contrário.
Este entendimento fez com que se repensasse esta abordagem, lançando o
tratamento do problema numa direcção distinta.

40
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3.3 FASE 3

3.3.1 UM JARDIM | PARQUE

As propostas mais recentes tinham posto em causa a acumulação de programa para além do necessário. O que poderia estar em falta nas indicade suporte, como fossem sanitários e apoio aos peregrinos. Este princípio
referentes ao aprovisionamento de um espaço bem capacitado para funções

‘naturalizados’ para o convívio decorrente das actividades religiosas no san-

A este ponto, não era só a consciência da dispersão do programa que era
implicações espaciais de um volume que comportasse 2000 pessoas no seu
interior. Por ser ímpar nas situações mais próximas, não disporia de escala
urbana para acomodar a sua concretização nem os usos que acarretava. As
abordagens feitas até ao momento não resolviam este aspecto, mantendo em
dúvida a exequibilidade do projecto.
Em Balasar vive-se uma atmosfera desobstruída, sente-se a imensidão ofereNo entanto, não se tem um contacto imediato com essa sensação que parece
só se estabelecer visualmente.
Na sua maioria, os espaços de usos públicos da localidade manifestam-se exíguos, tendendo a transformar-se abruptamente em circulações de carácter
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genérico, de uso misto pedonal | veicular e sem estarem asseguradas condições de conforto ou segurança de quem transita a pé. Não se observam tranespaços que tirem partido da ambiência particular da localidade que acomo-

Numa das últimas propostas, dentro do esquema de resposta a que agora
se dava termo, reparou-se que, ao tentar reduzir o nível de intervenção, se
tinha criado uma secção de espaço ‘natural’ considerável que surgiria como
último momento de uma narrativa de visitação do santuário. Para a resolução deste impasse conceptual, imaginou-se o que é que se ganharia pela
grande corpo de espaço ‘natural’, mas um grande corpo de espaço ‘natural’
onde, entre outras coisas, viveria um lugar de devoção.
Foi pensando no que a localidade poderia ganhar em variedade e capacidade
espacial, tanto quanto nas possibilidades de uma verdadeira comunhão com
o ambiente que a permeia, que se decidiu pela organização de um parque |
jardim que iria conter no seu interior o santuário. As relações entre os elementos, assim dispostos, são propositadas, mas levantam dúvidas sobre um
possível desvirtuamento do que é pedido e que está na génese da intervenção.
Esta nova organização prendia-se com o receio de que a apropriação de um
terreno de implantação numa zona residencial recatada, exclusivamente
lação, já que o volume de actividade que se reúne não tem espaço imediato
Por isso, se propôs como solução que o terreno também se pudesse abrir aos
movimentos das ocupações próximas, ao invés de as manter nos limites. Isto
pressupunha uma mudança na tónica da identidade do espaço a criar, para
que este não fosse na sua totalidade tão solene a ponto de repelir usos mais
informais.
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urbano. Já não se via a intervenção como um ‘objecto’, mas como um ‘meio’;
uma oportunidade de conjugar diplomaticamente a necessidade manifesta
espaço urbano. Para se conseguirem atingir estes objectivos, ter-se-iam de
considerar todas as prováveis transformações da circunstância.

seu desenho, teríamos de voltar a ter em conta o previsto arruamento do
lado Este do terreno. Ainda que a informação disponível não fosse conclusiva
sobre como este se iria articular com as vias existentes e o que exactamente
conteria a sua largura24, tomamo-lo como preponderante, dado que, pela sua
Balasar, teria uma utilização veicular mais intensa do que todas as outras
ruas em torno do local.
Até então, a utilização de espaços verdes foi tendencialmente pensada como
forma de conservar uma ambiência calma, contemplativa, que correspondia

em redor da solução, isolando por vezes o desenho da intervenção, disposto
como uma espécie de enxerto remediadamente aplicado, em vez de uma resposta adaptada e legítima. Agora, na procura de uma verdadeira continuidade do espaço urbano, queria-se o ‘verde’ como suporte de toda a acção e já
não como perímetro.
O ‘verde’ que se projectava desenvolver no recinto seria uma recriação
da paisagem natural autóctone da região procurando a recuperação das

24 Em princípio, dimensionada para dois sentidos de circulação e passeios.
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FIG.41 a 47 Vários locais, Parque da

espécies nativas do património arbóreo-arbustivo do norte de Portugal. Para

Cidade, Porto.

aquele troço do território contemplar-se-iam estratos de vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, com zonas mais ou menos densamente plantadas
consoante as suas características e a função pretendida relativamente ao uso
das diferentes zonas do espaço. O parque deveria ainda incluir uma variesituações de especial interesse no terreno, seriam importantes para uma

meros quadros de intenções que, embora não perspectivem a realização de
algo insólito ou impossível, teriam de ser alvo de estudos feitos por especialistas, uma vez que a execução de tal projecto ambiental envolveria conhecimentos que não fazem parte do corrente âmbito da resposta.
O que se pretende descrever é a imagem do ambiente de coberto vegetal que
se viveria neste recinto. A paisagem deveria apresentar um aspecto tendencialmente silvestre, evitando-se pavimentação excessiva, prescindindo de
relvados dispendiosos, optando-se pela colonização do solo com um manto
de espécies mais rústicas integrantes do ecossistema recriado e, por isso, de
manutenção pouco exigente.
Com isto, queria-se evitar uma ideia de ‘parque citadino genérico’, culti-

se poderia ter agora um contacto mais íntimo, através de uma situação quali-

Para tal instalar-se-iam percursos que atravessariam o terreno, ligando pontos tanto na envolvente, quanto dentro do próprio parque. No interior da
intervenção, procurou-se garantir uma diversidade de locais acessíveis, ou
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FIG.48 a 51 Vários locais, Parque

não, por percursos pavimentados, usando a gramática natural apontada. Esta

Bonaval, Santiago de Compostela.

incluiria zonas predominantemente verdes, predominantemente inertes ou
zonas mistas, pontuadas por maciços de plantação adensada a confundir-se
com a cobertura de grande superfície, grupos de poucas árvores contíguos
aos maciços ou isolados deles, bordas de maciços recortadas por arbustivas

Esta variedade serviria também para abrigar todo o espectro de vivências
de exterior do santuário, imaginando-se, por ocasião das ‘romarias’, uma
ocupação informal do espaço com instalação de estruturas provisórias para
uma merenda em ritual ‘domingueiro’.

3.3.2 ‘MAMOA’

Neste ponto da investigação projectual, a demanda por exemplos de obras
religiosas com uma forte ligação a espaços naturais, levou a um contacto
com o trabalho realizado pelos arquitectos Gunnar Asplund e Sigurd Lewerentz,
para um complexo cemiterial em Estocolmo, na Suécia.
Skogskyrkogården25 é uma intervenção que organiza variadas dependências
natural e cujas relações são trabalhadas de forma expressiva e simbólica,
imbuindo os espaços de uma tranquilidade solene, que ajuda o visitante a
lidar com o luto. Esta referência demonstra como um diálogo de pontuais
elementos arquitectónicos, com uma natureza disposta de uma forma aparentemente não muito regrada, consegue instilar cenários de uma interioridade espiritual assoberbante.

25 Ou Cemitério da Floresta.
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FIG.52 a 54 Skogskyrkogården - Gunnar

Este exemplo evoca imagens de locais primitivos de culto ‘perdidos’ num

Asplund e Sigurd Lewerentz, Estocolmo,

meio agreste. Espírito que se sentiu de alguma forma consonante com o con-

Suécia.

ceito em desenvolvimento para a nossa resposta.

FIG.55 Mamoa ou Dólmen de Lamalou,

Sugeriu-nos ainda a ideia de um local concreto de contemplação. Ocuparia

Hérault, França.

assim uma colina situada no centro do terreno, onde uma coroa isolada de
árvores de fartas copas abrigaria um espaço de onde se teria uma vista privilegiada do contacto da paisagem com o horizonte.
Para garantir a sua viabilidade no presente esquema, o volume da igreja
teria que ser atenuado, sendo uma opção a sua discreta integração no seio da
intervenção, fazendo uso do meio natural que esta iria conter. Procurou-se
então criar uma situação em que o templo, necessariamente avultado,
vivesse inconspicuamente entre as árvores, até ao momento em que se revelaria no interior do recinto. Esse instante de descoberta contribuiria para
uma atmosfera de mistério que se pensava fortalecer as vivências simbólicas
desse espaço.

para apresentarem uma espécie de montículo repousado num intervalo da
sentiam como uma subcorrente da identidade visual daquela zona do Entre-

terreno mais elevada por onde a natureza continuaria, no interior da qual se
escavava uma câmara que conteria um amplo espaço de veneração.
Esta solução desenvolveu-se igualmente de uma maior consciência matérica
introduzida pelo trabalho em maquete, agora numa escala de pormenor previamente não abordada, que estabelecia as acções de intervenção projectual

52

54

53

55

86

FIG.56 Capela da Universidade de Drake,
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realidade mais orgânica proposta para o recinto. O lugar do templo ‘enter-

Iowa, EUA.

que poderia ser assimilado pelo terreno, esbatendo os seu limites e enverFIG.57 Maquete conceptual ‘Mamoa’,

gadura. Essa localização permitia ainda que se estendessem ligações com o

Fase 3.

pátio comum dos edifícios paroquiais e, consequentemente, com a Casa da
Beata.

FIG.58 Maquete do terreno, Fase 3.

Só na ‘praça’, que precedia a entrada no interior da igreja, se revelaria ao
FIG.59 Estudo do templo, Fase 3.

visitante a sua verdadeira escala. Daí seria observável a forma destacada do
seu vestíbulo de ingresso e, bem assim, um número de elementos de emolduramento de entradas de luz que despontavam da superfície vegetal que o
no interior daquela porção de solo.

apresentar com uma ampla área de celebração em planta circular, aberta
para uma espécie de deambulatório que a envolvia e em que este último a
de culto, a assembleia reunir-se-ia em torno de uma elevação central que
continha o altar e era iluminada por uma generosa clarabóia situada directamente sobre ela. Esta planeou-se ser a única entrada directa de luz nesta
divisão, que seria coberta por uma cúpula abatida que repousava sobre uma
colunata que fazia o acesso ao mencionado deambulatório.
metricamente forte, quase abstracta na pureza dos elementos que apresentava, indiciando o primitivismo implícito aos temas que se estavam a tratar
desenvolvia. Nesta fase iniciou-se o ensaio de alguns registos de materiais,
cujo emprego se ia pensando consoante o elemento estrutural a que estavam
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FIG.60 a 62 Plantas, cortes e estudos,

da cúpula rebocada poder aparentar estar suspensa no ar, pela forma como

Fase 3.

se previa que se fundissem visualmente as colunas em granito preto que a
sustinham e o plano da parede interior do deambulatório em xisto apare-

FIG.63 e 64 Maquete 1/50, estudo de

lhado, imediatamente atrás destas.

materiais, Fase 3.

O restante programa comportado pelo conjunto distribuía-se em vários compartimentos dispostos como ‘capelas radiantes’, que se iam acoplando ao
longo do perímetro do deambulatório, que constítuia o elemento de comunicação entre estes e o espaço da igreja.

condignamente colocado numa câmara alinhada com a entrada principal do
templo; os simples confessionários que dariam lugar a capelas penitenciais*,
que consistiriam de salas onde penitente e ministro se encontrariam, dotadas de um ambiente propício ao acto sacramental em questão.

a possibilidade do penitente privar directamente com o ministro, abdicando
do anonimato em que iniciava a interacção, se assim o desejasse. Ao contrário das outras dependências, a estas se acedia através de escadas que se

comunicação com o exterior ‘verde’ do parque, oferecendo ao interior luz e
continuidade.

começaram a revelar problemas da localização do templo. O espaço sobrante
entre este e os limites do terreno, assim como a subida de cota que compreendia, não permitiam o desenvolvimento longitudinal das divisões conforme
natural das secções soterradas e se estas deveriam comunicar com o exterior.
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FIG.65 e 66 Plantas e estudos

De forma a que se conseguisse garantir a organização das partes já alcançada,

alternativos, Fase 3.

investiu-se no trabalho das margens da planta e as suas relações verticais.
Este processo, nos moldes em que estava a ser conduzido, foi interrompido
por se revelar muito conturbado, obrigando a compromissos de desenho do
espaço que se sentiam forçados e nada em linha com a simplicidade do conceito que os gerou.
Para cumprir o modelo proposto produziam-se paragens bruscas no terreno
e comprimiam-se os elementos, de tal forma, que os ganhos em funcionalidade no interior se traduziam em problemas de continuidade e conforto no
recinto fechado, que por muito que estivesse apoiado em conceitos como
interioridade e recolhimento, ambos válidos e até ambicionados para espaem espaços insalubres e forçados.
A ideia da cobertura contribuía em muito para o reforço das dúvidas pois,
lidade o que era em conceito. Deveria ser a continuação da superfície natural do parque que a envolvia, mas isso só se concretizava se se abdicasse da
sua abertura ao exterior, condição imprescindível de praticabilidade de um
espaço que se destinasse a receber, a ocasiões, 2000 pessoas simultaneamente.
A sua iminente inviabilização tornava aparente, ainda que sem ‘má fé’, que
se tinha tentado evitar o confronto da dimensão imprescindível para a realização da ideia convencional de espaço fechado de adoração, com uma circustância incapaz de a compreender sem criar desequilíbrios. Voltava-se a
questionar a instalação de um espaço construído permanente, cujo uso não
frequente da sua total capacidade e expressão necessariamente volumosa, se
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FIG.67 Estudo de ‘desmaterialização’,
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Esta constatação levou a uma tentativa de ‘desmaterialização’ do que se tinha
-

Fase 3.

intervenção. Agora tentava-se a sua abertura para que este não represenmente poderia estar a impedir que se desenvolvessem. A acção começaria
por pôr em causa a materialidade e constância da cobertura, tendo em conta
a sua função mais elementar de protecção do espaço da congregação durante
de permanência desse próprio espaço.
Seria possível desenvolver uma solução em que o local de culto pudesse
materializar-se apenas quando necessário, eliminando a sua carga permanente no contexto em que se inseria?
blematização que esta acarretava:
Que elementos desse espaço deveriam ser permanentes?
Como se garantiria o conforto da assembleia?
Como é que essa ‘materialização’ se processaria de uma forma
prática?
A cobertura, sendo o aspecto mais determinante da expressão do volume
que teria a igreja, ir-se-ia testar agora como um elemento com uma presença
tos que a suportavam, mas com a possibilidade de, quando dispensável, se
retrair, ‘desaparecer’.
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de forma mais ou menos concentrada, reunisse as dependências essenciais. A
cobertura, nos momentos em que fosse erguida, deveria conjuntamente com
namente um espaço de veneração.

suas fragilidades, limitações da forma e posição no terreno, resultando na
sua eventual rejeição. Por mais que se desconstruísse, a sua estrutura era
restritiva na relação que tinha com a envolvente e, agora que estava ‘desco-

expressão pesada do que se estava a tentar evitar.
Sentia-se que a resposta passaria por um recurso moderado a elementos
construídos e pela apropriação do espaço, no qual se iria intervir ‘levemente’,
tido dos preparos relativos ao culto, se reconheceria como um local religioso.
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3.4 FASE 4

3.4.1 UMA RESPOSTA ANTIGA

A consciência das questões que puseram em causa as hipóteses da fase anterior, despoletou uma procura por algo mais aberto que resultasse realmente
do espaço que o sustinha e que, por entre as árvores, em verdadeira comunhão com a natureza, pudesse surgir como ‘o sagrado construído’.
Sendo ‘abertura’ o conceito mais sonante, tentar-se-ia desdobrar a compactidade em que as soluções de projecto tendiam a cair. Melhor, tentar um conceito mais despido de elementos construtivos, em que só o imprescindível se
deveria fechar.
Imagens de espaços frugais de congregação religiosa começaram a surgir
enquanto se tentava descobrir que caminho tomar: uma assembleia sob uma
se encontrava.
Na procura de um mote, algumas imagens de tais espaços surgiram, mas
nenhuma correspondia em capacidade ou qualidade ao que era pretendido.
Situações resolvidas com o recurso a meios que possuíam vagas semelhanpara reuniões muito menos numerosas do que as que se projectam para a
intervenção em curso. Além de que, a ideia de um local de culto exterior
aparentava apenas funcionar mediante condições atmosféricas favoráveis.
Desde a queda da última proposta projectual, vivia-se um estado de incerteza
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FIG.68 Capela ao ar-livre Loucons,
Kentucky, EUA.

ração do terreno.

FIG.69 Igreja ao ar-livre Garezers,
Letónia.

FIG.70 Capela ao ar-livre Greenhills
Centre, Camberra, Austrália.

ocuparia?

FIG.71 Capela ao ar-livre, Markounda,

Como se manteria a assembleia como uma unidade coesa e com uma

Républica Centro-Africana.

percepção clara das acções litúrgicas?

FIG.72 Blue Ridge Assembly, Carolina do

Como se criaria uma boa base estrutural que fosse já um ‘meio ponto’

Norte, EUA.

FIG.73 Teatro de Epidauro, Grécia.

constituída pela primeira?
Como seria instalada e que desenho deveria ter uma cobertura
plasticidade digna de um ‘edifício’ religioso e produção de uma relação única com o lugar?
Na consideração de assembleias vastas ao ar livre, a imagem de um theatron26
ção com grande capacidade, que ‘desponta’ da paisagem, de uma forma não
impositiva. O teatro já existia na natureza, numa encosta duma colina, preferencialmente voltada para Norte para que o Sol não encadeasse os espectadores e de onde se tinha uma vista privilegiada da envolvente, que funcionaria

26 Espaço ocupado pela audiência num teatro grego.
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FIG.74 Planta e estudos, Fase 4.
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também como pano de fundo para a acção teatral. Porém, este só se revelava
de terreno que o acolhia.
No entanto, estas não eram as condições de todos os exemplos, mas sim das
Epidauro,
Delfos. A forma como este parecia pré-determinado, a ideia que inspirava de
um nível materialmente pouco pesado de intervenção e as ligações fortíssimas que tinha ao local, adequavam-se conceptualmente em pleno ao que se
desejava que a nova ideia de espaço religioso apresentasse.
Seguiram-se estes princípios no encalce de uma solução para o problema
do espaço a realizar. O trabalho operado de valorização do terreno, sugeriu
a ampla vista do território, que se desenvolvia para Norte. Esta particularitas passadas.
À medida que se ia riscando, procurando uma forma de racionalizar o desenho da implantação, mais este tendia a aproximar-se dos modelos que o
tinham inspirado. O processo de progressiva determinação das partes que
constituiriam o ‘templo aberto’, também não se conseguia desfazer da
impressão de correspondência entre a estruturação dos exemplos e a organização daquele espaço.
Os pontos de contacto com o exemplo eram bastante sugestivos e a suas
valências inspiradoras:
A forma como o auditório estava desenhado dispunha os espectado-
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FIG.75 Teatro de Dionísio, Atenas.

mitido de forma clara pela visibilidade da acção e ganhos acústicos
FIG.76 Estudo do auditório, Fase 4.

assembleia;

que se proferiam discursos;

Os dois últimos aspectos não foram determinantes na escolha do modelo,
mas as ‘coincidências’ são demasiado convenientes para não se registarem.
O que começou por ser uma exploração de princípios, foi lentamente caindo
de fazer uma cópia directa, mas descobrir de que maneira poderiam estas
formas servir as funções tratadas.
Obteve-se uma forma em tudo similar ao seu congénere grego, em que se
cabilidade e conforto mais actuais. Fala-se da dilatação da profundidade das

como se depreende das analogias feitas, corresponderia ao lugar do presbitégica, pensando-se no dimensionamento da circunferência e na sua relação de
mente generoso para comportar movimentos durante a cerimónia.
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FIG.77 Planta do complexo religioso,

No entanto, mantinha-se o problema da instalação das dependências con-

Fase 4.

sideradas imprescindíveis e que apoiariam o espaço de culto. Estas viriam

FIG.78 Planta do Teatro de Epidauro.

situação que se estava a revelar difícil de controlar. Acabou por se decidir
que um elemento linear contendo a sacristia e a capela ao Santíssimo afastaria o terreno, abrindo assim uma área estável de comunicação entre estas
e o auditório, por onde entraria o espaço do parque, fortalecendo o entrosamento da situação.
Mais uma vez o desenho do teatro grego se mostrava porque, ainda que o
edifício resultante não fosse directamente similar em escala ou função, estávamos perante a interpretação de uma skene27, em que esta não estava justafologicamente, por se querer discreto e com uma altura modesta, de forma
a não impedir que a paisagem se assumisse como a grande protagonista do
panorama observável da bancada do auditório. A discrição dos volumes do
conjunto estaria em linha com o sentido já desenvolvido de uma presença
menos impositiva mas não menos digna da faceta religiosa do, passe o oxímoro, santuário.
A Capela ao Santíssimo e sacristia formariam entre elas um vestíbulo coberto
nente, que não se pretendia imediatamente ligado aos percursos principais
do recinto do parque. Os volumes das duas dependências apresentavam rasgamentos na fachada voltada para esse núcleo, sem aberturas na sua fachada
zação do ‘reduto’ religioso. Este consitiria numa espécie de jardim particular,
de desenho distinto e escala mais contida que a generalidade dos espaços do
santuário.

27 Edifício situado atrás da orquestra num teatro grego, usado como armazém e bastidores.
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FIG.79 e 80 Estudos de funcionamento
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Criava-se aqui uma atmosfera mais solene, com um ritmo mais propício

do Presbitério e Altar, Fase 4.

se encontravam ou, simplesmente, tirar partido de um lago que, conjuntamente com as massas verdejantes que o balizavam, isolavam um ponto de
vista mais íntimo da paisagem exterior ao complexo, onde se poderiam deter
em contemplação.
sidade de permanência institucional e simbólica do culto no espaço da
intervenção. Assim se garantiria um sistema digno e estável que supriria as
grandes celebrações.
Estas, quando ocorressem, necessitariam de ocupar o espaço do auditório

que, como já se explanou em conceito, passaria pelo erguimento de uma
cado para o desempenho das suas funções.
Contudo, o processo dessa transformação ainda não se tinha referido ao
acondicionamento de determinados instrumentos litúrgicos imprencindíveis para as celebrações e sem os quais não pode existir reconhecimento
do espaço como religioso. Referimo-nos principalmente aos elementos que
meios para poder participar na celebração.
O altar deveria ser o elemento mais importante numa celebração cristã,
gem. A ideia de ‘desmaterialização’ e que pressupõe uma omissão de todos
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FIG.81 e 82 Maquete de insersão do

os elementos religiosos quando estes não são necessários, libertando o local

complexo religioso, na envolvente, Fase 4.

dessa conotação, parece invalidar-se no que respeita a esse elemento fulcral
do espaço litúrgico.
Para a resolução deste problema sugerir-se-ia uma relação dinâmica, mas
debaixo da orquestra (presbitério), evitando a sua exposição a ‘dessacralizações’, quando o espaço não estivesse investido religiosamente. O altar pre-

ser tratado como uma qualquer peça de mobiliário.
Esta proposta faz-se por se considerar a generalidade das situações de celebração feitas no exterior, ou em locais temporários, em que se prevê um
altar móvel desde que este esteja consagrado. Os espaços mais permanentes
deveriam apresentar este elemento de forma amovível mas, como o que se
pretende aqui é um conceito híbrido de local de culto, achou-se apropriado
arriscá-lo projectualmente, para que a ideia se submeta a uma consideração
ulterior da sua adequação, na qual se incluí incontornavelmente a teológica.

no acto litúrgico, não sofrem dos mesmos escrúpulos a ser tidos com o altar,
pelo que, quando não estão a uso, podem ser recolhidos. Aqui, a ideia de uma
peça dramática volta a surgir expressa nas relações espaciais que se estabelecem com esta acção. A unidade que contém os edifícios da sacristia e da capela
gem da skene grega, permitindo aos ‘actores’ um espaço de bastidores com a
possibilidade de se armazenarem convenientemente os artefactos relativos
ao desempenho da ‘encenação’, distinguindo-se a capela do Santíssimo onde
natural e condignamente se conservaria o Santíssimo Sacramento.
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FIG.83 e 84 Estudos de várias propostas
para a cobertura do templo, Fase 4.

conceito, por um elemento que ainda não foi descrito, mas que é uma das
por aparecer antes da conceptualização do esquema que deveria proteger.
nho como algo de aspecto orgânico, com pouco a dizer sobre o que cobriria,
mas desde sempre com consciência de que consistiria de elementos leves e
fáceis de montar. No momento em que se descobriu o ‘plano grego’ a coberno desenho circular da planta do auditório, manteve-se durante algum
tempo a ideia de que a cobertura seria montada através de um sistema automático de armação, que abriria uma espécie de cúpula em fole, de uma calha
situada no nível mais cimeiro da estrutura da bancada. Esse gesto era entusiasmante pela sua suposta simplicidade geométrica, ligada intimamente ao
que se sentia ser um negativo volumétrico de uma esfera, tornado aparente
pelo formato de bacia do auditório.
Este princípio de solução por mais que, em termos de desenho, aparentasse
elegância, no seu formato estritamente semi-esférico deixava a cobertura
com um balanço monumental, que produziria desconforto não só relativaque deixaria a assembleia. Por essa razão, foram ainda tentadas alternativas
cações. Pensou-se que a qualidade que a esfera tinha de forma e dimensão
insólitas no contexto de Balasar, fosse uma espécie de indicador claro, perceptível territorialmente, das funções religiosas em curso. Inclusivamente se
considerou o contacto com o conjunto da capela e sacristia, na tentativa de
abrigar toda a área compreendida entre este e o auditório, mas observou-se
que se estava a cair numa expressão que acarretava os problemas de escala e
inserção no contexto, que já se tinham determinado como impróprios para
a intervenção.
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FIG.85 Maquete do templo sem

Assim, optou-se por uma divisão dos elementos de cobertura com o propó-

cobertura, Fase 4.

sito de se conseguir controlar não só a escala e expressão destes, como regular a forma como estes se relacionavam com os elementos que compunham o

FIG.86 Maquete do templo com

meio onde estavam inseridos.

cobertura, Fase 4.

Havendo a preocupação de pensar não só como seria vista a estrutura de fora,
mais dinâmicas, que não pretendiam partilhar o peso das formas mais puras
tentadas no início, mas faziam-no tecnicamente ao continuarem a ser pensadas com um sistema de desarmamento similar, talvez até mais complexo.
Durante este processo, evidenciou-se que a dignidade e o simbolismo do
centro da acção religiosa pareciam estar comprometidos, pois os desenhos
que surgiram ao longo do desenvolvimento dos sistemas de cobertura, mostravam o espaço do presbitério demasiado desprotegido e um tanto ‘solto’,
quando observado numa projecção do espaço completamente ‘materializado’
e em funções. Para garantir que tal não ocorresse, muniu-se aquele ponto do
que pode chamar-se uma ‘espécie de capelo’ que, de alguma forma, evoca a
expressão de uma abside, providenciando uma leitura distinta e em linha
com a importância daquela área no conjunto. A forma como se processaria
o levantamento dessa estrutura foi considerada dentro da lógica das restanque se expandia de uma calha semicircular situada na orla da plataforma
da orquestra. Esta estrutura estava também pensada como meio de proteccalma durante os serviços já que, a determinado nível, se suprimia o contacto directo com o espaço por trás do presbitério.

ao desenho e exequibilidade da estrutura que deveria cobrir a assembleia. O
primeiro ia assumindo formas que se sentiam estrangeiras e pouco sensíveis
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ao contexto a que deviam ser aplicadas. A segunda, cada vez que era submepara a realidade, sentia-se sempre como megalómana e impraticável.

Por forma a manter o espírito de simplicidade tácito ao espaço intervencionado, o seu correspondente sistema de abrigo também deveria partilhar este
ples derivado da planta do auditório que também cobriria a área do presbitéque viveriam, presume-se, com alguma discrição entre as massas de árvores
através do seu tensionamento, que seria activado manualmente.
Pensa-se ter alcançado, deste modo, o conceito procurado de um espaço
passível de produzir algumas relações de continuidade com o local onde
poderem processar actividades religiosas, adicionam perspectivas e ambiência únicas através do diálogo que as suas estruturas estabelecem com a
paisagem.
Da assembleia poder-se-ia ter uma vista panorâmica do horizonte, recortado
em cima pelo plano da cobertura e tendo em baixo, quase que entrando pelo
auditório, uns grupos de árvores mais próximos, no centro dos quais se des-

no nível superior do auditório, contaria com a protecção providenciada pela
linha das árvores que a emolduravam e se ‘transformava’ na cobertura construída, garantindo uma continuidade entre as situações protegidas natural e
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Chegou-se assim a uma solução que se pensava orgânica e viva, que respirava como a natureza que a rodeava, permitindo ao culto conviver não
impositivamente com todas as outras vivências do parque, garantindo a sua
identidade e necessidades quotidianas, podendo, quando quisesse exteriorizar o seu ‘sanctum sanctorum’, transformar funcional e simbolicamente
lidade que se pretendia para um espaço em que se previam usos para além
dos religiosos.

3.4.2 JARDIM | SANTUÁRIO | ...?

O restante espaço do parque | santuário foi-se desenvolvendo nesta fase

pormenorizada sobre as suas formas e relações, a partir do trabalho desenvolvido na fase antecedente que, apesar de prever espaços e funções que se
mantêm, se apresentava muito retalhado por percursos duros e de estranho
desenho, com um sentido pouco orgânico e sem muita variedade espacial.

tadas e com um desenho relativamente regular. No entanto, nem todas as
frentes do local de intervenção possuíam o mesmo tipo de relação com a
envolvente. O lado Este, que contactava directamente com o planeado arruamento de circulação mais intensa, teve um trabalho de limite por forma
a garantir uma ‘barreira verde’ apoiada numa ligeira elevação do terreno
ao longo de toda essa frente, dissuadindo entradas através desta, para além
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FIG.87 e 88 Estudos para o arranjo do
recinto do santuário, Fase 4.

pretendida para o parque.
Na tentativa de resolver a articulação com o construído já existente no terdependências da paróquia, onde estariam reunidos o apoio aos peregrinos e
um pequeno escritório de administração. Aí se constituiria um possível pólo
de recepção aos visitantes, onde teria origem um percurso para o interior do

Instalou-se e desenvolveu-se uma multitude de percursos pavimentados no
interior da área de intervenção, ligando adequadamente entre si todos os
seus pontos de interesse. Garantiu-se que esses trajectos ao efectuarem transições de cotas, de um modo geral, não excedessem 4% de inclinação e fossem
servidos, pontualmente, por situações de repouso de carácter mais estável.
Os percursos foram também preparados como narrativas, que iam apre-

possibilitassem usos diversos e em simultâneo nas distintas zonas oferecidas pelo parque | jardim. Entre elas encontram-se zonas de passagem, de
contemplação, de recreio, providas de estruturas para repouso e merendas,
para que o nível de presença de elementos construídos não colidisse com a
‘naturalidade’ que se pretendeu desde sempre cultivar.
Com estas intervenções pensa-se ter eliminado a sensação de algum distanciamento da paisagem pela abertura de uma área acessível em todo o seu
perímetro. Além de representar uma continuidade e uma variação do espaço
da localidade, pelo programa que reunia, poderia constituir uma alternativa
das pelo próprio espaço e que antes não eram possíveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

de um processo de vários que, através das valências e fragilidades que iam
ticas que estiveram na origem de cada uma das respostas que a antecederam.
Não se trata de uma proposta que foi sofrendo alterações, mas antes de uma
ideia de um local que se ia transformando em virtude da sucessão de propostas que iam surgindo.
A procura de respostas iniciou-se num estado de ‘reverência’ a imponentes
imagens pré-concebidas sobre espaços religiosos, condicionadora de uma
gressivamente, foi passando para uma atitude de mais e melhor informação,
pormenorizando a abordagem ao problema.
Um dos meios por que se processou a instrução das várias respostas, foi o
contacto com exemplos de intervenções de âmbito similar, mas de origens
‘acidentalmente’ encontradas, sendo bem evidentes em algumas das formas
que os conceitos e traços das suas identidades adquiriram em determinados
estados deste processo.
Da vontade de integrar determinada função observada de um exemplo numa
nova proposta, levava a que a forma que originalmente a suportava acabasse
respondeu, em muitos casos, ao testar de um mote, ou base de intervenção,
de modo a ver como poderia ser expandido ou transformado, de maneira a
origem. Simultaneamente, por se considerarem boas soluções, testava-se a
sua intemporalidade, mas nunca em tentativas pastiches de um pós-modernismo mal informado.
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Neste processo, mesmo as adaptações mais convincentes, quando eram reconhecidas como erro ou ‘beco’ conceptual, foram analisadas com o intuito de
saber porque é que não funcionaram e se poderiam sugerir pistas para uma
nova direcção. Foi a proposta da ‘mamoa’ que, promovendo a consideração
de organizações centralizadas de espaços de culto, esteve na génese da pro-

O próprio uso de referências levou até ao questionar do suporte formal da
referências investigadas, denunciou os exageros e inconsistências do programa que se tentava aplicar, quando tornou aparente a ocupação desproporcionada de construído no terreno.
O desenvolvimento das respostas foi também um processo de reavaliação
resultados muito formulaicos, com imagens derivadas de modelos convencruzes, para marcarem a sacralidade, quando esta não estava garantida
intrínsecamente no desenho do resto do espaço.
O entusiasmo em munir o espaço de representação simbólica que não encontrava uma tradução directa para a forma de o pensar, foi sendo adquirida
lentamente pelo repensar de como este seria vivido e que elementos contribuiriam para a sua leitura num sentido mais espiritual.
No decorrer desta viagem pelas imagens não pode concluir-se se foi o conceito que chegou primeiro sugerindo a aproximação, ou se foi a imagem que
insinuou o conceito. Analisando o sentido do percurso conceptual, este descreve uma procura retrospectiva de referentes e soluções, começando por
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exemplos mais contemporâneos, provavelmente abstractamente distorcidos,
surgindo como uma ideia de edifício religioso moderno.
Seguiu-se um contacto desafectado e pretensamente objectivo com exemplos
do Bom Jesus, Nossa Sra. da Peneda, São Bento da Porta Aberta, Nossa Sra. de
Abadia, São João D’Arga...
Partiu-se depois para uma visão de um espaço com reminiscências a culcomo útil para promover uma vivência mais espiritual e em diálogo com a
natureza, se entendia como um meio para reforçar essas mesmas vivências.
Contudo, por não se conseguir desprender do seu cunho tumular, teve de ser
abandonado, encontrando-se, apenas por sequência conceptual, um modelo

A viagem pelos modelos ou exemplos, quando se determinou que existiriam
benefícios num contacto directo com exemplos funcionais de santuários,
como que foi sugerida por eles mesmos. O caso do teatro grego só se distinguiu no processo depois de se ter pensado num espaço exterior concebido
para acondicionar enormes assembleias.
A ‘viagem do túmulo da Beata’ foi uma tentativa de compreensão de como é
que se devia representar determinada entidade numa religião, que posição
ocupava, qual o seu papel, como eram feitas as visitas aos túmulos. No mesmo
processo desenvolveu-se um melhor entendimento de como os objectos se
deviam dispor dentro do próprio culto. Houve o perder de uma tendência
inicial de engrandecer e solenizar tudo, mantendo a hierarquia, mas sem
um tratamento desmedido e mais anacrónico que outras situações do passado, trabalhando-se agora com formas mais subtis de conferir dignidade e
respeito.
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FIG.89 Maquete do auditório com
empena, Fase 4.

FIG.90 Maquete do auditório sem

A procura da resposta incluiu também a busca consecutiva dos meios mais

empena, Fase 4.

adequados para construir e testar hipóteses. Foi com a mudança de suporte
determinada proposta se mostrava demasiado presa, ou se sentia que havia
dimensões e relações que não se percebiam no suporte em que se tinha
desenvolvido, a sua transposição para um suporte diferente, facilitava a
emergência de caminhos que ainda não tinham sido considerados.
As grandes inversões conceptuais, ou mudanças de rumo foram apoiadas e
sugeridas por estes processos materiais. Pensamos ter conseguido um melhor
entendimento do que era necessário para garantir um sentido de continuivolver um sentido de intervenção mais apoiado na transformação do terreno
do que em elementos construídos, através do trabalho feito em maquetes.
Estas ajudaram a controlar as acções quase de um ponto de vista económico,
jogo de movimentações de massas e controlo dos seus negativos.

relações que os espaços que assim se formaram partilhavam. Este nível de
acção, reforçou a escolha do caminho para a intervenção, fazendo com que

se destacaram | trabalharam | apropriaram, como se não se tratasse de objectos lá colocados, mas de manifestações de um sentido mais orgânico, como se
sempre lá tivessem estado os meios. Foi, de facto com a mudança destes que
bastante apoiada num sentido de ‘naturalidade’ e organicidade do espaço,
assim o atesta.
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FIG.91 Estudos para complexo religioso,
Fase 4.

cia de um programa coeso e mais claro do que se pretendia implementar,
ou considerar na intervenção. O que era fornecido pelo ‘cliente’ do projecto,
pecava pela falta de clareza quanto ao que queria integrado na resposta ou
quão ‘acabada’ queria que esta fosse. Foi no decorrer da resposta, quando
são necessárias noções mais precisas para evoluir, que se sentiu que não se
conseguiu impor limites ou traçar objectivos precisos, devendo-se isso em

pormenorização, qual o nível técnico...
Momentos houve em que se foi sentindo que se perdia o rumo relativamente
ao que era pretendido, resultando em períodos de reprogramação, em que
a falta de controlo sobre as determinantes do projecto, produzia inúmeras
variações na quantidade e tipo de espaços que aumentavam e diminuíam
consoante o necessário para se considerarem algumas situações como bem
resolvidas.
Esta não percepção dos limites revelou algumas lacunas, acabando-se por
dar uma resposta que ainda encerra questões, tais como as que dizem respeito aos materiais a serem usados. Eles estão presentes na construção das
imagens e vão surgindo referências ao sentido da sua aplicação, mas esta não
foi uma área em que se tenha particularizado a sua abordagem. O mesmo se
estende a outros pormenores técnicos construtivos que surgem a título de
indicação e sugestões de exploração.
Da parte do projecto que diz respeito ao esquema que se obteve de ‘templo’,
depois de muito desenvolvimento ao longo das várias propostas, descobriuse que a ideia de um grande espaço de celebração exterior, poderia viver em
simultâneo com um indispensável interior.
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FIG.92 Anfiteatro Colina de Camões,

Numa situação resguardada pela sua inserção no terreno e pela forma como

Coimbra.

elementos naturais a envolvem, que potencia essas suas qualidades pela
adição de elementos de protecção, consegue-se um local de culto quando

FIG.93 Anfiteatro ao ar livre nos fundos
da Igreja Matriz, Jauru, Brasil.

como um meio privilegiado de observação da paisagem. Ambicionou-se uma
FIG.94 Theatron, Munique, Alemanha.

verdadeira articulação de percursos, que para ele convergissem e pudessem
redireccionar-se ou dividir-se. A intervenção que se fez no terreno, preten-

FIG.95 Auditório, Slawiecice, Polónia.

do espaço.
FIG.96 Awaji Yumebutai - Tadao Ando,
Japão.

No entanto, estes conceitos apoiam-se num modelo concreto sobre o qual já
para resolver o problema em mãos, sem qualquer consideração ulterior.
As valências efectivas e simbólicas do exemplo do teatro grego já foram des-

conceito global de intervenção desenvolvido.

resposta pretendida. Este modelo em particular parece conquistar uma
inquestionável intemporalidade pela natureza do seu desenho puramente
geométrico que, embora tenha uma origem historicamente determinada, se
perpetua no tempo, instruindo muitos espaços até aos dias de hoje.

aplicação deste esquema ao contexto muito particular em que se intervinha,
acabando-se por se decidir pelo seu desenvolvimento.
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FIG.97 Estudos de alteração ao formato
de auditório grego, do templo, Fase 4.

auditório.

tos que deram lugar à intervenção?
Poderia este ponto não estar tão condicionado para servir o formato de audiência, permitindo ser menos ‘regrado’ nos seus acessos, sendo uma verdadeira interface de percursos e um lugar que contivesse lugares, ou um todo
aparentemente mais disperso, que se pudesse ordenar, de forma imediata,
mal se ‘activasse’ a cobertura e se investisse religiosamente o espaço?
Apesar de o considerar projectualmente, não chegamos a um resultado que
pusesse em causa as qualidades que nos atraíram em primeiro lugar para o
forma organizada e orientada para um espaço cujas acções aí ocorridas, pelo
próprio desenho e construção do auditório, seriam perceptíveis a um nível

que a sua aplicação a uma nova tarefa, não fosse desnecessariamente complicada. A sua plasticidade geométrica também nunca deixou de sobre nós
exercer o seu fascínio. O seu espaço ‘gerado em torno de um núcleo de forma
concêntrica, como os círculos formados na água quando se atira uma pedra’,

cristão.
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As considerações em torno do projecto não se cingem somente ao tema
grego. Da forma da cobertura, resultará sempre o questionar se a sua união
com o esquema permanente de base resulta num espaço verdadeiramente
transcendental, digno dos ‘mistérios’ que representa.
Sente-se que apesar de já se terem tecido considerações sobre a forma como
a cobertura potencia uma noção muito particular do espaço, não se pode
deixar de ter em mente a sua vibrante regularidade num meio tão orgânico.

Será que o esquema de ‘materialização’ do espaço protege mesmo a congregação? A sugestão dada para a sua armação é minimamente viável, ou adepraticadas um nível de conforto minimamente equiparável ao de um espaço
fechado?

O que foi avançado como hipótese para o espaço a construir não foi uma
proposta universal para todas as situações em que se pretenda construir um
santuário, mas tão só uma tentativa de resposta para um problema concreto.

tomar de forma exclusiva.
Poderá o santuário não o ser exclusivamente, dando espaço para ‘diplomaticamente’ incorporar algo mais? Um caminho, uma sugestão bem intencionada de se explorar esse modo de vivência de interpretação da espiritualidade, no lugar que deve ter na sociedade?
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A direcção apontada foi a de capacitar a conjuntura de se poder autodetermie usos que se farão daquele espaço consoante o investimento identitário da
comunidade.

the importance of knowing about the liturgy, iconography, and other
internal rulings of the church. He seemed upset when I said that only a
heathen can design a really expressive church. In my view the symbol
of faith can only be turned into stone by someone who is being newly
introduced to the dimensions of faith. A person for whom the design
of a church is merely the organization of given forms can produce only
empty sentimentality.” (PALLASMAA, Juhani; 1996, p. 453)
xões produzidas, mas sobre a qual parece nunca se estabelecer um juízo claro.
nitivo sobre o assunto.
Ao desenhar um espaço estamos a organizar a experiência deste. E por muito
torção provocada, tanto pelo processo de obtenção do resultado em ques-

impor uma necessária modéstia intelectual que, apesar de se querer convicta
na defesa dos esquemas que levaram ao resultado, deve reservar a outrém o
‘veredicto’.
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FIG.98 Esquisso do templo, Fase 4.

A arquitectura, como uma realização de um acto de comunicação, não estará
nunca sujeita a ser vivida exclusivamente por quem a idealiza.
Começamos a viagem tendo presentes quais os elementos ‘técnicos’ que
um pouco mais vagos, mas com um sentido geral implícito no emprego de
vocábulos como ‘digno’ e ‘adequado’. Estas recomendações falam de sentiespaço onde se desenvolvem essas acções, deve ser o espaço que as repre-

abandonaram as imagens e esquemas que se pensavam corresponder a esse
processo e se direccionaram os esforços para a resolução dos problemas relapré construído do que seria esse santuário, sentimos que este acabou por se
revelar e conquistar uma visão e expressão de espiritualidade, que não nos
sentíamos capacitados inicialmente de realizar ou de perceber por entre o
ruído avassalador das imagens que forçávamos das referências.
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“Arquitectura em Lugares Sagrados”

REGULAMENTO
I – PRÉMIO
1. Atribuído pela TUREL – Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e
Religioso, este prémio tem como objectivo contribuir para o progresso da
qualidade da Arquitectura Religiosa em Portugal e dar a conhecer os talentos das
Escolas de Arquitectura Portuguesas.
2. Serão atribuídos os seguintes Prémios:
1º - Prémio de 500 euros e entrega de diploma de reconhecimento;
2º - Prémio de 250 euros e entrega de diploma de reconhecimento;
3º - Prémio de 150 e entrega de diploma de reconhecimento;
3. A atribuição dos Prémios será decidida por um Júri, cuja composição e modo de
actuação constam do presente Regulamento.
Nota: As menções honrosas não serão pecuniárias e serão atribuídas com o objectivo
de assinalar a singularidade da qualidade dos projectos.

Turel|TCR – Av. Norton de Matos, 50 - 1º _ 4700-387 BRAGA Portugal
Tel.+351 253 213 874 _ Fax.+351 253 213 875
Email:
turel@turismoreligioso.org _ Web Site: www.turismoreligioso.org

II – CONCURSO
A – ÂMBITO E CONCORRENTES
1. Podem participar no “Concurso de Arquitectura Religiosa”, projectos realizados
por alunos das Escolas de Arquitectura, de Instituições de Ensino Portuguesas,
com licenciatura Reconhecida e/ou Acreditada junto da Ordem dos Arquitectos.
2. Os trabalhos apresentados a concurso serão entregues nos locais e prazos definidos
neste regulamento.
Nota: Não são admissíveis quaisquer atrasos, mesmo que justificados por factores
que não sejam da responsabilidade dos concorrentes
3. São admitidos trabalhos individuais e de equipas, desde que:
3.1. Os trabalhos que forem apresentados individualmente, devem ser orientados
obrigatoriamente por um professor da licenciatura em Arquitectura;
3.2. Os trabalhos que forem apresentados por uma equipa, a mesma tem
obrigatoriamente que ser liderada por um professor da licenciatura em
Arquitectura e deverá ser constituída no máximo por 5 alunos;
4. Não serão admitidos trabalhos a concurso cujo autor/autores tenham relações
profissionais ou pessoais com os Arquitectos que integrem o Júri e respectivos
gabinetes de arquitectura, sob pena de poderem ser excluídos em qualquer
momento do presente concurso.
5. Os trabalhos a apresentar a concurso devem cumprir os seguintes requisitos:
5.1. Ter como resultado um projecto enquadrável neste Prémio;
5.2. Assumir a forma de Estudo-Prévio de Arquitectura para um edifício religioso
concreto (5.5.);
5.3. Respeitar todas as condicionantes legais e regulamentares aplicáveis ao tipo
de edificação;
5.4. O local, sobre o qual recai o projecto situa-se na freguesia de Balazar,
concelho da Póvoa de Varzim (Anexo 1- mapa do local com escala 1/5000).
5.5. O edifício a projectar será um Santuário dedicado à Santíssima Eucaristia:
a) Esse espaço litúrgico terá capacidade para cerca de 2000 pessoas sentadas;
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b) Será necessário conjugar o Santuário com a casa da beata Alexandrina;
c) O Santuário terá uma ligação forte entre o santuário e o túmulo da beata.
6. Os autores devem ter em consideração todo o espaço disponível para utilizar e
quais as melhores soluções, não esquecendo os serviços de apoio necessários
como sendo sanitários, parques de estacionamento e apoio para peregrinos.
7. São aspectos relevantes em apreciação:
7.1. O conceito arquitectónico;
7.2. a criatividade demonstrada nos trabalhos apresentados;
7.3. a cultura arquitectónica e capacidade técnica demonstrada nos
trabalhos apresentados;
7.4. a exequibilidade técnica e financeira da solução proposta.

B – JÚRI
8. O Júri do “Concurso de Arquitectura Religiosa” é constituído pelo Presidente da
Turel, Cónego Doutor José Paulo Leite de Abreu, pelo Arquitecto António Sá
Machado, por um arquitecto designado pela Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, por um arquitecto designado pela Junta de Freguesia de Balazar e
Paróquia de Balazar, por um arquitecto designado pela Arquidiocese de Braga e
por um representante do Patrocinador do evento.
8.1. O Presidente do Júri é o Sr. Cónego Doutor José Paulo Leite de Abreu Presidente da Turel.
9. Todas as decisões do Júri são válidas por maioria, sendo obrigatório a presença de
3 dos elementos que o compõem.
10. Não existirão abstenções nas votações entre os membros presentes do júri.
11. O Júri funcionará com todas as suas competências, mesmo que alguma das
instituições não venha a designar elemento para o Júri.
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12. Serão evitados os empates de votação, procedendo-se a três momentos de
votação. Na segunda e terceira votações, caso um empate persista, considerar-seão apenas os três trabalhos mais votados na terceira votação.

C – PROCESSO
O processo de selecção e eleição do vencedor do “Concurso de Arquitectura
Religiosa” rege-se pelas seguintes directrizes:
13. Os candidatos podem inscrever-se até ao dia 21 de Janeiro de 2011, junto da
entidade designada no presente regulamento, para garantir a sua participação no
concurso.
14. Os candidatos desenvolvem os seus projectos por conta própria, devendo
respeitar as regras descritas. Os projectos devem ser entregues até às 16:00h do
dia 20 de Maio de 2011 nos locais designados no presente regulamento.
15. A análise, escolhas e votações do Júri decorrerão em reuniões específicas para o
efeito, em local cedido pela Turel, e a participação nas mesmas é restrita aos
elementos que o compõem.
16. O Júri reserva-se o direito da não atribuição dos Prémios, quando a qualidade dos
trabalhos a concurso o justifique.
17. Das decisões do Júri não há recurso.

D – CANDIDATURAS
As candidaturas ao Prémio terão de cumprir as seguintes condições:
18. INSCRIÇÕES - Os candidatos têm obrigatoriamente de se inscrever até 21 de
Janeiro de 2011 e para tal devem respeitar as seguintes directrizes:
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18.1. Enviar por correio, ou entregar em mão, em invólucro fechado, a ficha de
inscrição disponibilizada no site www.turismoreligioso.org devidamente
preenchida e acompanhada dos respectivos documentos:
i) Alunos: Cópia do Bilhete de Identidade; Declaração da Instituição de
ensino a que pertencem comprovando a sua matrícula no curso de
Arquitectura.
Nota: Devem ser enviados os documentos de todos os membros da equipa
num só invólucro.
ii) Professor: Cópia do Bilhete de Identidade; Declaração da Instituição de
ensino a que pertencem comprovando a situação de docente no curso de
Arquitectura.
18.2. Os envios de documentação pelo correio devem ser feitos com aviso de
recepção;
18.3. Todos os inscritos serão notificados via e-mail da recepção da sua
inscrição e da aceitação da mesma.
Nota: A Organização do “Concurso de Arquitectura Religiosa” não se responsabiliza
por eventuais atrasos ou outros problemas que possam ocorrer no envio das inscrições
via CTT ou quaisquer outras formas de envio das mesmas.
18.4. O invólucro de envio da inscrição deverá ser enviado, ou entregue em
mão, para a seguinte morada:
TUREL|TCR – TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO
Av. General Norton de Matos, n.º 50 – 1º
4700-387 BRAGA
19. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS Os trabalhos a entregar devem conter,
obrigatoriamente, os seguintes elementos:
19.1. Dossier encadernado em formato A3 com um máximo de 30 folhas contendo:
Localização/Implantação/Relação com a envolvente à escala 1:500 ou 1:200;
Plantas/Cortes e Alçados à escala 1:100; Legendagem dos espaços e quadro
de áreas úteis e brutas; Memória Descritiva das opções tomadas ocupando
um máximo de 5 A3 do dossier; Fotografias de maquetes ou outro tipo de
representação tridimensional: Outros desenhos, gerais ou de pormenor, que
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o concorrente entenda necessários para explanar a sua proposta, quer em
aspectos gerais, quer em aspectos construtivos relevantes para a solução;
19.2. Dois painéis rígidos, leves, com o máximo de 10mm de espessura, em
formato A1 ao alto, preparados para colocar lado a lado, contendo a síntese
dos elementos entregues.
19.3. CD ROM, com material para publicação, incluindo peças desenhadas em
formato dwg (AutoCad) e duplicado em formato pdf (Adobe Acrobat), peças
escritas em formato .doc (Microsoft Word) e imagens em formato .tif com
resolução suficiente para impressão em formato A3.
19.4. Ficha técnica do projecto, em formato A4, com a indicação do autor ou
autores do projecto e cópia da ficha de candidatura para entrega de
trabalhos disponibilizada em www.turismoreligioso.org
19.5. Os trabalhos serão anónimos. Todas as páginas das peças desenhadas e
escritas, bem como os painéis, deverão conter no canto inferior direito um
código constituído por sete dígitos cuja ordem não seja crescente ou
decrescente.

Nota:

Qualquer quebra de anonimato

por parte dos

concorrentes levará à exclusão imediata da respectiva proposta.
20. Local e data de entrega dos trabalhos:
20.1. Os trabalhos têm de ser entregues até às 16:00h do dia 20 de Maio de 2011,
em mão ou pelo correio, sob pena de serem excluídos se entregues fora
deste prazo.
20.2. Em mão os trabalhos serão entregues no seguinte local:
TUREL|TCR – TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO
Av. General Norton de Matos, n.º 50 – 1º
4700-387 BRAGA
20.3. Com a entrega dos trabalhos, os concorrentes receberão o correspondente
recibo, com a indicação do nome do projecto, hora e data de entrega. As
entregas fora de prazo indicarão esse facto no recibo, para conhecimento do
júri e exclusão pelo mesmo desses trabalhos.
Nota: não são admissíveis quaisquer atrasos, mesmo que justificados por
factores que não sejam da responsabilidade dos concorrentes.
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20.4. Os trabalhos entregues por correio, deverão ser enviados registados e com
aviso de recepção para:
TUREL|TCR – TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO
Av. General Norton de Matos, n.º 50 – 1º
4700-387 BRAGA
Nota:

A

Organização

do

“Concurso

Arquitectura

Religiosa”

não

se

responsabiliza por eventuais problemas que possam ocorrer no envio dos
projectos via CTT ou quaisquer outras formas de envio dos mesmos.
21. Modo de entrega dos trabalhos. Os trabalhos devem cumprir os seguintes
requisitos de entrega:
21.1. Os elementos referidos em 19.3. e 19.4. deverão ser embalados num
envelope opaco para folhas formato A4 e identificado no exterior única e
exclusivamente com as seguintes indicações: Código de identificação do
trabalho. Este envelope será aberto pelo júri apenas depois de concluída a
avaliação

das

propostas

e

escolhidos

os

premiados

e

respectiva

hierarquização.
21.2. Os trabalhos enviados por correio deverão, ainda, ser embalados num
invólucro exterior, contendo o invólucro referido no ponto anterior. Este
invólucro exterior conterá as indicações de morada de envio e remetente. Os
serviços removerão este invólucro antes de o júri iniciar a apreciação das
propostas.

D – COMUNICAÇÃO
Todas as notificações, anúncios de resultados ou resposta a questões serão feitas do
seguinte modo:
22. Dúvidas: eventuais dúvidas ou pedidos de esclarecimento por parte dos
candidatos/concorrentes deverão ser enviadas por e-mail, até 29 de Abril de 2011
inclusive para: varico.pereira@turismoreligioso.org . A resposta às mesmas será
feita individualmente ou em grupo, tão rapidamente quanto possível.
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23. Resultados: a lista dos resultados do prémio será disponibilizada em
www.turismoreligioso.org .
24. Outros assuntos: Salvo indicação explícita em contrário, para eventuais assuntos
específicos, todos os contactos devem ser feitos através do seguinte contacto:
varico.pereira@turismoreligioso.org .

F – RESPONSABILIDADES
25. É da inteira e exclusiva responsabilidade da TUREL|TCR – TURISMO CULTURAL E
RELIGIOSO, como entidade organizadora, a escolha dos locais, critérios e
operações de organização e divulgação do “CONCURSO DE ARQUITECTURA
RELIGIOSA”.
26. A entidade organizadora colocará à disposição das Escolas de Arquitectura e das
respectivas Associações de Estudantes, bem como da Ordem dos Arquitectos,
material destinado à divulgação do Concurso, nomeadamente cartazes e flyers de
divulgação.
27. A entidade organizadora não aceita quaisquer responsabilidades adicionais em
relação

às

explicitamente

assumidas

neste

Regulamento,

directas

ou

indirectamente decorrentes deste “CONCURSO DE ARQUITECTURA RELIGIOSA”.
28. Pelo facto de se apresentarem a concurso, os concorrentes aceitam
integralmente o conteúdo do presente Regulamento, aceitando ainda a
divulgação de elementos do trabalho, parcial ou integralmente, sem que lhes seja
devida alguma compensação.

Turel|TCR – Av. Norton de Matos, 50 - 1º _ 4700-387 BRAGA Portugal
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Eu, GIL SILVA PEREIRA, autorizo a publicação no sistema de informação
da Universidade do Porto, de forma pública, do texto integral da minha
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura intitulada ‘PROJECTO
PARA UM SANTUÁRIO EM BALASAR – UMA REFLEXÃO’.

ASSINATURA

Porto, Dezembro de 2012

