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Resumo 
 

O dado trabalho de Projecto Final de 
Mestrado pretende a criação de uma proposta, 
representante, de um recinto cemiterial aplicado 
aos valores da sociedade moderna e 
contemporânea. 

Este trabalho também reflecte um estudo 
sobre os cemitérios em contexto temporal e 
cultural, tanto na composição e enunciação dos 
recintos como na natureza do composto culto. 
Da mesma forma procurando a definição de 
cemitério, também explora e tenta compreender 
a sua evolução, apresentando exemplos 
pontuais em Portugal e no estrangeiro. 

Para uma interpretação mais real, foram 
estudados de uma forma própria, três casos 
divergentes entre si, situados em locais 
espaciais opostos, com concepções em 
períodos distintos. O cemitério do Bosque na 
Suécia, o dos Prazeres em Lisboa e o de 
Igualada em Espanha, apresentando assim 
formalizações opostas, físicas e conceptuais 
identificadas como sendo necessárias e 
fundamentalistas à base projectual. 

Após os casos de estudo, é desenvolvido 
um tópico relativo, que revê e menciona, certos aspectos anteriormente 
debatidos e adicionando alguns complementos ao estudo, contendo uma 
intervenção de julgamentos pessoais, preparando e reformulando, um ponto 
de partida para o passo projectual.  

E por fim vem o tópico de projecto, onde é apresentado um programa e 
sítio com as suas justificações e ideais, passando ao processo de criação que 
explora as potencialidades conceptuais arquitectónicas, articulando com os 
fundamentos estudados através da projectação um novo recinto cemiterial. 
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Abstract 
 

The given work for the Master Thesis final 
project, wishes to create a proposal, 
representative of the grounds for a cemetery, 
using applied values of the modern day 
contemporary society. 

This work also reflects a study of the 
cemeteries in a temporal and cultural context, 
both in composition and statement of the 
graveyard grounds also on the nature of cult 
compound. Similarly on the search for the 
definition of cemetery, it also explores and tries 
to understand its evolution, with specific 
examples in Portugal and countries aboard. 

 For a more realistic interpretation it was 
studied in its own way, three different cases 
within each other, situated on opposite spatial 
locations with concepts applied to different era. 
The cemeteries are, the Woodland in Sweden, 
the Prazeres in Lisbon and the Igualada in 
Spain, thus presenting opposite formalistic, the 
physical and conceptual enactment identified 
are necessary for the base of the project. 

After the case studies, it is developed a 
relative topic, which reviews and mentions, certain aspects previously 
discussed also adding some supplements to the study, containing a statement 
of personal judgments, preparing and revising a starting point for the next 
projectual step.  

And for last it comes the project stage, where it is presented a program 
and a site with their own justifications and ideals, stepping to the process of 
creation that explores the architecture conceptual potentials, articulating with 
the fundamentals studied by projecting a new cemetery ground. 
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1. Introdução 
1.1 Justificação 

Este trabalho está centrado num tema com as características de 
despertar, independentemente do receptor, um complexo sensorial e emotivo. 
Deste modo se deu a decisão de iniciar o primeiro capítulo com uma 
justificação, uma explicação pessoal numa maneira mais informal, dos 
motivos que levaram ao interesse de tal tema; 

Foi no espaço temporal de 2011 a 2013, que tive a infelicidade de 
assistir ao falecimento dos três dos meus avós que me acompanharam desde 
o meu nascimento até à data. Tratou-se de um período difícil, e, foi nesse 
período que assisti, vivi as minhas primeiras experiencias fúnebres, com todo 
um carácter religioso-cristão. 

Recordo-me que durante todo aquele acto, numa mistura de 
sentimentos e emoções, dei por mim a avaliar o recinto de um ponto de vista 
arquitectónico…. Provavelmente foi apenas uma forma de buscar refúgio, 
pretexto para fugir a toda a emoção proporcionada pela cerimónia. E foi com 
estes breves olhares de avaliação e julgamento crítico que nasceu a ideia de 
que seria interessante um dia poder a vir a trabalhar tal tema. 

Mas, desde então, a ideia teria ficado estagnada até ter sido despertada 
durante o programa de mobilidades. No qual em diferentes partes do território 
Europeu foi me possível observar a diversidade e a forma de como o espaço 
cemiterial é desenhado e utilizado, o qual difere dos nossos padrões em 
Portugal. 

Entretanto o tempo passou e certas questões e ideias em torno deste 
tema continuaram, foram relembradas e novas se colocaram. E com a 
possibilidade de propor um tema para o trabalho final de mestrado, a 
oportunidade de aprofundar este meu enlevo, esta ideia, este passado, 
surgiu. 

 

1.2 Objectivo 

O estudo aqui apresentado tem como objectivo compreender, julgar e 
idealizar o espaço cemiterial num âmbito tanto físico como temporal. Este 
desenvolvimento tem como fim o suporte na criação de um projecto, um 
cemitério, que possa dar resposta aos valores contemporâneos da sociedade 
num enquadramento visualmente arquitectónico/urbano. 
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1.2.1. Metodologia 

A primeira fase deste estudo surge com a necessidade de entender a 
definição do conceito de cemitério. O que significa, e qual a relação de um 
espaço cemiterial num contexto mais humano, social e temporal, relacionado 
com os pontos de vista entre a vida e a morte. 

 Em seguida é iniciada uma pesquisa histórica, um arco temporal que 
leva desde os primórdios ao presente do Homem. Aqui são recitados, o 
comportamento do ser humano perante o acto da morte, aplicado de acordo 
com as diversas áreas culturais, espaciais e temporais. Assim é definida uma 
percepção generalista e analítica da evolução do ritual por detrás de um 
espaço cemiterial. Também são abordados casos mais actuais de uma forma 
sistemática, em Portugal e no estrangeiro, com o alvo de contrastar e 
repensar o nosso evolutivo entender de um conceito mais contemporâneo.  

Numa terceira etapa e tirando partido dos pontos anteriores, é crucial 
analisar de uma maneira mais pormenorizada, casos consistentes de 
cemitérios. Nomeadamente, o Cemitério do Bosque, o Cemitérios dos 
Prazeres e O Cemitério de Igualada. A diferenciação que os apontados casos 
apresentam entre si e os campos distintos em que remetem, reflectem um 
suporte forte e interessante para a reinterpretação, programação e criação do 
projecto. 

Depois do estudo recolhido e numa preparação ao desenvolvimento 
projectual, é revisto e reflectido as normas compositoras e criadoras de um 
cemitério, como também a sua relação de valores no social e na ética.  

O último ponto é o projecto, onde se desenrola um programa, um local e 
as respectivas vertentes justificativas, com todo um conjunto de juízos 
próprios associados ao desenvolvimento de um cemitério contemporâneo. 

 

1.2.2. Delimitação 

Ao aprofundar a questão cemiterial, foi notória a vastidão e 
complexidade de tal tema. Partindo de pontos históricos, é evidente a 
divergência de caminhos, espacialmente nos campos do religioso o qual se 
divide por cultura e localização. E num todo enquadrando geral, existem 
distintamente temas sociais, éticos e morais, que despertam questões 
debatíeis. Como consequência, após o início deste estudo, foi necessário 
impor limites selectivos na informação a nível teórico e geográfico, 
seleccionando os pontos mais gerais e relevantes ao projecto final proposto. 
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1.2.3. Transigência 

O estudo temático em causa, apresenta delicadeza no seu 
compreender, devido ao relacionamento entre os campos do sagrado e 
profano, mas principalmente a componente da morte, a qual demanda um 
pensamento livre de preconceitos e medos. A palavra transigência propõe o 
acto de contemporizar mas concedendo tolerância.  
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2. Desenvolvimento 
2.1. Cemitério 

Cemitério, trata-se de uma 
palavra que sempre teve um significado 
muito assente, actualmente, de uma 
forma básica, reverte-se ao local dos 
mortos. A palavra com a qual a Língua 
Portuguesa está familiariza, provém do Latim, coemeterium, que por sua vez 
vem do Grego, κοιμητήριον, kimitírion. Significava o acto de jazer ou fazer 
deitar, e foi atribuída pelos primeiros cristãos ao local sagrado de sepultura 
dos seus mortos.  

Actualmente, um cemitério trata-se de um espaço obscuro, que 
transmite morbidez. Mas contudo são espaços que de afecto, de respeito, que 
preservam todo um passado anteriormente vivido, e hoje, reflectem-no 
através da morte debaixo de terra, preservada em pedra.  

“Enterram na maior parte das vezes de maneira constante. Cobrem o 
cadáver com terra e, construindo em cima um embasamento de pedra, (…) 
como inscrição não põem nenhuma outra coisa senão o nome do morto, sem 
o do pai e a palavra adeus.” 1 

Além do enterro com lápide ser considerado o método mais comum, 
também é aquele que apresenta uma preservação física-temporal mais 
concreta ao pensamento do chamado, ciclo-da-vida. Porém, existem outras 
alternativas na deposição dos restos mortais num espaço cemiterial, a 
sepultura em jazigos superficiais, sarcófagos, columbários, mausoléus, ou o 
depósito da cremação, sem deixar de mencionar a existência actualmente de 
técnicas mais contraditórias que questionam a definição de cemitério.  

Hoje, na cultura Ocidental, o enterro num cemitério, está associado a 
três etapas. Em primeiro, é iniciada uma cerimónia fúnebre, trata-se de um 
rito de passagem do corpo. As suas práticas divergem desde cultura a 
crenças religiosas, basicamente refere-se à possibilidade de passar os 
últimos momentos com o corpo do falecido. Depois temos o acto do enterro, o 
momento de despedida do corpo para a terra. E por fim a terceira etapa, o 
luto, a mais longa e extensiva, confronta-se com adaptabilidade e 
conformação de um falecimento.  

 
0 Definição retirada do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (DPLP), 
Fonte; http://www.priberam.pt/dlpo/cemiterio (2014) 
1 Tradução própria literária apropriada de texto original; “Generally bury their dead in a uniform way: they 
cover the body with earth, build a basement of stone over it (...) they carve no inscription except the dead 
man's name (but not his father's), and the word ' Farewell.'”  Origem; Pausanias, Description of Greece, 
Books 1-2, página 231-32 

“1. Terreno em que se enterram 
ou depositam os mortos. 
2. Campo-santo. 
3. [Figurado] Lugar onde morreu 
muita gente.” 0
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Contudo as três etapas são consideradas como o processo da vida para 
a morte, um processo com interfaces sociais dolorosas, extensivas na 
libertação do um laço afectivo. Criando assim uma transição gradual, através 
de conforto e segurança sociopsicológica nos relacionados e afectados pelo 
falecer de um determinado sujeito.  

E é neste todo processo que podemos assistir a um comportamento 
emocional, sentimental unicamente Humano. Vários estudos na vertente 
psicológica do luto, afirmam que mesmo aquelas pessoas que não vão ao 
cemitério frequentemente, pensam em como estará seu ente perdido naquele 
lugar, por exemplo quando chove ou faz frio é comum, principalmente em 
perdas recentes, que os enlutados se preocupem com o facto do ente perdido 
poder estar com frio ou ficar molhado pela chuva. (PEREIRA DE CARVALHO, 
2012 2). 

Isto proporciona uma diferente visão de um espaço cemiterial, ao invés 
de se considerar apenas como o terreno em que se enterram ou depositam 
os mortos. Apresenta desta forma características de uma relação forte e 
complexa para com os utilizadores do espaço. O que os destingem de outros 
elementos constituintes das cidades. Um espaço reflectivo de uma cultura e 
de um passado, o seu mecanismo interno funciona através de dinâmicas 
pessoais e interpessoais, histórias e memórias gravadas, compondo um 
ambiente diário e acolhedor emocionalmente, um refúgio para familiares e 
amigos, especialmente aqueles que procuram uma socialização figurativa, 
como o ouvir o silêncio dos seus ente queridos. 

Logo, se um cemitério é um espaço tão rico e virtuoso, importante no 
funcionamento quotidiano, urge a questão de saber porquê, se trata de um 
espaço menosprezado tanto a nível urbano no seu integrar da cidade, como 
arquitectonicamente no seu núcleo de funcionamento interior? E porquê a 
palavra em si, transmite um palpite negativo?   

A simbologia da morte, o sofrimento e a dor, relacionados com aspecto 
da vida, são assuntos que tentam ser oprimidos ou esquecidos em vês de 
abertamente aceites. (…) se a morte já não dava acesso a nada, então o 
melhor seria esquecê-la, prolongando esta vida, e vivendo-a de um modo 
intenso (SIMÕES FERREIRA, 2009 3). Esta afirmação tornou-se o resultado 
do progresso científico, e a morte passou a ser vista não como uma 
passagem mas como um fim desconhecido. Isto proporcionou a atribuição 
dos espaços cemiteriais a um campo incerto na nossa sociedade. Na 
celebração e importância da vida, um espaço relacionado com a morte e todo 
o seu culto, desde o simples acto de colocar flores, passaram a ser 
preconceitos, actos em lugares embaraçosos a evitar.   

 
2  Afirmação presente no ponto inicial, 1.Perspectivas históricas; o cemitério (…) página 3,Inclusão do 
cemitério no espaço da cidade, 2012, Tese de Hugo de Carvalho. 
3 Conclusão de Simões Ferreira, Rejeição da Morte e da Necrópole, rejeição da Arquitectura e da Cidade, 
página 823-24, Tese de Doutoramento. 
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2.2. História 

No ponto anterior foi mencionada a definição intemporal do conceito da 
palavra “cemitério”, orientada a um foco mais social-humano. Mas contudo é 
importante apresentar uma síntese histórica, dentro de um pequeno arco-
temporal, de como a arquitectura foi dando resposta ao culto para com um 
espaço cemiterial. Este arco-temporal foca-se mais propriamente na cultura 
ocidental, partindo dos primórdios do Homem, aos dias de hoje.  

 

2.2.1. Passado 

As primeiras descobertas na deposição dos mortos iniciam-se no 
período do paleolítico, além de existirem casos comum no seu abandono, 
também é possível encontrar casos de enterramento. Nestes casos o corpo 
apresentava posições não naturais entre adornos em seu redor e por vezes 
os próprios ossos apresentavam sinais de descarnamento o que aponta à 
canibalização do falecido. Um culto que se supõe ter sido uma maneira de 
incorporar e homenagear as qualidades do falecido. 

No período neolítico o enterramento passou a ser mais cuidado, existem 
vestígios de sepulturas e túmulos tanto individuais como colectivos que 
provam um desenvolvimento mais intelectual na forma de inumar os mortos. 
Tanto que foi neste período onde se deu os primeiros indícios na relação 
arquitectura e morte, erguendo-se pequenos monumentos, como dólmens, 
antas e menires, que simbolizavam e representavam crenças de uma vida 
além da morte. 

O Antigo Egipto, inicialmente, tratava a morte de uma forma descuidada 
e simples, a qual abrangia todas as classes sociais. Mas depois com o 
avançar das dinastias e o desenvolvimento do império, foi óbvia a mudança 
de atitude perante o acto de morrer, sabendo actualmente que a maioria dos 
seus monumentos está relacionada com transição mortal. Isto graças aos 
seus cultos politeístas praticados dentro de um mundo hierarquizado onde foi 
atribuído um complexo tratamento do corpo do morto, demonstrando uma 
especial importância concedida à sepultura e sua arquitectura, que originou 
as imensas necrópoles, as grandiosas mastabas, as imponentes pirâmides, 
as colossais estátuas, os labirínticos templos, os obeliscos, e as enigmáticas 
esfinges, (…) visando impedir a corrupção e assegurar acesso à imortalidade 
(SIMÕES FERREIRA, 2009 5). 

 
5 Citação da obra de Assmann por Simões Ferreira, Antigo Egipto; da Arquitectura como construção da 
Imortalidade, página 41, Tese de Doutoramento 
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 Os povos da antiga Grécia, localizando-se dentro do mesmo 
espaço temporal dos Egípcios, não demonstravam uma excessiva 
preocupação com um objecto criado a representar a morte. Ao contrário, 
preocupavam-se bastante com os rituais de passagem do morto. Para os 
Gregos na pós-vida era importante o rito, garantir uma forte homenagem, uma 
cerimónia honrando o falecido, de modo a que a sua alma pudesse ter uma 
passagem segura e descansada. Os pensadores pré-socráticos 
interrogavam-se sobre a natureza dos deuses e o valor dos mitos, e 
fundavam a crítica racionalista da religião (ELIADE, 2002 6) 

Quanto aos Romanos, à semelhança dos Gregos, também praticavam e 
acreditavam nos diferentes estados de passagem entre a vida e a morte. 
Porém, nos princípios do seu império, cremavam ou embalsamavam os 
mortos, acompanhando-os de rituais de passagem e objectos com arte 
especialmente dedicada ao acto fúnebre. Foi no após o Cristianismo Romano, 
que se enalteceu o enterramento e com ele uma toda organização funcional 
na disposição dos corpos. Surgem grandes túmulos subterrâneos, 
necrópoles, catacumbas e, mais importante, camaras ou tumbas sepulcrais 
ao longo das vias de acesso à cidade, semelhantes aos actuais espaços 
cemiteriais, tal pode ser visto com um primeiro exemplo de “planeamento 
formal do território” (SIMÕES FERREIRA, 2009 7). E este último método, o 
que mais se executou, teve razões funcionais a nível da cidade 
essencialmente sanidade, organização e expansão, e, estava presente na lei 
e constituição de condutas. 

Na Idade Média, com reverência ao Cristianismo, os mortos passam a 
ser sepultados em espaços cemiteriais, fora e dentro das cidades, 
nomeadamente dentro ou em torno dos edifícios religiosos, de acordo com o 
estatuto social. A morte não era vista como um fim, mas como um simples 
sono, que orientava o corpo e a alma para um caminho de imortalidade no 
qual iria despertar junto de Deus. Foi nesta época onde se originaram os 
actuais fundamentos espaço-urbanos e arquitectónicos relacionados com a 
morte, sofrendo alterações posteriores. 

Mais tarde, a ascensão do Iluminismo trouxe a evolução da sabedoria 
experimental, raciocínio lógico e rigor analítico. E estudos científicos acabam 
por proibir o sepultamento no interior das cidades, especialmente em edifico 
religiosos, por questões de saúde e higiene pública, reinventando e atribuindo 
assim territórios nas periferias das cidades, os actuais cemitérios. Nesta fase 
a mentalidade e compreensão muda, a morte passa a ser vista mais como um 
fim, contudo, não se separa da religião, e todos os objectos físicos, igrejas, e 
actos metafísicos, funerais, com ela associados, ganham uma função 
confortante e pedagógica que se estendeu até ao actual presente. 

 
6 Referência no prefácio de Eliade Mircea sobre os primeiros questionamentos e estudos Gregos das 
diversas religiões, página 6, Origem; Sagrado e o Profano (2009) 
7  Citação de Sally Stewart, por Simões Ferreira, referente à Lei das Doze-Tábuas. Roma Antiga, da 
consciência da “Brevidade da Vida” à estóica aceitação da Morte, página 49, Tese de Doutoramento 
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2.2.2. Presente 

A visão de como seria o presente, futuro, apontava a uma decadência e 
eliminação por completo do tema da morte. E prova disso são as propostas 
urbanas e arquitectónicas de cidades futuristas e utópicas, em que, todas elas 
excluem um espaço destinado aos mortos. Apenas a “Broadacre City” de 
F.L.Wright, é a excepção a esta norma, com a previsão de um cemitério, junto 
à igreja, no limite Sul da cidade (SIMÕES FERREIRA, 2009 8).  

Mas o actual presente, não diverge muito das doutrinas aplicadas pelo 
Cristianismo e Iluminismo como previsto. É certo que a percepção actual da 
morte evoluiu, e assim se foram abrindo novos campos, como por exemplo, a 
cremação, proibida pela Igreja Cristã, considerada como um acto de 
destruição da alma. Começou por ser por ser utilizada por normas sanitárias e 
de escassez de vagas nos cemitérios, a qual acabou por ser aceite pelo Papa 
e é hoje uma opção muito eleita como destino ao corpo sem vida. 

Numa sociedade mais contemporânea é fácil concluir um aceitar e 
reinterpretar a questão da morte independentemente dos parâmetros 
religiosos, mas com maior ligação ao científico. Encontramos novos fins a 
atribuir a um corpo, como a criogenia, que se trata da preservação do corpo 
em gelo, bio-cremação, cremação através de água sem a presença de fogo, 
mumificação, tal como no antigo Egipto, plastificação, preenchendo os tecidos 
com uma solução plástica, a “diamantização” que convertendo o carbono num 
diamante, entre outras ideias mais radicais.  

Mas os valores mais Humanos, simbólicos, de enterrar o corpo e 
devolvê-lo à terra, que sempre foram um acto comum em toda a História do 
Homem, são intuitivos, naturais. E os espaços cemiteriais ou cemitérios, 
estão cada vez mais aptos às diferenças culturais e opcionais de cada um, 
visam um futuro que lida com o princípio do sentimento Humano, focando em 
preocupações tanto ecológicas como dos sentimentos e experiencias socias 
do presente. 

 

2.2.2.1. Interior 

Após o enfoque na histórica da evolução cemiterial aplicada a várias 
culturas e eras, este ponto seguinte relata as atitudes do desenvolvimento do 
cemitério em Portugal. 

A evolução cemiterial referida anteriormente, foi relevante e influente no 
território de Portugal, apesar da sua aplicação se originar através de um 

 
8 Conclusão de Simões Ferreira, Rejeição da Morte e da Necrópole, rejeição da Arquitectura e da Cidade, 
página 827, Tese de Doutoramento. 
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percurso mais atrasado. Mas numa primeira fase, os corpos de acordo com o 
estatuto social do falecido ou dos familiares, eram inumados em necrópoles, 
ou sepultados dentro/envolvente dos edifícios religiosos. Dentro deste facto 
que definia a posição na sociedade, existia ainda uma hierarquia relacionada 
com a distância no qual o corpo estava de sua família. Esta estratificação 
estava correlacionada com a religião, crenças numa maior protecção dos 
santos e na garantia de paz e sossego do morto para com o ascender aos 
céus. O que demonstrava umas políticas primitivas na organização cemiterial. 

Portugal, desde a sua formação como território, sempre teve uma 
poderosa encarnação, influência da religião cristã, católica, na qual definia 
integralmente a temática da morte. 1. Desde o Decreto de 21 de Setembro de 
1835, referendando por Rodrigo da Fonseca Magalhães, que mandou que se 
estabelecessem cemitérios públicos em todas as povoações do País e 
cominou penas graves ao pároco ou qualquer eclesiástico beneficiado que 
consentisse o enterramento dentro dos templos (…) (DIRECÇÃO-GERAL 
DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, 1962 9) Assim com o aparecimento e a 
imposição do Iluminismo, o novo governo passou a definir uma nova ordem 
sobre o poder eclesial na gestão e atribuição dos espaços cemiteriais. E 
desta forma por obrigação, são criados os primeiros cemitérios públicos 
oficiais para a população em todo o país. 

Inicialmente a transição na gestão dos mortos não fora muito bem 
adoptada pela crente população em geral no país, também por motivos 
económicos mas especialmente sociais. Contudo na cidade de Lisboa, devido 
ao terramoto e a uma consequente pandemia, o que proporcionou um 
elevado número de óbitos, houve uma mais rápida e melhor acolhimento 
desta nova ideia de criar um lugar próprio dedicado aos mortos, um novo 
lugar sagrado que possibilitava uma aplicação mais sólida de todas os rituais 
e cultos fúnebres. O laço religioso entre a igreja não desapareceu, e o 
cemitério nasceu como uma vertente religiosa que acabava por desempenhar 
uma função específica.  

O cemitério, como nos regulamentos, surge como um recinto que tinha 
de estar fora do perímetro urbano da cidade. E foi na capital do país, graças à 
desfortuna, se criaram dois cemitérios em pontos opostos, fora do núcleo 
citadino. A ocidente o Cemitério dos Prazeres e a oriente o Cemitério do Alto 
de São João, datados por volta de 1833, estes foram os considerados 
primeiros cemitérios públicos oficiais em Portugal. (…) aqui demonstra-se a 
profundidade da transformação cultural que se vive nesta época, não só pela 
implantação afastada da cidade, mas também pela importância dada à 
sepultura individual, por oposição à vala comum. Enaltecendo 

 
9 Origem; Normas para a Construção e Policia de Cemitérios, Decreto n.º 44 220 
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respectivamente, questões de ordem higienista e ressalva da individualidade 
de cada um. (CABAÇO, 2002 10). 

Numa componente de planeamento e desenho, estes primeiros 
cemitérios oitocentistas, como o Cemitério da Lapa no Porto11, 
superficialmente vão buscar inspiração a caso recentes franceses. Mas com 
uma base estruturada no novo actual tecido urbano da época, a malha 
reticulada, gerando uma organização de quarteirões, ruas e avenidas, com 
uma complexa hierarquia social de jazigos e mausoléus. Os objectos 
edificados, essencialmente os mais importantes de caracter religioso, surgem 
com adornos e elementos de uma decoração neo-clássica romântica. 

Com o passar do tempo, o crescimento da população e da cidade de 
Lisboa, o factor de “necessidade” continua a surgir, e uma vez que o ciclo 
sustentável de um cemitério é limitado, a solução é a extensão, ampliação e 
por vezes a reorganização, mas também a criação de novos recintos. Os 
cuidados e tratamentos progridem e a expansão urbana da cidade acaba por 
absorver estes espaços sem qualquer implicação colateral. Claro que graças 
à aceitação, como o caso da cremação, e surgimento de novas técnicas e 
percepções sociais, surge a chamada segunda geração de cemitérios em 
Lisboa com o Cemitério de Carnide12, que acaba por se estender ao resto do 
país. A metodologia por detrás da formalização que este presenta, pretende 
dar uma nova resposta ao tradicional cemitério oitocentista, satisfazendo as 
necessidades fúnebres da sociedade moderna e contemporânea. 

Actualmente, as câmaras municipais, dedicam divisões aplicadas à 
gestão cemiterial, dotadas de leis, normas internas para uma boa conduta 
funcional destes espaços. Isto demonstra uma maior precaução, preocupação 
com a interpretação das atitudes sociais contemporâneas do luto, mesmo na 
ponderação e criação de novos espaços cemiteriais, que, hoje em dia, ainda 
se encontra numa fase de pequena escala e experimental, como o caso do 
Cemitério de Porto da Cruz na Madeira ou a extensão do Cemitério da 
Vialonga em Vila Franca de Xira13. E tendo em conta os recintos antigos, já 
existentes, estes acabam por sofrer de cuidados e aperfeiçoamentos que os 
tornam em espaços de melhor aptidão social moderna e contemporânea.  

 

 
 
10 Referência de Patrícia Cabaço, Estratégias de articulação entre Thanatos e Polis, Página 23, Tese de 
Mestrado 
11 Menção no prefácio de José Francisco Queiroz, Os cemitérios do Porto e a arte funerária oitocentista em 
Portugal, página XV, Tese de Doutoramento 
12 Conclusão sobre a informação dos mais recentes cemitérios de Lisboa por Sofia Cabaço, página 24, 
Tese de Mestrado 
13 Casos exemplares apresentados, retirados do portfólio da empresa Necropolis,  
Fonte; http://www.necropolis.pt (2014) 
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2.2.2.2. Exterior 

Após uma abordagem em Portugal segue-se de uma forma simples, 
focada e reduzida, à exploração de contextos exteriores, estrangeiros. Porém 
é notório, a existência de uma grande diversidade na percepção e resolução 
do acto da morte, graças a factores, culturais, religiosos, sociais, geográficos. 
O que resulta de diferentes interpretações físicas de um espaço cemiterial, a 
nível de apropriação, composição e solução, do espaço. 

O desenvolvimento temporal de um cemitério para tal intuito, fez com 
que actualmente existam diferentes respostas no entender do seu espaço, o 
que gera diferentes tipologias que seguem determinadas características tal 
como a sua localização. Um espaço cemiterial pode ser encontrado em meio 
urbano, chamados os cemitérios urbanos, que acabam por ser os mais 
comuns. Porém podem ser considerados todos aqueles que acabam por ser 
absorvidos ou limitados pela expansão das metrópoles envolventes, 
nomeadamente cemitérios de relevância histórica anexados a edifícios 
religiosos, como o Trinity Church Cemetery14, em Nova Iorque.  

A localização também pode estar relacionada por influências religiosas, 
que ponderam o local chave ou coordenadas orientadoras na posição de um 
cemitério, como no topo de uma colina, característica comum em pequenas 
aldeias no Sul de França, Le cimetiére d’Eze, em Eze como exemplo e Norte 
da Itália, Cimitero di Portovenere15, em Cinque Terre. Existem por exemplo, 
locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros (…) esses locais 
guardam, mesmo para o homem mais francamente não-religioso, uma 
qualidade excepcional única, são lugares sagrados do seu universo privado 
(ELIADE, 2002 16) A localização além relacionada com os princípios 
religiosos, pode ser simplesmente uma opção poética que satisfaz e contrasta 
com a sensibilidade do espaço e si. O Cementerio de Finisterre, na Corunha, 
Espanha, é uma boa interpretação arquitectónica relacionada com as 
potencialidades do local. 

A magnitude dos cemitérios em zona de elevada população, pode 
acabar por definir e moldar a localização em seu redor, como o caso do 
Cemitério Permanente de Tseung Kwan17 em Hong Kong, que se localiza 
numa colina orientada a Este onde a sua dimensão acaba por artificializar 
todo o aquele lado do monte. E é necessário mencionar o cemitério 
muçulmano, considerado o maior do mundo, Wadi Al-Salam, na cidade de 

 
14 Conclusão própria através de informação e pesquisa na rede, Planetizien 2010, 
Fonte; http://www.planetizen.com (2014) 
15 Exemplos de estudo in situ, viagem a Itália e França 2014 
16 Referência no capítulo do Espaço Sagrado e a Sacralização do Mundo, Eliade Mircea, página 18-9, 
Origem; Sagrado e o Profano (2009) 
17 Nome original em Inglêsl; Junk Bay Chinese Permanent Cemetery, conclusão partindo de informação 
adquirida por treceiros. 



 

21 
 

Najaf18, Iraque, que se apodera do território, e se expande de forma a se 
tornar num “local”, numa cidade em por si mesmo. 

 Outra característica que compõe um espaço cemiterial é a sua 
organização e composição interior, que normalmente é manipulada pela 
localização. A forma de como o seu interior está organizado, de acordo com a 
maneira de como os corpos se posicionam, e os constituintes do seu espaço 
interno, acabam por estar divididos, segundo Simões Ferreira na sua obra 
Arquitectura para a Morte, em cinco tipos, O cemitério-museu, fechado do 
exterior, está definido por eixos geométricos, com pequenos pátios e toda 
uma estrutura de organização tumular hierárquica, é bastante comum na 
Europa, especialmente em países romanizados, e como exemplo o Cemitério 
Monumental de Staglieno19, em Genova, Itália. O cemitério-jardim, pertence 
um pouco aos países germânicos, este desenvolve-se à semelhança de um 
jardim, tem um desenho orgânico, dando prioridade à ornamentação da 
vegetação. O seu estado encontra-se muitas vezes poluído pelo cemitério 
museu, e um bom exemplo é o Cemitério de Père Lachaise20, em Paris.  

O cemitério-parque e o cemitério-prado-verde têm origens célticas e são 
bastante comuns na América do Norte. Característicos pelas suas dimensões 
e extensões de relva abertas ao exterior, constituem uma organização 
geométrica repetitiva e individual, não possui muitos edifícios de apoio e a 
sua altura é relativamente baixa. O Calverton National Cemetery21 em Nova 
Iorque é um bom exemplo desta tipologia, sendo considerado o segundo 
maior cemitério do mundo.  

E por fim o cemitério-floresta, semelhante a uma floresta é denso em 
árvores de grande porte, debaixo das copas das árvores se localizam os 
enterramentos. Estes dispõem-se de uma maneira ortogonal ou orgânica, o 
seu acesso é feito através de pequenos caminhos tratados. Semelhante a um 
bosque pode ser indicado como exemplo o Cemitério Assistens22, em 
Copenhaga, com um forte valor histórico e cultural. 

 (…) para a formulação e definição das premissas teóricas destas 
diferentes tipologias de cemitérios, fez-se observar de varias maneiras, mas 
essencialmente através de todo um conjunto de prescrições e proscrições 
relativas a: localização e implantação; configuração geral e disposição; 
edifícios e outros equipamentos; características das sepulturas e dos 
monumentos funerários; árvores, plantas e flores. (SIMÕES, 2009 23) 

 
18 Origem; http://en.wikipedia.org/wiki/Wadi-us-Salaam (2014) 
19 Conclusão partida da menção de Simões Ferreira, página 469-70, Tese de Doutoramento 
20 Exemplos de estudo in situ, viagem a Itália e França 2014 
21 Origem; http://en.wikipedia.org/wiki/Calverton_National_Cemetery (2014) 
22 Nome original; Assistens Kirkerg ård, Exemplos de estudo in situ, viagem a Copenhaga 2014 
23 Representação da definição atribuída por Simões Ferreira, página 793, Tese de Doutoramento 
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As tipologias anteriormente referidas são horizontais e planares, fixas à 
superfície do solo, contudo, é de acrescentar mais duas categorias, que por 
sua vez não encaixam, enquadram nas propostas definidas por Simões 
Ferreira. E é o caso de cemitérios que se desenvolvem abaixo do solo, 
subterrâneos, como é o exemplo das catacumbas, grutas ossarias ou caves 
religiosas, muito populares na antiguidade, nos povos Romanos e Egípcios. 
Estes cemitérios são concebidos dentro do solo, afundando-se e expandindo-
se por camadas de vários níveis. Como exemplo existem as Catacombes24 de 
Paris, em França, que surgem por necessidade e possuíam todas as 
características de um cemitério subterrâneo, mas posteriormente passou a 
ser um género de repositório ossário, onde os ossos foram ordenados de 
maneira criativa. Outro exemplo de um cemitério abaixo do solo é o Cemitério 
subterrâneo Nagcarlan25, construído pelos Espanhóis nas Filipinas. Na 
superfície apresenta um recinto relvado fechado por muros com gavetões, 
mas no subsolo expandem-se caves onde eram depositados os mortos. 

Em oposição ao cemitério que se desenvolvem abaixo do solo, existe 
um género mais contemporâneo, e possivelmente visa a ser a solução futura, 
que se desenvolve acima do solo, os chamados cemitérios verticais. Estas 
torres elevam-se vários pisos acima do solo, semelhantes a um edifício 
habitacional, são constituídos por vários níveis de gavetões por piso onde são 
depositados os caixões. As distribuições verticais são feitas através de 
elevadores e escadas, passando a corredores interiores ou em galeria que 
preenchem a distribuição horizontal. Como exemplo existe o cemitério mais 
alto do mundo, o Memorial Necrópole Ecumênica26 em São Paulo, um 
conjunto de edifícios cemiteriais em meio urbano. Ou parte da extensão para 
o Cemitério de San Cataldo27, em Mondena, elegante composição onde existe 
um edificado de cinco pisos a fim de deposições verticais. 

Existe uma enorme diversidade de fórmulas que resultam na criação de 
diferentes tipos de cemitérios em diferentes países. Porém, as tipologias 
apresentadas, em grande parte dos casos, surgem como misturas de outras 
tipologias, no qual dificilmente é possível encontrar um exemplo claro, (…) 
embora raramente se encontre um em estado puro, estando na sua maioria 
cruzados ou contaminados (…) (SIMÕES 2002 28).  

Assim é possível concluir que para lá de todas estas categorias e suas 
divergências, toda a essência base remata ao propósito de um cemitério, 
lugar de deposição dos mortos. E mesmo os aspectos como a gestão ou o 
uso cemiterial, que é um ponto que aparenta uma ligação de culturas e 

 
24

Estudo in situ, viagem a Itália e França 2014 Fonte; http://www.catacombes.paris.fr/ (2014) 
25 Apontamento de estudo com pesquisa de informação,  
Fonte; http://en.wikipedia.org/wiki/Nagcarlan_Underground_Cemetery (2014) 
26 Pesquisa e estudo, como base dos modelos apresentados por Hugo de Carvalho, página 43, Tese de 
Mestrado 
27 Caso em estudo por Hugo de Carvalho, página 28, Tese de Mestrado 
28 Conclusão apresentada por Simões Ferreira, página 796, Tese de Doutoramento 
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percepção social, acabam por responder a uma necessidade básica e 
Humana. A questão que é possível enfatizar é o porquê, em Portugal, a 
existência notória de um ritual, uma cultura, limitada na criação e proposição 
cemiterial, demonstrando não haver razão aparente se comparado a outros 
países envolventes de cultura similar.   
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2.4. Circunstâncias 

Após a abordagem em torno dos casos de estudo, este ponto remete 
para uma opinião mais pessoal, um género de reconciliação acerca do 
panorama adquirido. Começando por uma circunstância, uma qualidade 
anexa ou determinante dos cemitérios na relação arquitectónica, explorando e 
julgando tópicos anteriormente debatidos, e alguns não mencionados mas 
pouco relevantes ao trabalho, sem pretextos exuberantes. 

É facto que a vivência de um espaço cemiterial difere bastante de 
cultura para cultura. Em certos pontos no Norte Europeu, é possível assistir a 
um uso mais relaxado dos recintos, para tarefas um pouco bizarras, no ponto 
de vista mais conservador da Europa do Sul. As pessoas utilizam os talhões 
para actividades de lazer. Claro a composição espacial é diferente, baseando-
se menos no sólido e mais no orgânico, espaços verdes, jardins, plantas, 
árvores. Assumindo assim mais o nome de espaço público, e não um 
equipamento. 

Somando o parágrafo anterior com a emulação da morte através de 
arte, especialmente, escultura e arquitectura, nos cemitérios, parte para um 
campo lúdico, atractivo. Concebendo um termo relativamente novo, o 
necroturismo, o que remete ao turismo em certos cemitérios, aqueles que 
demonstram monumentalidade, expressividade e arte. É um fenómeno 
comum a certos países Ocidentais, mas recente e crescente em Portugal, o 
qual pode ser interpretado socialmente, como uma expansão da aceitação 
por parte das pessoas para estes espaços. 

A arte nos cemitérios expõe uma disciplina rica de estudo que remete 
para várias vertentes entre elas a religiosa. Mas todo o complexo cemiterial 
apresenta um ponto em comum, a cruz. A cruz representa um símbolo antigo, 
que era utilizada por diversas crenças e culturas, existindo um vasto leque de 
formas e significados de dela divergem. Utilizada por povos da antiguidade do 
período neolítico, posteriormente por outras civilizações até atingir o 
Cristianismo, que a adoptou como símbolo supremo da fé. A realidade 
moderna, num estudo pictórico, remete para o símbolo da cruz como a 
simbologia universal representativa da morte, não representativa de qualquer 
culto, mas sim o acto que nos é destinado como serves vivos. 

 

 2.4.1. Preceito 

Existe um todo conjunto de regras, doutrinas, ordens, de origem 
religiosa com uma forte conexão ao tema da morte e cemiterial, em particular 
à arquitectura de edifícios sacros. Muitas delas, mesmo numa sociedade 
contemporânea, são difíceis de descartar ou colocar de lado, pois são elas 
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que formulam as crenças e duma maneira teórica, gerindo e fazem parte da 
cultura. 

Um espaço cemiterial, em contexto nacional, está embutido como sendo 
um local sacro. Porém, a história por detrás da criação dos cemitérios 
municipais revela uma opinião mais prática, sendo depois colocado o factor 
teórico da religião que afecta determinadas pessoas. Mas de uma forma geral 
o recinto cemiterial tem que ser visto como um local de espiritualidade, não 
metafisico, mas a nível de emoções, pois são os comportamentos bases mais 
humanos. Mas segundo Mircea Eliade, o conceito de ser religioso é relevante 
e dinâmico, e a homogeneidade de um espaço pode reflectir percepções, 
interpretações diversas dependendo da crença de cada um. O caminho e a 
marcha são susceptíveis de ser transfigurados em valores religiosos, porque 
todo o caminho pode simbolizar “o caminho da vida”, e toda a marcha uma 
“peregrinação” (…) (ELIADE, 2002 29) 

Desta maneira, o fundamental é aplicar uma regra compositiva uniforme 
e simplificada o suficiente de modo a que possa ser entendida, lida, e 
consoante o leitor, o qual julgará no seu próprio sentido. 

 

2.4.2. Conceito 

Como a palavra do título refere, este campo pretende fazer uma análise 
sintética, considerando todas as concepções até agora vistas, de modo a 
formular um mote, um juízo, um ideal, um conceito que venha a suportar as 
intenções na parte projectual. Ou seja, a intenção de resumir ideologicamente 
o conhecimento adquirido de modo a categorizar uma base de ideias ao que 
poderá ser um Cemitério Contemporâneo. 

É necessário apontar que para a concepção de uma área cemiterial, 
existe legislação, regras que definem certos parâmetros. E para manter o 
projecto mais concreto, define-se a utilização das chamadas Normas para a 
Construção e Polícia de Cemitérios, um conjunto de artigos ainda em uso, 
como norma. Porém além do documento ser considerado antigo e pequenos 
artigos terem sido modificados, as suas normas são bastante simples e 
versáteis na concepção de um recinto dedicado aos mortos. Contudo existem 
certos pontos que na sua natureza que se encontram desactualizados e 
poderão ser ignorados em concepções conceptuais. 

Os cemitérios em Portugal, de uma maneira geral, são representados 
através de recintos unidos à religião Cristã. As suas composições não 
apresentam grande dinamismo formal e resumem-se bastante a tons 

 
29 Adaptação das ideologias apresentadas por Mircea Eliada, página 191, Sagrado e o Profano 
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 O terreno está situado na actual freguesia de Arroios, caracterizado 
pelos seus cursos de água, solos ricos e povoamento com um crescimento 
urbano normal. A envolvente apresenta uma densidade de edificado desde os 
anos vinte, Escola Secundária de Camões, aos anos cinquenta, parte do 
edificado Urbano, chegando ao presente, como a Nova Sede da Polícia 
Judiciária. Quanto às altimetrias, existem variações, mas a maioria dos 
prédios habitacionais apresenta cinco ou mais pisos, o que explica os dados 
de densidade populacional ultrapassarem as médias de Lisboa.  

As tipologias do edificado existente (A. 9) apresentam em maior número 
edifícios, prédios residenciais com múltiplos pisos, época modernista, têm 
configurações rectangulares com saguão ou rabo-de-bacalhau. Anexam o 
que é considerado corpos secundários, garagens, arrecadações, armazéns 
ou pequenos logradouros, preenchendo os interiores dos quarteirões. Nos 
edifícios públicos, é de apontar a Escola Secundária de Camões, projectada 
em 1907 por Miguel Ventura Terra, por ser considerada um monumento de 
interesse público (A. 10). As restantes grandes edificações na envolvente 
apontam a serviços que admitem uma integrante mais privada, acabando por 
terem uma forte posição sobre a envolvente. 

Quanto às materialidades da envolvente (A. 7) em geral a alvenaria de 
tijolo revestido a reboco com pintura é a escolha comum, seguindo opções 
mais costumadas como o revestimento a pedra, nos edifícios mais recentes, e 
por último o azulejo e a cerâmica, acabando por demonstrar uma aparência 
miscelânea. 

 

2.5.1.1. Razão 

A escolha deste terreno respeita os artigos transpostos na Normas para 
a Construção e Polícia de Cemitérios, ponto I, Da escolha do Terreno 
(DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, 1962 30). Além, é 
possível apontar outras causas mais directas e justificativas para determinada 
opção. Em primeiro a intenção de estar localizado num centro urbano 
populacional e movimentado como o de Lisboa. Encontrando-se a uma 
distância de 1,5 quilómetros do populoso Cemitério do Alto de São João. 
Também numa escala mais próxima, este se encontra cercado de uma 
grande densidade de edifícios habitacionais, que normalmente têm uma base 
comercial, edifícios públicos e fortes estruturas viárias, o que remete para a 
necessidade de um espaço verde. 

Num nível mais pedonal, o terreno teria de ter proporções modestas 
comparadas com os actuais espaços cemiteriais. Este encontra-se vazio e 

 
30 Menção da lista de artigos que formalizam a escolha de um terreno, Normas para a Construção e Policia 
de Cemitérios, página 13  
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além de estar no centro de um quarteirão, contém duas entradas, uma a Sul e 
outra a Este. Assim, estando cercado e protegido da envolvente por uma 
barreira de logradouros, anexos e oficinas acopladas aos edifícios 
habitacionais, mas criando duas aberturas para possíveis percursos. 

Num ponto de vista mais realista, é facto que Portuga e Lisboa, têm 
vindo a demonstrar estatisticamente um aumento cada vez maior da 
população envelhecida, logo, por sua vez, aumenta o número de óbitos. Nos 
dias de hoje em Portugal a opção de cremação é cada vez maior por diversas 
razões. Em Lisboa, a taxa de cremações ronda os 60% (…) (JORNAL DE 
NOTICIAS, 2014 31) lotando os crematórios existentes. Uma das razões 
poderá ser a de que os cemitérios de Lisboa estão a aproximar-se da sua 
lotação máxima (…) (JORNAL I, 2011 32) e (...) os cemitérios antigos já não 
têm capacidade de resposta porque muitos deles estão preenchidos com 
concessões perpétuas. (SAPO, 2008). O que leva a concluir a razão para a 
necessidade de criação de um novo espaço Cemiterial na cidade de Lisboa. 

 

2.5.1.2. Sítio 

Independentemente do modelo aplicado ao local, mesmo podendo-se 
tratar de um caso generalista, é necessário, como em qualquer local de 
intervenção, um breve conhecimento do redor e do existente histórico.  

Inicialmente, em meados do século dezassete, a área em estudo, 
começou por ser um conjunto de quintas e herdades devido aos seus solos 
férteis, e ribeiras de água, localizando-se nos extremos da cidade de Lisboa. 
O mapa de Filipe Folque (A. 3), demonstra os primórdios de urbanismo, uma 
quinta de cultivo apresentando estruturas viárias e habitações de pequeno 
porte. Curiosamente, um caminho diagonal ao lado Este do local, que irá ter 
influência no futuro traçado urbano, existia pois seria necessário, mas 
acabaria por ser esquecido, logo eliminado.  

Mas olhando para o mapa de Silva Pinto (A. 4), é possível revelar 
indícios de uma expansão e desenvolvimento urbano crescente a Norte de 
Lisboa. Foi no ano de concepção desse mapa cartográfico em que o antigo 
Liceu Camões fora construído e, anteriormente, o Hospital Dona Estefânia, 
tendo ambos uma posição marcante no território.  

A Praça José Fontana frente à escola, também traça uma presença 
perante as novas vias, algumas provenientes de antigos caminhos e 
percursos. É de referir o crescimento urbano na Rua Dona Estefânia, 

 
31 Notícia retirada de fonte digital, “Metade dos Mortos de Lisboa e Porto já são cremados” consultadas a 
2014, verificado a 2015, Jornal de Notícias 
32 Noticia retirada de fonte digital entretanto removida, “Cemitérios Lisboa já só têm 8 mil lugares ocupar” 
consultada a 2014, Jornal I 
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2.5.2. Programa 

Os conteúdos programáticos foram criados tendo em conta uma 
pesquisa generalista, uma compreensão dos elementos necessários à 
formulação de um recinto cemiterial no nosso presente, temporal e local.  

Nos elementos programáticos, parte da sua formulação e relação entre 
espaços está baseada em exemplos existentes, como observados nos casos 
de estudo, mas também provenientes de um pensamento, fruto de conclusão 
pessoal. Deu-se uma evolução na composição do programa, o qual está 
relacionada com o sítio e o local, e ao longo do processo de estudo, este, se 
foi formulando e reformulando em pequenos detalhes, mas sempre mantendo 
as ideias base e orientação que apontam a um espaço cemiterial mais 
contemporâneo. 

É de sublinhar que este recinto sendo de área reduzida e tendo uma 
integração directa em contexto urbano, o quarteirão, aponta a dois factores, a 
sua relação para com o exterior e a rentabilidade do espaço. Devido à 
particularidade do terreno, é lógica a criação de dois pontos de entrada, 
sendo um deles considerado principal. 

O recinto cemiterial será composto por dois elementos principais ao seu 
funcionamento interno, uma capela e um crematório. A capela será 
ecuménica e não terá pendente religiosa, apresentando características 
neutras e um desenho apropriado ao exercer dos ritos fúnebres. O 
crematório, deve estar ligado à capela, podendo funcionar em conjunto ou 
separado de modo a satisfazer as escolhas dos utilizadores. 

A proposição de um jardim, não como um espaço abrangente na área 
do cemitério, mas como um espaço embutido no cemitério. Ou seja, um 
espaço individual, separado das zonas de sepultura que possa ser usufruído 
e visto como uma escapatória visual e física. 

Quanto às áreas de deposição dos caixões, existirá um maior número 
de gavetões em altura, os chamados lóculos, que desenvolvem uma 
consumpção aeróbia. Porém também haverá o dever de apresentar talhões 
base para uma inumação, onde possam ser colocadas campas, jazigos ou 
mausoléus. Também a inclusão de um edifício dedicado à deposição dos 
ossários e columbários onde se colocaram as urnas provenientes da 
cremação, ou as ossadas do ciclo de decomposição.  

E, por fim, vistas as propriedades da envolvente, existe uma forte 
presença axial, a qual irá apresentar um papel importante na articulação dos 
conjuntos. Estas articulações exteriores irão definir os percursos necessários 
ao funcionamento do recinto.  
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Criando desta forma a noção de uma extensão viária do exterior para dentro 
do actual vazio.  

O terreno em si, e no estado em que se encontra, está cercado 
lateralmente. É possível classificar esta cerca envolvente em 3 tipos; As 
aberturas directas à rua. Os muros das garagens, pavilhões e anexos que por 
sua vez são altos. E os muros dos quintais, estando relacionados com o 
edificado habitacional, apresentando uma altura mínima de 2 metros. O 
terreno em si vence nos seus pontos extremos 4 metros de cota, mas as suas 
diferenciações de cotas entre o solo e os muros mais altos chegam a apontar, 
no máximo, a 7 metros.  

De certa maneira, tal como fora estabelecido nos inícios programáticos, 
a posição dos corpos dar-se-ia basicamente sob a forma vertical. Isto trata-se 
de uma boa solução que faz face à relação entre a envolvente e os seus 
muros, que Independentemente dos desníveis existentes das cotas, estes 
blocos verticais de gavetões acabaram por criar uma barreira entre o recinto, 
área aberta do cemitério e a envolvente, serpenteando e assumindo as falhas 
da linha do terreno. Os acessos a estes gavetões em altura dão-se através de 
rampas e pontes, que acabam por conectar e ligar os depósitos com as 
restantes áreas. 

Tratando-se de uma barreira subtil criada que corta ligações perante a 
envolvente, os eixos principais conceptualizados e as entradas definidas, o 
processo avançou para o tratamento e atribuição de cada espaço, a 
formalização interior. Após certos testes e ideias pré-existentes, nas primeiras 
abordagens a capela e o crematório deveriam encontrar longe e escondidos 
de todo o recinto, a qual seria mais tarde refutada, pois como edifício 
simbólico, edifício de maior importância, era mais consciente a sua colocação 
ligada às entradas, de modo a estabelecer percursos em seu torno, de mais 
fácil acesso e tendo uma relação mais directa com os espaços em seu redor. 

Estes acabaram por se localizar sobre um triângulo, que fazia frente 
com muros mais baixos dos referidos quintais. Que parte da diagonal, do tal 
percurso anteriormente abolido. Além de proporcionar uma reconstrução de 
massa de edificado, complementar o pedaço isolado de edifícios 
habitacionais, a sua conexão foi resolvida através da ressuscitação da 
diagonal perdida, aplicada a um propósito mais concreto e particular no 
funcionamento do crematório.  

Fazendo frente ao edifício da capela e crematório, directamente através 
do vértice marcante e presente do triângulo, acabou por ficar o talude com o 
jardim. Trata-se de um jardim inclinado, com diferenciações de níveis, que 
vence as subidas de cota. É considerado como sendo um espaço de refúgio, 
um género de oásis que simbolicamente representa a vida em contraste com 
a morte, um dos muitos simbolismos presentes, justificativos na escolha, 
desenho e criação.  
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se desenrolam funções como a gestão e funcionamento técnico dos 
trabalhadores, contendo a secretaria, atendimentos e escritórios. 

Nos alçados em que o cemitério se encontra com as ruas, este recua 
um pouco da linha da fachada urbana para possível estacionamento ou 
propicio a comerciantes ambulantes. Parte da fachada estará cercada por 
pequenos muros com uma vedação estriada metálica, podendo ser acedido 
ao seu interior pelas passagens dos dois portões com respectivo ponto de 
controlo. No edifício da entrada principal, o acesso ao núcleo de gestão dá-se 
do exterior através de umas escadas escultóricas abertas, que marcam a 
primeira impressão nos utentes, aqueles que forem marcar uma cremação ou 
um funeral.  

Os acessos à capela e crematório funcionam de forma distinta, estando 
a capela sempre literalmente aberta ao exterior. O crematório, as salas 
mortuárias, são os espaços onde o corpo é deixado para depois ser levado, 
requerem percurso mais complexos, e parte desse funcionar, existe o revivido 
percurso diagonal, que se encontra menos visível e dá acesso ao que 
aparenta ser as traseiras do triangulo. 

No que toca à vegetação e materialidade, existe uma relação entre elas. 
A materialidade foca-se numa aparência fria, rochosa, e sombria, levando ao 
betão com uma pigmentação escurecida. A versatilidade estrutural do betão 
armado com a diversidade de acabamentos possibilita uma composição 
diferenciada dentro da mesma matéria. A aplicação de uma textura estriada 
verticalmente sobre as cofragens, passa por quase todos os acabamentos 
exteriores do cemitério é exemplifica a sua polivalência compositiva, como em 
certos locais mais sensíveis, o caso da capela, aplicação de um leve 
polimento, realçando o brilho e a natureza tratada do material.  

Certos elementos mais presenciais e regularizadores do espaço, como 
guardas, pilares e mobiliário exterior seriam em aço corten, pela sua 
resistência aos elementos e estética como material metálico. O seu 
revestimento oxidado apela à figuração da morte do metal, uma característica 
interessante por detrás da sua escolha. 

A vegetação é um elemento com forte predominância neste projecto, 
grande parte dos espaços são ajardinados. Na sua maioria, existirá uma 
escolha de plantas e árvores de folha verde escura, espécies atrevidas que 
crescem além das suas limitações como é o caso das trepadeiras. Porém o 
espaço do jardim ira apresentar uma maior diversidade e composição floral e 
arbórea.  

O estilo geral visado (A. 17) aponta a cores escuras, representante do 
luto ocidental, onde a vegetação domina e absorve de forma controlada a 
imagem pétrea do betão. Um estilo de aparência pesada, muito relacionado 
com a natureza da terra, que de certa forma, com toda a componente verde, 
acaba por ser absorvido. No projecto é legível uma ideia global metafórica de 
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transmitir uma sensação de espaço de luto e respeito, uma carência figurativa 
sobre aqueles que sofrem, como se o espaço, como se a arquitectura 
estivesse a transmitir sensações de conforto e solidariedade, relacionando 
todas estas alegorias com a morte, com a natureza Humana do enterro e do 
regressar à terra. 
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Conclusão 
3.1 Ilação 

Neste trabalho, seus elementos teóricos e práticos, tiveram uma 
mudança radical no olhar, compreender e entender pessoal, deste género de 
espaços eminentes compositores do que é uma cidade. Com o passar da 
história, a evolução da relação entre o Homem e a Morte, levou-nos a uma 
simples e clara conclusão, a naturalidade do devolver o corpo à terra. E com 
todos os princípios abordados, foi possível compreender os motivos na qual a 
arquitectura pode de certa forma associar-se e relacionar-se a um espaço 
deste género, a um cemitério.  

Assim, foi traduzida através de uma composição projectual que 
pretende satisfazer as necessidades da nossa sociedade contemporânea no 
seu ponto de mudança, daí existir um auxílio do passado e visão ao futuro.  

O projecto, através de uma linguagem simples, funcional, alternativa e 
versátil, propõe um espaço cemiterial que adquire os seus fundamentos numa 
origem cognitiva e organizadora, sendo dotado de um simbolismo que 
respeita e suaviza o sofrimento daqueles que têm a infelicidade de o usufruir. 
Neste caso a arquitectura tenta transpor além do objecto físico, para as 
sensações, um ambiente emocional e sentimental. 

De certa forma é possível concluir que as decisões tomadas no âmbito 
dos pontos em análise, tiveram como o resultado da componente projectual, a 
qual reflecte uma opinião pessoal daquilo que foi estudado, aprendido e 
adquirido ao longo deste trabalho. No entanto, a grande conclusão teórica e 
prática, pode ser apontada como a simples noção de que, 
independentemente da época ou cultura, existe e existirá sempre campo para 
um novo rever, um reinterpretar das origens, dos conceitos base, que 
compõem os motores da sociedade. 

 

3.2 Consideração 

No início do trabalho foram lançadas várias questões recorrentes aos 
complexos cemiteriais. Indiferente de qual o cemitério em causa, foram 
questionadas as suas organizações, funções, disposições, entre todo ele, as 
práticas do culto a que lhe são atribuídas. Dilemas da sua ligação física e 
metafisica, entre as diversas culturas e sociedades, o passado versus o 
presente e qual a sua influência no nosso pensamento e ver contemporâneo, 
mantendo sempre um lado relacionado sobre a arquitectura. 
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Todo o estudo exercido, toda a pesquisa, acaba por responder a muitas 
destas questões, que serviram para o culminar do trabalho, a criação de um 
novo cemitério. Contudo, as respostas nunca foram obtidas de forma directa, 
o tópico foi, e continua a ser, considerado sensível, logo a percepção resulta 
de diferentes juízos de valor, opiniões que caiem e surgem sobre a 
interpretação de cada receptor.  

Porém é seguro afirmar que a geração presente atravessa uma era de 
transição de valores, onde a mentalidade, forma de pensar está a tornar-se 
cada vez mais livre e aberta. Temas como a Morte e seus relacionados 
deixam de ser um tabu, resultado de uma evolução, de uma transigência no 
reflectir, no criar, dos nossos tempos. Pois sem a morte não haverá vida. 
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Anexos 
Peças; 


