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O Presente documento encontra-se redigido segundo a norma anterior ao 

acordo ortográfico
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PREFÁCIO

A ideia desta dissertação surgiu de uma vontade há muito reprimida 
de projectar em Fátima. Qualquer arquitecto ou estudante de arquitectura 
deslocado se questiona sobre como será projectar para a terra que 
o viu crescer, cuja evolução foi acompanhando e cujas dinâmicas e 
particularidades conhece intuitivamente e de forma aprofundada. Passando 
o percurso académico a projectar na “terra dos outros”, o projecto final de 
mestrado mostra-se uma forma de responder a esta vontade.

Ao reflectir e investigar acerca das necessidades e potencialidades 
da cidade de Fátima, foi possível encontrar o Projecto de reabilitação 
urbana da cidade, que propunha uma biblioteca, arquivo, museu e centro 
inter-religioso para as proximidades do Santuário.

Confesso o fascínio automático que as palavras “museu” e 
“biblioteca” desde logo provocaram, pelo protagonismo dos espaços 
enquanto marcos urbanos e por serem espaços ligados à cultura e às artes. 
Quanto às palavras “centro inter-religioso”, não tendo referências, não 
despertou o mesmo interesse, não sabendo exactamente o que esperar 
de tal espaço.

 Com o decorrer da investigação foram surgindo questões seguidas 
de outras questões, e o “centro inter-religioso” previamente negligenciado 
tornou-se um novelo de problemas e incógnitas que tomou o protagonismo 
da investigação ao originar mais perguntas sem resposta, mais pesquisa e 
mais frustração, conseguindo, como consequência, despertar e amplificar 
o interesse na problemática. 

 O factor decisivo na escolha de aprofundar este projecto, numa 
última instância, foi curiosamente, o facto de ser um tema particularmente 
complexo e de difícil abordagem como qualquer investigação que aborde 
o tema controverso da religião. Este combina simultaneamente um tema 
interessante e por explorar com uma questão absolutamente actual, 
tendo em conta o estado actual das relações inter-religiosas globais. A 
potencialidade de um tema tão experimental e as hipotéticas repercussões 
de um centro desta natureza na cidade de Fátima incitaram gradualmente 
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uma curiosidade em explorar este tema.
 Tornou-se desafiante, em especial, poder investigar acerca de 

um tema tão primário como a religião, aos mais diversos níveis, desde 
as motivações antropológicas do ser humano às questões arquitectónicas 
da construção do espaço “sagrado”. Após esta investigação, defendo que 
todo o arquitecto deveria passar pelo processo criativo de concepção de 
um espaço místico, esta é uma experiência singular na arquitectura, que 
estimula a imaginação, possibilita a liberdade de criação e nos remete para 
espaços e ambientes que nos tocam profundamente.

 Este tema tornou-se uma batalha e uma lição, um amigo e inimigo, 
mas no fim, guarda-se  uma viagem enriquecedora, acima de tudo. A maior 
batalha prendeu-se com o chegar à conclusão final de que não se pretende 
responder a todas as questões e chegar a verdades absolutas mas sim 
reflectir sobre a melhor forma de projectar no contexto pluri-religioso, e 
deixar nesta investigação um ponto de partida para que se coloquem mais 
questões e se aprofundem estes temas.
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NOTA DE AUTOR

Pretendemos numa fase preliminar, elucidar o leitor quanto ao 
título deste projecto de investigação. Existe uma lacuna no universo do 
vocabulário português que apenas assume a palavra inter-religioso mas 
não a tradução literal de “interfaith”, que seria algo semelhante a “inter-
fé”, mas que não compadece dos dicionários de língua portuguesa. Este 
projecto aborda a arquitectura de diversas religiões, abordando também 
uma arquitectura de união entre várias vertentes dentro de uma mesma 
religião; desta forma, utilizar a denominação “inter-religioso” em detrimento 
de “inter-fé”, sendo esta, por definição, menos abrangente, entra em 
discrepância com o âmbito em estudo.

 Por estas razões, pedimos desculpa pela utilização do vocábulo 
estrangeiro no título. No documento e para efeitos desta investigação, 
devido ao texto estar redigido em português, optou-se pelo conformismo 
de utilizar o termo “inter-religioso”, não existindo tradução literal do termo 
correcto. Não obstante, aqui fica o apelo a uma leitura do documento tendo 
em conta a abrangência do termo “interfaith”.
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INTRODUÇÃO

A problemática da convivência entre comunidades culturais e 
religiosas tem protagonizado os acontecimentos globais das últimas 
décadas. Na agitação de um mundo cada vez mais próximo, as diferenças 
culturais e religiosas tornam-se gradualmente mais evidentes, sendo o seu 
confronto fonte de tensões, tornando-se potencialmente problemático. O 
tema tem sido largamente explorado nos mais diversos campos científicos, 
tentando chegar a soluções que agilizem a convivência pacífica entre 
partes, nesta heterogeneidade global.

 Com esta investigação, pretende-se explorar de que forma a 
arquitectura se pode enquadrar como parte da solução para esse mesmo 
problema, procurando espaços que se destinam ao convívio inter-religioso 
num balanço ténue entre o individual e o colectivo, o público ou privado, 
o espaço mundano e o espaço dedicado à religião, o espaço genérico e o 
espaço direccionado. 

 Inicia-se a investigação, com a exploração do universo da 
diversidade religiosa ao introduzir a problemática da co-existência inter-
religiosa, as suas origens, fragilidades, impasses e soluções, passando à 
contextualização histórica, política e sociológica das relações e eventos 
inter-religiosos à escala mundial. Apresenta-se, seguidamente, a teoria do 
pluralismo religioso, enquanto base fundamental do projecto, teoria que 
entende as diferentes religiões como uma mais-valia para o ser humano 
e defende a preservação da identidade religiosa aliada a uma postura de 
tolerância para o sucesso na convivência pacífica. A junção dos pontos 
acima referidos permite, nesta parte final do capítulo I, a exploração das 
necessidades espaciais e sociais de um grupo religiosamente diverso, a 
definição das valências programáticas e o aprofundamento de temas de 
projecto associados: Como projectar para um universo infinito de religiões 
sem dotar o espaço de uma generalização descaracterizada e impessoal 
ou ineficiente? Como incentivar as trocas sociais sem as impôr? Como 
potenciar a interacção, possibilitando simultaneamente o isolamento?

 O cap. II parte do programa funcional estipulado anteriormente, 
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para aprofundar a questão da criação de espaços de culto. A questão 
primordial relacionada com este tema recai sobre passar para concreto o 
que, numa primeira instância, tomamos como abstracto: o que existe de 
concreto num espaço, para que este seja percepcionado como “sagrado”? 
O que o torna possível de ser assimilado como tal? De forma a melhor 
examinar esta questão, analisa-se a relação entre o Homem e o espaço 
dedicado ao divino, prosseguindo para uma sintetização dos elementos 
arquitectónicos qualificadores do espaço de culto, aliando o estético ao 
sensorial, ao funcional e à identidade. 

 No capítulo III, principia-se uma aproximação ao projecto, 
começando pelo retrato da cidade de Fátima enquanto cidade de 
funcionamento singular (no contexto português), cujas dinâmicas se 
desenrolam em torno de um fenómeno turístico. Seguidamente, define-se 
uma abordagem para a intervenção, através do estudo de intervenções 
arquitectónicas na cidade, tendo em especial atenção o cenário urbano e 
imagem da cidade, evoluindo a investigação para o conceito e intenções do 
projecto urbano.

 No quarto e último corpo deste documento, desenvolve-se, a 
partir das directrizes retiradas da investigação anterior, uma proposta 
arquitectónica de um espaço para a cultura e convívio nas proximidades 
do Santuário, na cidade de Fátima, mais concretamente os edifícios que 
constituem o centro inter-religioso, dentro deste pólo cultural.

 Esta proposta arquitectónica vem, não só responder a uma 
necessidade de equipamentos culturais na cidade de Fátima, mas 
proporcionar ainda um centro que contrarie o fluxo sazonal de visitantes 
da cidade. O objectivo máximo deste complexo é educar a população 
para a tolerância através da cultura (museu, biblioteca), e da troca 
de conhecimento e experiência directos, (centro inter-religioso) 
proporcionando o encontro empírico de indivíduos de diferentes religiões 
para a discussão e convivência amigáveis.

 Em Interfaith Architecture pretende-se desta forma, alcançar 
um projecto para a heterogeneidade e para a incógnita, pensando os 
espaços para serem adaptáveis ao homem religioso que os habita, 
reinventando o passado e o representativo numa arquitectura direccionada 
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e contemporânea que não generaliza, mas sim particulariza; mas que 
evita a sobredivisão, englobando, que indica e possibilita não restringindo, 
que assume várias direcções e directrizes espaciais unidas na mesma 
linguagem. Em suma, um espaço que una as diferentes religiões em 
perfeita harmonia para o convívio, para o conhecimento, para a cultura, 
para a prática religiosa e para a solitude, tornando-o um espaço de respeito 
mútuo e igualdade, que permita o conforto físico e espiritual necessário à 
experiência inter-religiosa de sucesso.
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Co-existência
Nome;  Acto ou estado de coexistir; Política de conviver pacificamente 

com outras nações, religiões, etc., apesar de discordâncias ideológicas.
(tradução livre, www.dictionary.com)

Inter-religioso
Adjectivo; Existente ou comunicante entre diferentes religiões 

(tradução livre, www.dictionary.com)

Uma das perguntas mais relevantes do cenário de acontecimentos 
da actualidade, e cuja resposta pode influenciar consideravelmente a 
vida de grande parte da população mundial reside em perceber de que 
forma pode a humanidade coexistir pacificamente, apesar da diferença de 
crenças, ideologias ou tradições. A problemática dos conflitos religiosos 
tem se tornado protagonista das notícias mundiais, em especial num 
cenário pós acontecimentos mediáticos da última década de entre os 
quais, os conflitos na faixa de Gaza ou o ataque ao World Trade Center 
(11 de Setembro de 2001), catástrofe que marcou o mundo e despertou 
a incidência dos media para este tema, despoletando uma consciência 
colectiva para a iminente ameaça do totalitarismo religioso;  

Este dia, apesar de estabelecido como um marco e um “acordar” 
da sociedade para a problemática, devido à sua publicidade e exposição, 
não foi, de todo, o princípio dos conflitos; A perpétua ou iminente guerra 
entre civilizações ou comunidades é uma recorrência histórica: não existe 
um período na história, desde que é possível o seu relato, em que tenham 
cessado por completo os conflitos no contexto mundial, assentes em 
ideais religiosos. Assim como não foi o princípio, também não será o fim, 
tendo o mais recente passado sido pontuado por eventos catastróficos 
também estes de origem religiosa como os conflitos no Líbano , o grupo 
extremista ISIS, o ataque a cristãos na Nigéria, ou mesmo no contexto 
europeu, o ataque a uma equipa de jornalistas marcado pela expressão que 

1. CO-EXISTÊNCIA INTER-RELIGIOSA

CAPÍTULO I

Fig. 1. Ataque ao World Trade Cen-
ter, em 11-09-2001



6

passou a simbolizar não só o luto pelas vítimas mas também a liberdade de 
expressão Je suis Charlie, entre outros conflitos, enfatizando a urgência e 
actualidade desta tema.

A ideia da proliferação do antagonismo religioso e suas repercussões 
é um objecto de estudo muito anterior ao fatídico ataque às Torres Gémeas. 
Em 1992, o cientista político Samuel Huntington (1927-2008) defendeu a 
teoria de que as identidades culturais e religiosas seriam a principal fonte 
de conflito no mundo pós guerra fria:  

“It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this 
new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great 
divisions among humankind and the dominating source of conflict will be 
cultural.(...) The clash of civilizations will dominate global politics”1

Esta teoria surgiu em 1992, numa palestra dada por Huntington no 
American Enterprise Institute, sendo posteriormente desenvolvida num 
artigo da revista Foreign Affairs intitulado “The Clash of Civilizations” 
(1993) e mais tarde expandido para o livro “The Clash of Civilizations 
and the Remaking of World Order” (1996). O Autor contrapõe a teoria da 
secularização que defende a perca de importância e autoridade da religião 
em todos os aspectos da vida social e política devido ao progresso e 
evolução das sociedades e consequente modernização e racionalismo. 

Contrapõe ainda a teoria que o seu contemporâneo, Francis 
Fukuyama, afirma na sua obra “End of History and the Last Man”(1992)2, 
que o futuro do mundo será chegar a uma universalidade da democracia 
liberal ocidental e que esta trará o fim da história como a conhecemos, 
no sentido em que a evolução sociocultural estagnará e encontrar-se-á 
a forma final de governo para a humanidade; para Huntington, longe da 
universalização, este aponta para uma instabilidade geopolítica causada, 
não por diferenças meramente ideológicas (como as disputas entre o 
capitalismo do Ocidente e o comunismo do Bloco Soviético) mas também 
entre civilizações ou grupos culturais e religiosos distintos, como a 
comunidade Islâmica e a comunidade Cristã ocidental.

Após a defesa desta teoria, a humanidade viu-se confrontada com 
inúmeros acontecimentos e catástrofes à escala mundial que, infelizmente, 
corroboraram a visão de Huntington. Foram extensos os danos causados 

1 – HUNTINGTON, Samuel P., publicação 
intitulada “The Clash of civilizations”, in-
cluída na revista “Foreign Affairs”, 1993, 
Volume 72, pág.22. 
Versão integral da publicação disponível 
online, a 5 de Abril de 2015, em “https://
www.foreignaffairs.com/articles/unit-
ed-states/1993-06-01/clash-civiliza-
tions”.
Tradução livre: “É minha teoria que a 
fonte fundamental de conflitos neste 
novo mundo não será primeiramente 
económica ou ideológica. As grandes 
divisões entre a humanidade e a fonte 
dominante de conflito será cultural. (...) 
A colisão das civilizações dominará as 
políticas globais.”

2 – FUKUYAMA, Francis, “The End of 
History and the Last Man”, 1992, publi-
cações Penguin
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à humanidade em “nome” da religião e, mais do que nunca, torna-se 
necessário procurar respostas a este problema. Para tal, foquemo-nos em 
primeira instância nas causas do mesmo, para posteriormente podermos 
considerar meios para a sua resolução.

O cientista político e especialista em religião e relações 
internacionais, Jeffrey Haynes, define “religião” como: “that which is sacred 
in a society, including beliefs and practices which are widely regarded as 
inviolate”3.

Esta definição remete para a causa das dificuldades actuais de 
coexistência pacífica: os crentes dos diversos grupos religiosos atribuem 
às suas convicções e práticas o estatuto de sagradas e invioláveis e não 
permitem o seu questionamento. 

Esta atitude confirma a opinião de Scott Appleby quanto à influência 
que a religião tem no comportamento social do ser humano:  “religion 
constitutes an integral culture, capable of forming personal and social 
identity and influencing subsequent experience and behaviour in a profound 
way”.4

Este “enraizamento” da religião é um dos factores utilizados por 
Huntington, para explicar a sua teoria; na obra onde aborda a chamada 
“colisão das civilizações”, aponta a origem da mesma nos seguintes 
fundamentos5:

Em primeiro lugar, a diferença entre civilizações é demasiado basilar, 
fundamental e intrínseca, tornando este um assunto sensível e fonte de 
possível conflito: 

O mundo está a tornar-se um lugar mais pequeno, e, com o aumento 
da exposição mútua, não prolongada ou aprofundada, mais evidentes se 
tornam as diferenças, dá-se o chamado “choque cultural”; 

O processo de modernização económica e mudança social 
enfraquecem o sentido de nação enquanto unidade, sendo este valor 
direccionado para a religião como base da identidade que transcende 
barreiras nacionais e une civilizações, sendo no entanto muitas vezes 
levado ao extremo a que chamamos fundamentalismo ou extremismo; 

O crescimento da consciência colectiva de uma civilização é 
realçado pelo duplo papel do ocidente – o autor defende que apenas as 

3 – HAYNES, Jeffrey, “Religion and 
development: conflict or cooperation?”, 
2007, 1ª Edição, publicações Palgrave 
Macmillan, pág. 14Tradução livre: 
“O que é sagrado numa sociedade, 
incluindo crenças e práticas que são 
extensamente tidas como invioláveis”

4 -  APPLEBY, Scott, “The ambivalence 
of the sacred: religion, violence and 
reconciliation”, 1997, 1ª Edição, 
Rowman & Littlefield, pág. 8-9
Tradução livre: “a religião constitui 
uma cultural integral, capaz de formar 
uma identidade social e pessoal e 
influenciar, subsequente experiência 
e comportamentos de uma forma 
profunda” 

5 – HUNTINGTON, Samuel P., publicação 
intitulada “The Clash of civilizations”, 
incluída na revista “Foreign Affairs”, 
1993, Volume 72, pág.25.
Versão integral da publicação disponível 
online, a 5 de Abril de 2015, em “https://
www.foreignaffai rs .com/art icles/
united-states/1993-06-01/clash-
civilizations”.
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elites dos países de cultura não ocidental estavam familiarizadas com 
esta, mas que, com a propagação da mesma (em especial a americana), os 
papéis se estão a inverter, chegando a dita cultura às massas e voltando 
os mais eruditos e influentes para uma cultura egocêntrica, tradicionalista 
e anti-ocidental; 

As características e diferenças culturais e religiosas são menos 
mutáveis e portanto menos facilmente harmonizáveis e resolvidas do que 
questões políticas ou económicas, Huntington descreve a questão tecendo 
o paralelo entre política e religião dizendo que na resolução de conflitos 
entre uma ou outra se colocam questões abismalmente diferentes: em 
política a questão que se coloca é “De que lado estás?” e esta questão 
pode ter uma resposta que inclua ambas as partes, como por exemplo “sou 
em parte Árabe e em parte Português” e uma pessoa pode de facto fazer 
parte de dois países, já com a pergunta colocada num contexto religioso 
“Quem és tu?” a mesma resposta não poderá ser dada : “sou em parte 
cristão e em parte muçulmano” é uma resposta que não faz sentido tendo 
em conta a exclusividade da religião.

Na obra “The civilizing process”6, o sociologista Norbert Elias, estuda 
uma abordagem histórica, social e psicológica referente ao “processo de 
civilização” e deixa-nos com uma análise, que sendo anterior à actual 
abrangência da globalização, em muito auxilia na explicação  dos efeitos 
da mesma, e na conclusão da interdependência internacional enquanto 
criadora de controlo e simultaneamente resistência, de democracia e 
radicalismos, e ultimamente, de integração e desintegração.

O que nos leva à próxima questão: qual o caminho para a coexistência 
inter-religiosa?

Apesar do mundo se tornar cada vez “mais pequeno”, a chamada 
aldeia global não pode no entanto ser assim apelidada até que as partes 
consigam coexistir pacificamente; “aldeia global” é uma referência que em 
pouco entra em conformidade com a realidade, uma vez que a mencionada 
não é aldeia nem é global. 

Não é aldeia uma vez que as relações existentes não são as de 
proximidade características de uma aldeia, só sendo contabilizadas como 

6 – ELIAS, Norbert, “The Civilizing Pro-
cess: Sociogenetic and Psychogenetic 
Investigations” VOL I, 1939, 1ª Edição, 
Blackwell Publishing
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tal quando introduzido o factor virtualidade; não é global pois a “globalidade” 
não se verifica, sendo que a grande maioria dos habitantes vive no seu 
contexto imediato, e absorve uma cultura local e uma realidade relacionada 
com o espaço em particular, no tempo em particular, relacionando-se com 
aqueles com quem partilha esse espaço e tempo. 

Assim, esta aldeia global, existe sob forma de conjunto de civilizações 
ou realidades culturais que se relacionam; bem ou mal, mais ou menos, 
mas que produzem, numa última análise, esta aldeia que é simplesmente 
uma pluralidade de culturas e religiões não homogeneizáveis, tornando a 
hipótese de existir uma cultura global meramente impossível, notando-
se, no entanto, uma intensificação na proximidade física e virtual destes 
grupos.

Somos cada vez mais frequentemente confrontados com a 
diferença e a forma como lidamos com esta, vai ditar a possibilidade de 
uma sociedade global ou um crescente massacre humano. 

Zygmunt Bauman, na sua obra “Globalization: The Human 
Consequences”7, investiga o processo de globalização e conclui que 
apesar de se tratarem as problemáticas a uma escala global, cada vez 
menos o comum ser humano tem a capacidade de intervir na sua decisão, 
sendo apenas um espectador enquanto limites, instituições e lealdades se 
alteram rápida e imprevisivelmente. Este refere-a como um fenómeno que 
altera a estrutura de todos os aspectos sociais, políticos e económicos e 
ainda as nossas percepções de tempo e espaço.

Na presente investigação iremos abordar o diálogo inter-religioso 
como ferramenta no processo de construção da paz. O teólogo, professor, 
autor e presidente da Fundação para uma Ética Global,8 Hans Kung fala-
nos da importância deste diálogo inter-religioso no seu livro “Global 
Responsibility: In Search of a New World Ethic”9 ao dividir a sua obra em 
três partes, intituladas:

“No human life without a world ethic for the nations.” 
“No peace among the nations without peace among the religions.”
“No peace among the religions without dialogue among the 

7 – BAUMAN, Zygmunt, “Globalization: 
The Human Consequences”, 1998, 1ª 
Edição Columbia University Press

8 – Nome original: Foundation for a Glob-
al Ethic

9 – KUNG, Hans, “Global Responsibility: 
In search of a New World Ethic”, 1991, 
1ª Edição, Crossroad
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religions.”10

O diálogo inter-religioso colabora para um melhor entendimento 
acerca das crenças e práticas de outras religiões. Este conhecimento 
aprofundado torna-se um grande passo para uma convivência mais 
harmoniosa nesta sociedade do séc. XXI, caracterizada pelo seu pluralismo 
cultural. Através da criação de uma relação sustentável e respeitadora 
baseada no diálogo e interacção amigáveis, factores causadores de tensões 
podem ser minimizados (como o medo, desconfiança, desconhecimento, 
entre outros)

A presente investigação irá estudar o papel do arquitecto na criação 
de espaços pensados para o diálogo e interacção inter-religiosas, seja esta 
por contacto, convivência, discussão, arte ou cultura.

Consideremos o termo “diálogo” com um sentido mais abrangente 
do que o convencional; Não apenas a troca verbal entre duas ou mais 
pessoas mas qualquer troca de informação entre partes, querendo desta 
forma incluir desde a mais simples conversa entre duas pessoas, à relação 
entre um orador e uma plateia ou até mesmo considerando a orbe cultural, 
em que um autor de um livro ou um pintor, escultor ou fotógrafo expõe a 
um público a sua religião ou cultura e enriquece assim a percepção do 
observador quanto a essa realidade.

Este processo de “troca de informação” tem inúmeras abordagens, 
tendo todas elas a sua valência, e será define-se na presente investigação 
como o processo de assimilação, interiorização e aceitação associado à 
aprendizagem e convivência inter-religiosa, processo que Leonard Swidler 
aborda na publicação intitulada “The dialogue decalogue”, descrevendo 
estas três etapas desse mesmo processo: (1) “the cognitive, where we 
see understanding [of] the truth,” (2) “the depth or spiritual dimension, 
where we attempt to experience the partner’s religion or ideology from 
within” and (3) “the practical, where we collaborate to help humanity”.11

As primeiras duas etapas são as etapas decisivas no sucesso da 
experiência, sendo que a última sintetiza o objectivo final desejado. Para 
o sucesso dessas duas primeiras etapas – que apelidaremos de etapa da 

10 – Capítulos do livro referido no ponto 
anterior
Tradução livre:
       “Inexistência de vida humana sem 
uma ética mundial para as nações
        Inexistência de paz entre nações 
sem paz entre religiões
       Inexistência de paz entre as religiões 
sem diálogo entre as religiões”

11 – SWIDLER, Leonard, “The dialogue 
decalogue: Ground rules for inter-reli-
gious, inter-ideological dialogue”, 1983, 
Journal of Ecumenical Studies, Nº 20
Tradução livre: “(1) a cognitiva, onde se 
experiencia a compreensão da verdade, 
(2) a dimensão espiritual, onde se tenta 
experienciar a religião e ideologias do 
outrém a partir do interior e a prática 
(3), em que se colabora para ajudar a 
humanidade”.
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adquisição de conhecimento e a etapa da simpatia – é necessário entender 
o diálogo inter-religioso como prática complexa que é, a sua história no 
contexto mundial e clarificar as dificuldades inerentes à mesma, assim 
como a melhor forma a proceder para evitar tensões e maximizar a hipótese 
de sucesso.
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“Don’t speak to me about your religion; first show it to me in how you treat 

other people. Don’t tell me how much you love your God; show me in how much 

you love all His children. Don’t preach to me your passion for your faith; teach me 

through your compassion for your neighbors. In the end, I’m not as interested in 

what you have to tell or sell or preach or teach, as I am in how you choose to live 

and give.”

Cory Brooker, 1969

O ser humano tem um carácter dialogal: este necessita de contacto 
com diferentes realidades para delas extorquir informação que lhe permite 
sobreviver e evoluir; desta forma, na sociedade actual, distinguida pela 
sua heterogeneidade proveniente da globalização, torna-se problemático 
não insistir na prática do diálogo inter-religioso como forma de abordar 
comunidades distintas e colaborar no processo de compreendimento 
mútuo com vista a atingir resultados como a vizinhança amigável e a 
solidariedade.

David R. Smock, especialista em mediação de conflitos e relações 
inter-religiosas, define o diálogo inter-religioso (DIR), ou mais precisamente 
“interfaith dialogue,”12 como “um conceito simples: o encontro de pessoas 
de diferentes fés para dialogarem” com a intenção de aprender e crescer a 
partir do convívio.13 

Em 1893 data em que se deu o World Parliament of Religions em 
Chicago. Diversos autores acreditam ter sido uma data que marca o início 
de um esforço global para o entendimento entre religiões14;  

O encontro recebeu vários representantes de diversas religiões 
para discursarem e participarem das discussões no dito “parlamento”; os 
discursos e palestras dados por representantes e líderes religiosos foram 
largamente publicitados, sendo publicados, assim como as premissas do 
parlamento, na obra “The World’s Parliament of Religions: an illustrated 
and popular story of the World’s First Parliament of Religions, held in 

2. A PROBLEMÁTICA DO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO

12 – Como já referido (ver nota de autor, 

nas primeiras páginas do documento), 

“interfaith” não é a exacta tradução de 

inter-religioso, o primeiro termo é mais 

abrangente

13 – SMOCK, David R., “Interfaith Dia-

logue and Peacebuilding”, 2002, United 

States Institute of Peace Press, pág. 6.

14 – FORWARD, Martin, “Inter-religious 

Dialogue: A short Introduction”, 2002, 1ª 

Edição, Oneworld Publications, pág. 28

BRAYBROOKE, Marcus, “Pilgrimage of 

Hope: One Hundred Years of Global Inter-

faith Dialogue”, 1992, 1ª Edição, London 

SCM press, pág. 7



14

Chicago in connection with the Columbian Exposition of 1893”15, nestes 
discursos, os oradores introduziram a audiência à sua religião e cultura, 
apelando simultaneamente à harmonia entre religiões e respeito mútuo e 
enfatizando os ganhos da convivência inter-religiosa. 

Este incontestável marco, pela sua falta de precedentes, não foi 
no entanto um acontecimento isolado ou autónomo, o World Parliament of 
Religions (WPR) foi um dos (e provavelmente o mais notável) encontros 
realizado dentro do “World’s Columbian Exposition”16, que teve a duração 
de 1 de Maio a 31 de Outubro de 1893. A iniciativa mostrou-se furtuita no 
processo de entendimento, por parte dos visitantes, de culturas distintas, 
é um exemplo dos já referidos processos de troca de informação benéficos.

Após o sucesso do WPR de 1893, surgiram outras tentativas de 
recriação de um evento dentro das mesmas directrizes, sendo no entanto 
desviadas as tentativas por acontecimentos conflituosos no mundo, como 
a 1ª Guerra Mundial e posteriormente a 2ª guerra mundial. Apenas se voltou 
a concretizar uma segunda WPR em 1993, comemorando o centenário da 
primeira, mais uma vez na cidade de Chicago. Durante este intervalo de 100 
anos, é de realçar a criação de um Concelho Internacional inter-religioso 
(1900) que passou por vários nomes ao longo dos anos, gradualmente 
mais abrangentes, acabando por se denominar IAFR, International 
Association for Religious Freedom (1969). Esta organização foi notável no 
seu papel, organizando conferências e palestras, publicando manifestos 
e introduzindo o conceito de comunidade mundial. Foram delimitados 
princípios universais básicos, associados à liberdade contra a opressão, 

15 – BARROWS, John Henry, ”The 
World’s Parliament of Religions: An Illus-
trated and Popular Story of the World’s 
First Parliament of Religions, Held in 
Chicago in Connection with the Columbi-
an Exposition of 1893”, 1893, 1ª Edição, 
The Parliament Publishing Company

16- World’s Columbian Exposition foi um 
evento que decorreu na cidade de Chi-
cago, entre 1 de Maio e 31 de Outubro 
de 1893. Esta exposição, iniciada como 
celebração à descoberta do continen-
te americano por Cristóvão Colombo, 
atraiu 27.5 milhões de visitantes in-
cluindo também diversas exposições e 
atracções culturais de todo o mundo, 
como exibições de arte e maquinaria 
industrial e exposições de carácter et-
nográfico e antropológico, referentes ao 
trabalho, medicina, comércio, finanças, 
literatura, história da arte, filosofia e 
ciência, entre outros fenómenos cul-

turais.

Fig. 2. World Parliament of Religions, em Chicago, 1893
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integridade ecológica, governo mundial, paz e bem-estar económico 
para todos, estando associada à criação da rede de serviços sociais em 
1979. Em 1987 a IAFR emite um manifesto de propósito, defendendo a 
necessidade da liberdade de religião como direito civil e a eliminação de 
todas as formas de intolerância e discriminação baseadas na religião ou 
crença, que levou à sua colaboração com a ONU e à co-organização do WPR 
de 1993. 

A continuação do séc. XX é marcada, nesta área, pelo crescimento 
deste tipo de eventos, um pouco por todo o mundo, sendo de realçar a criação 
do WCF – World Congress of Faiths, em 1936 por Francis Younghusband, 
começando por ser responsável por eventos na lógica do WPR, eventos 
que se foram repetindo em várias cidades americanas e europeias com 
uma regularidade anual, e se foram transformando em diferentes tipos de 
evento: de grande escala, como o WPR, retiros reservados e de pequena 
escala e ainda encontros vocacionados directamente para a interacção de 
membros de comunidades de diferentes fés.

Através desta alteração produzida pelo decorrer dos WCF, observa-se 
um desvio do que até então se considerava a experiência do diálogo inter-
religioso; este deixa de ser de um orador para um público, ou um debate 
entre representantes máximos e passa a poder significar a interacção 
directa entre membros constituintes das ditas religiões e, acima de tudo, 
uma experiência empírica. 

Ainda no séc. XX, podemos referir os esforços, declarados 
oficialmente, por líderes de grupos religiosos para a coexistência pacífica 
e tolerância entre religiões. 

Um dos primeiros, e de maior importância, sendo o Concílio Vaticano 
II (CVII), convocado em 1961 pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa 
Paulo VI em 1965. Deste Concílio foram redigidas 4 declarações de entre 
as quais a Nostra aetate; este documento aborda directamente a questão 
das relações da Igreja Católica com as restantes religiões.

“Hoje, que o género humano se torna cada vez mais unido, e 
aumentam as relações entre os vários povos, a Igreja considera mais 
atentamente qual a sua relação com as religiões não-cristãs. E, na sua 
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função de fomentar a união e a caridade entre os homens e até entre os 
povos, considera primeiramente tudo aquilo que os homens têm de comum 
e os leva à convivência.”17

Esta começa por descrever pontos de união nas doutrinas de outras 
religiões, falando dos “Hindus, Budistas e outras religiões”, aceitando a 
verdade parcial presente nos ensinamentos e a forma como esta espelha 
os ensinamentos católicos; dos Muçulmanos e das suas similaridades com 
a dita e ainda dos Judeus e da grande história que estes partilham com a 
Igreja Católica.

 A conclusão, intitulada “A fraternidade universal e a reprovação de 
toda a discriminação racial ou religiosa” é uma mensagem que declara ser 
“contra a doutrina da Igreja” a discriminação ou violência, em qualquer 
forma, para com uma pessoa com base na sua cor, raça, ou religião. 

17 – Papa Paulo VI,  Concílio Vaticano 
II, “Enchiridion Vaticanum: Documenti 
del Concilio Vaticano II 1962-1965”, 
1993, EDB
Versão integral da publicação disponível 
online, a 9 de Abril de 2015, em http://
www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vatii_
decl_19651028_nostra-aetate_po.ht-
ml

Fig. 3. Basílica de São Pedro duran-
te o Concílio Vaticano II
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3. UNIVERSALISMO vs PLURALISMO

“People of different religions and cultures live side by side in almost every 

part of the world, and most of us have overlapping identities which unite us with 

very different groups. We can love what we are, without hating what – and who – 

we are not. We can thrive in our own tradition, even as we learn from others, and 

come to respect their teachings.”

Parte do discurso de aceitação do Prémio Nobel da Paz,

 por Kofi Annan, em Dezembro de 2001

O World Parliament of Religions foi um acontecimento que surgiu 
das ideias inovadoras do modernismo, o crescimento exponencial das 
cidades, o desenvolvimento tecnológico e científico, o progresso e a ideia 
do ser humano como ser capaz de reescrever e re-inventar o mundo. Foi, 
mais precisamente, fruto dos ideais de Barrows, que defendia a teoria do 
universalismo religioso: 

 “The best religion must come to the front, and the best religion 
will ultimately survive, because it will contain all that is true in all the 
faiths.”18

Com o tempo, esta ideia foi sendo abandonada; a humanidade, refere 
Baybrooke19, viu-se deparada com duas violentas guerras mundiais num 
espaço de tempo relativamente curto e as suas repercussões fizeram-se 
notar, também, na forma de considerar o mundo e o avanço tecnológico e 
científico fazendo realçar a diferença entre este e o progresso moral ou 
espiritual e a sua relação com a proximidade à paz.

Com esta diferenciação, instala-se a teoria do pluralismo, em 
contraste com o universalismo: (interfaith organizations) “have come to 
disavow any attempt to create a single world religion. They recognize the 
distinctiveness of world religions and see in their variety an enrichment of 
the human spirit.”20 O que referencia o universalismo como uma realidade 
ultrapassada e reclama a supremacia do pluralismo em relação ao 
universalismo.

O Pluralismo, parecendo uma solução mais imediata do que o 

18 -  BARROWS, John Henry, ”The World’s 
Parliament of Religions: An Illustrated 
and Popular Story of the World’s First 
Parliament of Religions, Held in Chica-
go in Connection with the Columbian 
Exposition of 1893”, 1893, 1ª Edição, 
The Parliament Publishing Company, 
pág. 1572

Tradução livre: “A melhor religião deverá 
sobressair e tornar-se-á, em última in-
stância sobrevivente, porque irá conter 
em si mesma tudo o que é verdadeiro em 
todas as fés”

19 – BRAYBROOKE, Marcus, “Pilgrimage 
of Hope: One Hundred Years of Global 
Interfaith Dialogue”, 1992, 1ª Edição, 
London SCM press, pág. 51

20 – BRAYBROOKE, Marcus, “Pilgrimage 
of Hope: One Hundred Years of Global 
Interfaith Dialogue”, 1992, 1ª Edição, 
London SCM press, pág. 45
As organizações inter-religiosas têm 
“evitado qualquer tentativa de criar uma 
religião única mundial. Estas reconhe-
cem a distinção entre as religiões do 
mundo e vêm, na sua variedade, um en-
riquecimento do espírito humano”
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universalismo, pois aceita a individualidade e importância de cada religião, 
é mais complexa do que parece e requere muitas vezes uma mudança de 
posição dentro da própria doutrina religiosa. 

É necessário, pela educação das comunidades, chegar a um 
consenso universal de que nenhuma religião oferece o caminho único; o 
que se requere do sujeito é que, não só concorde em viver pacificamente 
com o seu próximo, mas que o faça tendo como base um ponto de vista da 
sua própria religião reformulado, (numa atitude de tolerância e aceitação, 
presente em todas as religiões, mas pelas quais nem todas as vertentes 
fundamentalistas se regem), dentro da mesma linha de pensamento 
da reforma que o próprio vaticano apresentou com a declaração Nostra 
Aetate, referida anteriormente. O indivíduo em particular e as comunidades 
em geral deverão fazê-lo para que esta teoria seja bem sucedida; esta 
realidade torna o pluralismo um objectivo menos prático do que parece à 
partida por requerer um compromisso ideológico mais exigente.

Consideremos dois factores de grande importância e conclusões 
para a dita “reformulação” ou re-interpretação do passado religioso: 

Em primeiro lugar, a relação de influência líder espiritual-comunidade 
e vice-versa, no sentido em que os representantes ou de alguma forma 
guias de uma fé, a nível local, estadual ou global,  (que não se aplica a 
todas as religiões), têm um papel fulcral na  forma como esta é vivida 
pela comunidade, e a sua re-educação influenciará mais rapidamente um 
maior número de pessoas, tomemos o exemplo dos líderes Desmond Tutu 
21(Bispo Anglicano) e Mahatma Gandhi 22(líder do movimento independente 
da Índia), ambos, nos seus discursos apelam à humildade e a formas de 
promover a consciencialização e abertura entre indivíduos ao desenvolver 
atitudes pluralistas que ajudam a dissimilar tensões e a reflectir na 
sua relação com o “religious other”,23 assim como, a achar pontos de 
identificação a partir de comunalidades entre crenças. O oposto também 
deve ser considerado, num cenário de crescente globalização, pois a ideia 
da formação de uma consciência colectiva de um grupo não deve ser 
descartada, e nesse caso, essa opinião colectiva irá influenciar os líderes 
e representantes dos mesmos.

Martin e Nakyama24 referem, em relação aos esforços para promover 

21 – TUTU, Naomi, “The words of Des-
mond Tuttu”, 1989, 1ª Edição, Newmar-
ket Press e
JONAS, Kyle M., “Connecting Spiritual 
Others: Gandhi and Tutu’s discourses on 
establishing pre-dialogue foundations 
for interfaith encounters”, 2011, Tra-
balho para obtenção do grau de Mestre 
em Artes, departamento de estudos da 
comunicação, Colorado State University.

22 – GANDHI, Mahatma (autor), IYER, 
Raghavan (editor), “The moral and po-
litical writings of Mahatma Gandhi: 
Volume I, Civilization, Politics and Reli-
gion”, 1986, 1ª Edição, Oxford University 
Press e
JONAS, Kyle M., “Connecting Spiritual 
Others: Gandhi and Tutu’s discourses on 
establishing pre-dialogue foundations 
for interfaith encounters”, 2011, Tra-
balho para obtenção do grau de Mestre 
em Artes, departamento de estudos da 
comunicação, Colorado State University.

23 – O termo “religious other” é frequen-
temente utilizado em textos científicos 
dentro da temática desta investigação e 
refere-se ao “sujeito/sujeitos de religião 
distinta da própria”

24 –   MARTIN, Judith, NAKAYAMA, Thom-
as, “Intercultural communication in 
contexts”, 2012, 6ª Edição, McGraw-Hill 
Publishing Co
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a necessidade da paz inter-religiosa: “there is a need for individuals to learn 
more about social groups other than their own” (...) “ultimately, people, and 
not countries, sign peace treaties”25 realçando com esta frase a emergência 
da aprendizagem mútua mencionada anteriormente e enfatizando o papel 
do indivíduo particular que juntamente com outros indivíduos formam um 
colectivo com uma consciência colectiva.

Torna-se assim necessário incentivar o maior número possível de 
líderes e indivíduos ou grupos religiosos ao encontro inter-religioso. 

Deetz and Simpson (2004) falam-nos da importância do encontro 
real e empírico: 

“Only through our encounter with radical difference does 
transformation become possible, as the taken-for-granted assumptions of 
dominant ideologies are made visible through juxtaposition with alternative 
understandings. When we encounter the “other” in this way, we not only 
challenge the status quo of existing systems, but also open the door to 
deeper self-awareness.” 26

O segundo ponto deriva do primeiro e relaciona-se com a questão da 
identificação. Os encontros e diálogos inter-religiosos são, por natureza, 
propícios a tensões. Esta “tensão” é descrita por Zediker and Stewart 
como “letting the other happen to me while holding my own ground” 27 ; 
esta citação aponta para o elemento criador de tensão – a vulnerabilidade 
que está inerente ao processo de experienciar uma diferente religião e 
como esta experiência pode reformular a própria identidade. Tomemos 
como exemplo: 

Sem nunca ter conhecido ou experienciado diálogo com um cristão, 
um muçulmano tem uma determinada linguagem que conhece para definir 
o que este é, ou seja, tem uma realidade estereotipada do “cristão”, o 
mesmo acontece com o cristão e a sua própria imagem pré-concebida do 
muçulmano. Quando estes se conhecem, passam a ter uma nova selecção 
de palavras, formada por si próprios e não pela passagem de conhecimento 
indirecto, para descrever essa pessoa, têm uma nova percepção associada 
ao termo. Consoante o nível de aprofundamento dessa relação, maior o 
entendimento mútuo, mais completa a realidade construída por cada um 
para descrever o outro e mais informação é embutida no próprio. 

25 –  MARTIN, Judith, NAKAYAMA, Thom-
as, “Intercultural communication in con-
texts”, 2012, 6ª Edição,  McGraw-Hill 
Publishing Co, pág. 30

26 – DEETZ, Stanley, SIMPSON, Jenni-
fer, Artigo “Critical organizational dia-
logue:open formation and the demand 
for “Otherness”, inserido na publicação 
por ANDERSON, R., BAXTER, L., CISSNA, 
K. (editores) “Dialogic approaches to 
communication”, 2004, Thousand Oaks, 
pág. 145 da publicação.
Versão integral do artigo disponível on-
line, a 12 de Abril de 2015, em: http://
www.colorado.edu/communication/
comm4600003/Deetz-Simpson2003.
pdf, ver pág. 8
Tradução livre: Apenas através do en-
contro com diferenças radicais, a trans-
formação do sujeito se torna possível, 
quando os pressupostos tidos como 
certos das ideologias dominantes se 
tornam visíveis pela justaposição de 
conhecimentos alternativos. Quando 
somos deparados com o sujeito de outra 
religião desta forma, não só question-
amos o status quo dos sistemas exis-
tentes, como abrimos uma porta para 
uma consciencialização mais profunda.

 27 –STEWART, John, ZEDIKER, Karen, 
Artigo “Dialogue’s basic tension” inseri-
do na publicação por STEWART, John, 
“Building Bridges not walls: a book about 
interpersonal communication”, 2009, 
McGraw-Hill Publishing Co, pág. 559
Tradução livre: optou-se por uma 
tradução não literal, uma vez que não 
faria sentido. A ideia assemelha-se a: 
deixar que o “outro” (sujeito de outra 
religião) me influencie profundamente 
não deixando que isso altere as minhas 
próprias ideologias.
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Jonas28, explica sucintamente a forma como a identificação, ou a 
falta da mesma, alteram a relação inter-religiosa.

A Fig. 4  apresenta o que o autor descreve como a “natureza da 
fé”,o gráfico intermédio a relação inter-religiosa, após reconhecimento 
da existência de outras religiões, (sem, no entanto, existir o factor 
de identificação) e o último pretende realçar a diferença dessa mesma 
relação quando se contabiliza esse factor, enfatizar a sua aplicabilidade e 
desacreditar o receio da desacreditação dos próprios ideais no confronto 
inter-religioso.

As opiniões recolhidas por inúmeros autores, como Ghandi, Desmond 
Tutu (que constam nas obras já referidas) e Pannikar29 entre outros, 
remetem para a necessidade de abordar o encontro inter-religioso sem 
abandonar as diferenças culturais e religiosas; estas devem ser abraçadas 
até ao ponto de discussão e argumentação, que são resultados inevitáveis 
desta forma de diálogo, e a única forma de o próprio ser genuíno. Ao contrário 
do que se possa imaginar, as diferenças não têm que ser reconciliadas e é 
dúbio que alguma vez o sejam, mas sim aceites e mantidas como parte da 
identidade religiosa. 

28 – JONAS, Kyle M., “Connecting 
Spiritual Others: Gandhi and Tutu’s 
discourses on establishing pre-dialogue 
foundations for interfaith encounters”, 
2011, Trabalho para obtenção do grau 
de Mestre em Artes, departamento de 
estudos da comunicação, Colorado 
State University.

29 – PANNIKAR, Raimon, “The intrareli-
gious dialogue”, 1999, 1ª Edição, Paulist 
Press

Fig. 4. “A Natureza da fé”, retiradoo 
de JONAS, Kyle M., “Connecting 

Spiritual Others: Gandhi and Tutu’s 

discourses on establishing pre-dialogue 

foundations for interfaith encounters”, 

2011, Trabalho para obtenção do grau 

de Mestre em Artes, departamento de 

estudos da comunicação, Colorado 

State University.
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4. ARQUITECTURA INTER-RELIGIOSA 

4 .1  C E N T R O  I N T E R - R E L I G I O S O

C O N C E I T O,  R E F E R Ê N C I A S  E  I N T E N Ç Õ E S

Centro inter-religioso é um conceito demasiado abrangente. Este 
refere-se apenas a um equipamento, de programa indefinido, que pretenda 
receber visitantes de religiões diversas. 

Esta referência é dividida em vários grupos. Chamemos ao primeiro 
Centro Comunitário Inter-religioso (CCIR), este consiste em centros 
comunitários com vista a fortalecer relações dentro de uma mesma 
comunidade, geralmente em locais de forte diversidade religiosa (cidades 
como: Jerusalém ou Istambul) e que, na sua maioria, oferecem actividades 
culturais e acções educativas inclusivas, sendo menos frequentes, mas 
existentes, as que oferecem espaços de oração para os visitantes.30

O segundo grupo que importa referir, é o de um centro criado para 
o encontro inter-religioso de escala alargada (Centro de Encontros Inter-
religiosos, CEIR). Este conceito de centro difere do primeiro no sentido 
em que não aborda o problema à escala local, que se enfrenta ao nível do 
quotidiano, mas sim à escala global, ou, pelo menos, internacional, tendo 
como objectivo a troca de conhecimento e discussão amigável.31

As diferenças imediatas entre este segundo grupo e o primeiro são 
facilmente discerníveis: o visitante do CCIR é um habitante de um local 
próximo ao centro que participa neste de uma forma rotineira, estabelece 
laços graduais com as pessoas com quem partilha o espaço através de um 
contínuo contacto, muitas vezes as próprias comunidades têm os seus 
espaços de oração em proximidade e portanto a questão da criação de 
espaços desta natureza não se coloca. As actividades são maioritariamente 
culturais e de lazer.

O visitante do CIR é um habitante deslocado do seu lugar de origem, 
da sua cultura, dos seus conterrâneos e dos seus hábitos quotidianos; 
estabelece relações novas e é-lhe pedido que interaja de uma forma 
praticamente imediata. 

Neste contexto surge a problemática do alojamento e todas as 
condicionantes envolvidas na criação de espaços de habitar (ainda que 

30 – Exemplo: “Interfaith Center of New 
York”

31 – Exemplo: Centro João Paulo II para 
o Diálogo Inter-religioso, em Roma, Itália
Lema:”O centro procura providenciar 
a nova geração de líderes religiosos 
com uma compreensão abrangente 
e dedicação a assuntos de inter-
religiosidade”, tradução livre, citação 
retirada de http://www.jp2center.org/, a 
5 de Maio de 2015.

Fig. 5. Centro João Paulo II para o 
diálogo inter-religioso
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temporariamente) num contexto de pluralismo religioso, entre as quais 
alojamento, alimentação, comportamentos sociais, práticas e rituais, 
entre outros. As actividades são maioritariamente palestras, reuniões, 
discussões ou debates.

Por último, seria de referir também uma outra tipologia que não 
iremos apelidar de outra variante de “centro inter-religioso” por não se 
poder chamar “centro” na maioria dos casos. Referimos assim, os espaços 
de oração inter-religiosos. Estes raramente agregam um grande número 
de religiões e o mais comum é a união de ramos diferentes dentro de 
uma mesma religião no mesmo espaço, como funciona, por exemplo, a 
comunidade de Taizé32, em França, um caso de sucesso na criação de 
espaços de oração ecuménicos.

O foco desta investigação será, no entanto, não o primeiro grupo, o 
segundo ou o terceiro, mas um híbrido entre as funções do segundo grupo – 
o encontro religioso programado, com a partilha através de equipamentos 
culturais do primeiro e a criação de espaços para o visitante poder praticar 
a sua fé, do último grupo. Pretende-se com esta junção criar um centro 
apelativo e aberto a qualquer visitante, para a aprendizagem e experiência 
inter-religiosas enquanto propiciador, simultaneamente, de encontros 
organizados de palestras, seminários, congressos, discussões entre 
membros representantes, reuniões, ou outros encontros, conseguindo 
proporcionar uma estadia pensada para a preservação da identidade e 
práticas religiosas. 

A combinação supracitada apenas faz sentido se esta proposta 
estiver incluída num lugar com as condições necessárias para ser, não 
só um ponto de acolhimento e aceitação, mas igualmente uma fonte 
de propagação de informação, capaz de chegar a um elevado número de 
pessoas. 

Neste contexto, não é necessário que este lugar apresente uma 
elevada diversidade religiosa, pois não se trata de um centro comunitário, 
mas que possa acolher essa diversidade e tenha uma grande afluência 
de pessoas, que visitem os equipamentos culturais (à semelhança do 
sucesso das exposições do World’s Columbian Expositions mencionadas 
anteriormente); é ainda necessária a capacidade de resposta do lugar 

32 – A comunidade de Taizé, é uma 
comunidade ecuménica cristã, em 
Borgonha, França, constituída por 
cerca de uma centena de homens de 
várias nacionalidades, representantes 
de vários ramos do cristianismo. É 
conhecida pela vida em comunidade 
cujo foco principal recai sobre a oração e 
meditação cristã, acolhendo milhares de 
pessoas por semana, que se deslocam a 
Taizé para serem integradas na vida em 
comunidade e participarem dos eventos 
ecuménicos locais.

Fig. 6. Espaço de oração 
ecuménico, em Taizé, França



23

urbano a situações de elevado fluxo turístico.
Esta tipologia de Centro Inter-Religioso que se pretende abordar e 

desenvolver, é um conceito muito recente, não havendo ainda casos de 
estudo construídos a abordar que apresentem estas premissas. No entanto, 
iremos estudar uma proposta singular pelo seu conteúdo programático, 
que se enquadra neste contexto “híbrido” referido anteriormente, da firma 
Lee H. Skolnick Architecture + Design (Fevereiro de 2014) para o centro 
HOPE (House of Prayer and Education), em Jerusalém.

A base estruturante do projecto é definida como “a place where 
people of all religions have a welcoming home and a place to help bring 
about world-changing peace and harmony.”33, trata-se de um espaço para 
a educação e experiência inter-religiosa e inter-cultural. Este centro é 
apoiado por parceiros de todo o mundo, ideologicamente e financeiramente, 
alguns dos quais, líderes espirituais, como o Dalai Lama, o Grande Mufti 
Mustafa Ceric, da Bósnia, ou o Mata Amritanandamayi Devi, entre muitos 
outros que mostram o seu apoio pela causa e pela ideia unificadora do 
projecto.

No entanto, a grande impulsionadora deste conceito é a 
organização The Elijah Interfaith Institute, que descreve o projecto, 
no seu manifesto34 acerca das intenções do espaço, como um centro 
que procura a transformação na vida dos participantes, entendimento 
mútuo crescente e apreciação entre membros de diferentes tradições 
religiosas e uma contribuição significativa no processo de criação da paz, 
construção de comunidades e reconciliação entre comunidades religiosas 
diversas. Procura-se que o centro venha a ser um símbolo e modelo dos 
possíveis laços inter-religiosos mundiais. Este manifesto termina ainda 
com uma mensagem de esperança que o centro seja um elemento criador 
de benevolência, unidade e prece comum para a paz, em Jerusalém e no 
mundo.

O Programa do projecto engloba: museu, biblioteca e espaços 
de exibição (relacionados com as diferentes religiões e a cidade de 
Jerusalém); espaços de conferência, auditório e instituto de diálogo 
e investigação (para encontros inter-religiosos); centro de amizade e 
hospitalidade (hospedagem de indivíduos de qualquer religião); espaço de 

33 – Retirado do programa e intenções 
disponível online, a 17 de Março de 
2015,em:
http ://www.el i jah- inter fa ith .org/
uploads/media/Hope_Brochure_s.pdf

34- Intenções do Centro HOPE, 
disponíveis, a 17 de Março de 2015, em:
http ://www.el i jah- inter fa ith .org/
uploads/media/Hope_Brochure_s.pdf
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oração comum, constituído por vários espaços de oração particulares: das 
religiões da Índia, muçulmano, judaico, cristão e budista e ainda espaços 
verdes exteriores direccionados para o convívio e meditação.

Este programa tem especial relevância no contexto da presente 
investigação por ser singular na forma como engloba cultura e espaços 
dedicado à estadia, oração e encontros de comunidades inter-religiosas, 
não optando por uma abordagem genérica mas pensando o espaço em 
detrimento dos sujeitos que o irão habitar, num contexto de respeito e 
igualdade. Abordaremos esta necessidade nos pontos seguintes. 

Fig. 7a|7b. Perspectivas do projecto HOPE, em Jerusalém, da autoria de Lee H. Skolnick Architecture 
+ design. Espaços de oração vistos do interior do recinto (sem a cobertura) e do exterior, 

respectivamente.
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Ao longo deste documento, tem sido expressa a premência do 
respeito para com a fé do outrém e a insistência na preservação da 
identidade cultural. 

Esta premissa irá influenciar o desenho dos espaços, tendo em 
conta que projectar para um grupo religiosamente heterogéneo apresenta 
diversas condicionantes.

Pretende-se, deste modo, a criação de um espaço que, primeiramente, 
responda às necessidades dos seus visitantes. Assumindo a religião como 
parte intrínseca do ser humano, as suas necessidades, enquanto ser 
com práticas associadas à fé, implicam que o seu conforto pressupõe a 
existência de um espaço onde possa ser realizado esse culto. Diz-nos Allan 
McCollum, Professor de Artes Visuais, no MIT, numa publicação acerca da 
obra “On Collective Memory”35 de Maurice Halbwachs:

 “The faithful nevertheless experience a need to congregate 
periodically in buildings and at sites consecrated to holiness”36

Existem vários exemplares, um pouco por todo o mundo, de espaços 
de oração inter-religiosos, ou seja, espaços criados para a oração sem uma 
religião associada e que, portanto, podem ser simultaneamente utilizados, 
em teoria, por qualquer pessoa, de qualquer religião, sendo os seus 
locais mais comuns em aeroportos e hospitais e por vezes em centros 
comunitários inter-religiosos. 

A criação de espaços assentes sob este conceito é muitas vezes 
criticada, em especial pelos próprios visitantes, o que acontece porque, na 
tentativa de criar um espaço universal se perde a identidade particular do 
espaço enquanto espaço de culto de uma religião específica e tornam-se 
espaços descaracterizados, que não apelam a nenhuma das religiões que 
pretendem servir. 

Quanto maior a distinção entre religiões e formas de devoção e 
doutrinas a conciliar, menor sucesso apresenta a experiência; existem 
inúmeros casos de católicos e ortodoxos ou anglicanos que partilham 

4.2  O  P R O B L E M A  D O  I M E N S U R Á V E L

G E N E R A L I Z A Ç Ã O  v s  I D E N T I D A D E

35 – HALBWACHS, Maurice, “On Col-
lective Memory” (Heritage of Sociology 
series), 1992, 1ª Edição, University of 
Chicago Press

36 – MCCOLLUM, Alan, considerações 
sobre “On Collective Memory”, dis-
ponível, a 15 de Abril de 2015, em:
http://web.mit.edu/allanmc/www/
hawlbachsspace.pdf, pág. 12
Tradução livre: O ser de fé, não obstante, 
experiencia uma necessidade de con-
gregar periodicamente em edifícios e em 
lugares considerados sagrados
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uma mesma igreja, dividindo os horários de ocupação da mesma para 
celebrações a horas distintas, o mesmo acontece, em alguns casos 
(escassos), em que grupos sunitas e xiitas partilham os mesmos espaços 
de oração com sucesso.

Há um universo de aspectos formais inerentes à identidade e à 
percepção do espaço por parte do visitante que está associado à memória 
e cultura do mesmo. Vejamos o exemplo da cor: na cultura ocidental o 
amarelo representa alegria e chamada de atenção, enquanto na China é 
visto como um sinal de poder, de sagrado ou de realeza e para os budistas 
significa sabedoria; a cor branca na civilização ocidental significa pureza e 
calma, mas para a população chinesa, indiana e do médio oriente significa 
também morte, luto e a tristeza associada às referidas. Estas noções são 
uma parte intrínseca do sujeito e alteram a forma como este sente a sua 
envolvente e a adequabilidade, ou não, do espaço à sua ideia de espaço 
sagrado. 

McCollum, na publicação supracitada, fala-nos ainda dos espaços 
de oração e da importância da identidade e memória colectiva para o 
fenómeno da devoção:

“First, it’s interior appearance (worship space) distinguishes it from 
every other gathering place or center of collective life. Its arrangement 
reflects devotional needs and is inspired by the traditions and thoughts 
of the religious group.(...) But we find ourselves in that mental disposition 
common to the faithful when gathered in a place of worship - something 
that has to do not with events as such but with a certain uniform bent of 
thought and sensibility. This certainly provides the most important basis 
and content of the religious collective memory. There is no doubt of its 
preservation at consecrated areas, for as soon as we return to such areas, 
we recover it” 37

Se um espaço não é reconhecido como espaço de oração, 
impossibilita o genuíno processo de religiosidade. O facto de cada religião 
ser única e se respeitar o facto de cada espaço associado ter características 
particulares à prática e à criação de um ambiente de devoção, cria um 
impasse no processo do arquitecto na criação de espaços de oração para 
uma comunidade inter-religiosa global que aqui apelidamos de “Problema 
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37 – MCCOLLUM, Alan, considerações 
sobre “On Collective Memory”, dis-
ponível, a 15 de Abril de 2015, em:
http://web.mit.edu/allanmc/www/
hawlbachsspace.pdf, pág. 13

Tradução livre: Em primeiro lugar, a sua 
aparência interior distingue-o (espaço 
de culto) de qualquer outro espaço de 
agregação ou centro da vida colectiva.  
A sua disposição reflecte necessidades 
devocionais e inspira-se nas tradições 
e pensamentos inerentes ao grupo 
religioso (...) Mas encontramo-nos na 
disposição mental comum aos seres de 
fé quando agregados num espaço de cul-
to – algo relacionado, não com eventos 
em si mesmo, mas com uma certa in-
clinação uniforme de pensamento e sen-
sibilidade. Isto, certamente, providencia 
a mais importante base e conteúdo da 
memória colectiva. Não existe dúvida 
da sua preservação nas áreas consagra-
das, uma vez que, ao voltarmos às ditas 
áreas, a recuperamos.

38 – Fonte: World Factbook, pela CIA
https://www.cia.gov/library/publica-
tions/the-world-factbook/, consultado a 
10 de Maio de 2015

39 – Discurso do Papa João Paulo II, 
aquando da sua visita à sinagoga roma-
na, em 1986. Disponível, a 1 de Maio de 
2015, no site do Vaticano:
h t t p : / / w w w . v a t i c a n . v a / j u b i -
lee_2000/magazine/documents/ju_
mag_01111997_p-42x_en.html#top

do imensurável”: Como projectar espaços particularmente caracterizados, 
para um universo infinito de religiões?

Para o arquitecto, o cenário perfeito seria um cenário utópico, em 
que existiam recursos infinitos para esta construção, tempo igualmente 
infinito e um número finito de religiões.

 A realidade, todavia, é que existem recursos e tempo limitados 
para um número incalculável de religiões que existem em todo o planeta. 
Seguindo a directriz do centro HOPE, para a investigação e projecto dos 
espaços de culto optou-se pela escolha, não de cinco religiões, mas de 
cinco grupos de religiões: Cristianismo, Islamismo, Budismo, Hinduísmo e 
Judaísmo como grupos a focar.

Segundo as estatísticas do World Factbook (CIA)38, em Julho de 
2013, as 4 religiões com mais seguidores em todo o mundo seriam o 
Cristianismo (31.5 % da pop. Mundial), seguido do Islamismo (23.2 %), o 
Hinduísmo (13.8 %) e o Budismo (6.8 %), constituindo cerca de 78% da 
população mundial, sendo que as outras religiões representam 12 % da 
restante população, seguida de 9.7 % de não religiosos e 2.0 % de ateus.36 
Dentro destas outras religiões, encontra-se também o Judaísmo, religião, 
que à semelhança do centro HOPE, não iremos ignorar no projecto devido 
à sua relação e história conjunta tanto com o cristianismo como com o 
islamismo:

“Com o judaísmo, portanto, nós temos uma relação que não temos 
com qualquer outra religião. Vocês são nossos queridos irmãos e, de certa 
forma, pode-se dizer que vocês são os nossos irmãos mais velhos”

 — Papa João Paulo II , acerca da relação entre a religião cristã e 
judaica (13 Abril 1986)39

Ainda que longe de ideal, a decisão de incidir apenas nas cinco 
religiões acima mencionadas para o projecto de espaços de culto, 
consegue unir uma grande parte da população mundial, que é o objectivo 
último do projecto; não obstante, seria incorrecto e desrespeitoso ignorar 
por completo as restantes. Falemos desse grupo profundamente diverso: O 
que propor para o leque de religiões que não se incluem nas supracitadas? 
O centro HOPE não refere qualquer posição quanto a este assunto e não 
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menciona esta lacuna; lamentavelmente, a questão não tem uma resposta 
imediata. 

Decidimos que a resposta ao problema passaria pela criação de 
hipóteses aliada à concepção de espaços flexíveis, ou seja, pelo possibilitar 
da diferença. 

Desta forma propõe-se um grande espaço de oração, divisível 
em vários espaços de oração, possíveis de ornamentar periodicamente; 
propõem-se também os espaços exteriores resguardados como local 
de possível culto (exemplo: religiões da Terra e da natureza), ou ainda a 
abstracção, oração, meditação ou práticas rituais possíveis através da 
intimidade proporcionada pelo espaço de repouso individual.

 
 Concluindo, em questões relacionadas com a cultura e religião 

optámos por estabelecer uma predilecção pelo factor “identidade religiosa 
e cultural”, tornando-se uma das premissas do projecto averiguar as 
características dos espaços de culto dentro de cada grupo de religiões e 
tecer uma conclusão quanto aos elementos formais e simbólicos cruciais 
a essas práticas religiosas para o projecto de um lugar sagrado comum. 

 O processo de sintetização da história e evolução da arquitectura 
de uma religião seria um trabalho árduo; o processo de sintetização da 
história e evolução da arquitectura de cinco grupos de religiões, das 
semelhanças e diferenças dentro de cada grupo e das diferenças na forma 
de viver os espaços de oração torna-se uma tarefa muito dificilmente 
executada no período de vida de um arquitecto e próxima de utópica no 
período de execução de um projecto final de mestrado.

Dito isto, a investigação acima referida foi executada, recorrendo 
a livros, autores, textos sagrados, entrevistas a representantes das 
comunidades das ditas religiões em Portugal e em última instância a um 
caso de estudo por religião, também estes localizados em Portugal para 
possibilitar a experiência empírica do espaço.

 Este processo de pesquisa seria digno de uma continuação 
exaustiva e demorada pela história milenar e global da arquitectura 
sacralista, e, dessa forma, apesar de tido em consideração, não será, 
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porém, protagonista desta investigação, não deixando de se apresentar 
uma síntese, de formato muito sucinto, fruto do trabalho de pesquisa 
efectuado acerca do tema e que aborda apenas os aspectos cruciais 
ao entendimento e projecto de um espaço de culto para cada grupo de 
religiões. (Ver anexo II)
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4.3 O  L I M I T E  E  A  D I S T I N Ç Ã O  D E  E S P A Ç O S

I N T E R A C Ç Ã O  v s  I S O L A M E N T O

Enquanto espaço criado para fortalecer e criar relações entre partes 
distintas, um dos objectivos da vivência deste complexo será a interacção 
e convivência entre os seus visitantes, a nível de troca de informação, 
em palestras e debates ou discursos, mas também a nível das trocas 
sociais do quotidiano, no conhecimento dos aspectos culturais da vivência 
conjunta e no entendimento mútuo, o mais aprofundado possível, de 
sujeitos culturalmente e religiosamente distintos. 

É fundamental que as pessoas se reúnam, se encontrem, que 
partilhem sentimentos comuns, que se exprimam em gestos colectivos 
e que se deem a conhecer por gestos individuais; neste contexto, o 
arquitecto deve pensar o espaço para o encontro e potenciar os lugares 
para o convívio. 

Porém, relembremos a questão da vulnerabilidade inerente ao 
processo inter-religioso que abordámos anteriormente: qualquer experiência 
relacionada com o divino em geral e o diálogo inter-religioso em particular, 
pressupõe que o sujeito se predisponha a um grau de vulnerabilidade interna; 
seja simplesmente por se predispôr a reconhecer valor noutras religiões, 
seja por sentir a sua religião questionada ou por qualquer outro conciliábulo 
interno. Panikkar40 fala-nos deste processo que ocorre após o encontro, em 
pessoa, de uma outra religião; o autor cognomina esta conversa interior 
de diálogo intra-religioso ou intra-pessoal (uma vez que este não exige, 
obrigatoriamente, uma relação com a religião em si) e descreve-a como 
parte integrante do processo de reconhecimento e aceitação da outra 
pessoa e o conjunto de crenças que esta representa. 

 Assumindo a religião como parte intrínseca do ser humano, o 
confronto com outras doutrinas, outras formas de estar, outras culturas 
e a ameaça do questionamento da sua própria religião, pode ser uma 
experiência difícil de processar: a chamada sensação de “overwhelming” 
que se pretende ser evitada. Desta forma, o arquitecto deve pensar o espaço 
de forma a possibilitar o convívio, até mesmo incentivá-lo, deixando, no 

40 - PANNIKAR, Raimon, “The intrareli-
gious dialogue”, 1999, 1ª Edição, Pau-
list Press
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entanto, a decisão ao visitante, possibilitando-lhe o direito à privacidade. 
 A privacidade permite que os indivíduos e/ou grupos possuam 

o controlo da extensão e dos momentos em que pretendem estabelecer 
contacto com os outros, potencia a auto-identidade e auto-estima e 
possibilita o conforto e bem-estar. A capacidade primária de unir e separar 
é propriedade exclusiva do Homem e tarefa milenar do arquitecto, o acto 
de interromper o contínuo ou conectar o separado é produto da vontade 
humana41, citando Nietzche: “o segredo da forma é ela ser um limite” 42. 
Qualquer espaço arquitectónico possui a eterna condição de ser matéria 
que gera limite que define a forma como assimilamos os espaços – o 
interior é diferente do exterior, o comum é diferente do individual, o espaço 
que é reservado ao indivíduo é diferente do espaço que este partilha com 
outros e são habitados de maneira substancialmente diferente. 

O isolamento e a socialização não são, deste modo, conceitos 
antagónicos, pelo contrário, completam-se no sentido em que o 
isolamento do sujeito o enriquece, o conforta e prepara para a interacção 
e comportamentos sociais e estes dois conceitos devem ser tidos como 
indissociáveis.

Para melhor aprofundar esta questão, iremos analisar a forma como 
Le Corbusier aborda esta mesma dualidade– introspecção vs convívio - na 
sua obra, o convento de Sainte-Marie de La Tourette (1959) notando, no 
entanto, que este caso tem claras similitudes e claras dissemelhanças 
do que se pretende de um centro inter-religioso: a nível programático, 
incide sobre espaços comunais e de interacção e, simultaneamente, sobre 
espaços para momentos de privacidade acrescida, isolamento e meditação. 
Não obstante, teremos em consideração que a vida monástica, em termos 
de isolamento do sujeito é uma hipérbole, em comparação com o desejado 
de um centro inter-religioso.

41 – SIMMEL, Georg, “Bridge and Door”, 
1903, em LEACH, N., “Rethinking Archi-
tecture” 1997, Taylor & Francis e-Li-
brary, pág. 64

42 – COLOMINA, B., “Privacy and Publici-
ty: Modern architecture as mass media”, 
1994, 1ª Edição, MIT Press, pág. 21
Tradução livre de: “the secret of form is 

that it is a boundary”

Fig. 8. Vista aérea de Sainte-Marie 
de La Tourette
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Tem ainda particular interesse estudar como o funcionamento de La 
Tourette conjuga os usos de forma a que estes funcionem independentes 
e inalterados pela visita temporária de pessoas exteriores à vivência do 
convento.

 

A fig. 10 ilustra parte do conceito inicial do mosteiro: edifício 
inserido num contexto natural, assumindo o terreno inclinado e a vegetação 
existente, os espaços de circulação que unem diferentes usos e edifícios 
e a privacidade embutida pela forma fechada sobre si, respectivamente.  

 As imagens da Fig. 11 mostram a distinta separação dos usos 
pelos vários pisos: estes usos incluem espaços de oração (castanho 
escuro), espaços educacionais para a aprendizagem da doutrina (vermelho), 
espaços individuais de trabalho, repouso e meditação (castanho claro), 
espaço de convívio/refeitório (cinza) e recepção aos visitantes (amarelo). 

As imagens da Fig. 12 mostram a distinta separação dos níveis de 
privacidade: espaços dedicados à vivência individual dos monges(verde 
intermédio), à vivência em convívio dos mesmos (verde escuro) e à 
interacção destes com os visitantes (verde claro).

 Uma grande parte do edifício é composta por espaços comuns, o 
que se verifica devido à intenção inicial de construir, não só um mosteiro, 
mas também um centro educacional para a ordem dominicana. 

Nesta obra, assim como na maioria dos mosteiros, é crucial a 
relação dos espaços individuais e comuns e, especificamente, na forma 

 Fig. 10a. Espaço verde; 10b. Espaço de circulação entre volumes ; 10c. Limite criado pela volumetria

 Fig. 9a. Le Corbusier discute o projecto Saint Marie de La Tourette com os futuros habitantes,os 
monges dominicanos; 9b. Cela (espaço privado do monge)no interior do referido convento.
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como estes reflectem a rotina diária sendo a arquitectura dos mesmos, 
reflexo da “condição monástica”. 

Nas palavras do frade dominicano Marie-Alain Couturier, que 
encomendou o projecto a Corbusier e Iannis Xenakis (1953): a obra deveria 
“hospedar cem corpos e cem corações em silêncio”.43 Este objectivo remete-
nos para uma forma de habitar o espaço diferente da que se pretende no 
presente objecto de investigação, contudo, tendo isto em consideração, 
debrucemo-nos nos pontos de interesse ao projecto:

  Importa-nos salientar diversos factores neste caso de estudo que 
facilitem a correcta formalização de um centro inter-religioso: em primeiro 
lugar, e, como destacado pelas plantas da Fig. 11 e 12, o arquitecto gera 
uma divisão dos usos programáticos através do distanciamento físico das 
funções, isto é, a criação de uma barreira física que separa lugares que 
exigem ao sujeito diferentes estados de espírito; o lugar de oração não é 
sentido pelo homem religioso da mesma forma que o refeitório ou a sala 
de aula, a cela privada do monge é um espaço privado e de interiorização 
vivido de forma diferente dos espaços colectivos. 

Esta dicotomia torna-se especialmente relevante, quando traduzida 
na capacidade que o espaço adquire de auxiliar o processo de alteração 
da psique humana para diferentes situações emotivas. O chamado Genius 
Loci 44 (o espírito do lugar) revela-se na atmosfera que cria e atribui-lhe um 
carácter perceptual e uma identidade que afectam o seu habitante.

 Seguindo esta lógica de pensamento, não só o distanciamento 
dos usos é relevante, como o percurso que transporta o sujeito de um 
espaço para o outro e o prepara para a mudança desse mesmo “estado 
de espírito”– o chamado espaço intersticial ou intermediário. Em Sainte 
Marie de La Tourette, este percurso entre usos é feito maioritariamente 
através de corredores de circulação, sempre em adjacência e com contacto 
visual com os pátio formados no interior do complexo, através de grandes 
e extensos envidraçados, e tornam-se pontos de pausa momentânea e 
contemplação do exterior. 

O domínio exterior não pertence a ninguém em particular, uma 
vez que pertence a todos e portanto, está associado à colectividade; o 
contrário acontece com o espaço interior, ao qual já se atribui uma posse, 

Fig. 11 Distribuição/separação dos 
usos. 

Fig. 12. Níveis de privacidade 
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seja ela individual ou de um grupo restrito.
Podemos assim, através de limites definir público e privado como 

Hertzberger: “a tradução em termos espaciais de ‘colectivo’ e ‘individual’”45. 
Concluímos desta forma, que é o uso que define o carácter público ou 
privado do espaço e, como tal, cabe ao arquitecto a responsabilidade de 
projectar espaços que traduzam essa individualidade ou colectividade, 
através do desenho dos mesmos.  A questão coloca-se no projecto dos 
espaços intermédios.

Arquitectos estruturalistas, como Aldo Van Eyck46, criticam o 
movimento modernista na sua forma de resolver o problema da transição 
com a simples parede ou vidro, insistindo na impossibilidade da transição 
adequada sem a existência de um espaço intermédio.

 Em La Tourette, estes reflectem a interioridade da vivência 
monástica mas executam a sua função, através da passagem, do 
atravessamento de uma profundidade ou distância para atingir um fim, 
remetendo a consciência para o que é significante de ambos os lados ao 
criar um limbo entre o público e o privado ou o individual e o colectivo, não 
através de uma barreira física mas sim de uma gradação.

Apesar de acessível, a igreja é de alguma forma excepcional na 
questão do espaço intermediário, uma vez que se encontra separada 
fisicamente dos restantes edifícios (Fig. 10 e 11), sendo esta transição 
mais eficientemente marcada. A igreja é aberta à população estranha ao 
mosteiro e exige a deslocação pelo corredor central (entre pátios, Fig.13), 
não tendo uma ligação directa pelo interior dos restantes volumes. Este 
gesto separa perceptivelmente o espaço acessível à população em geral, 
enfatizando a privacidade e isolamento da vivência monástica e realçando 
o espaço dedicado ao divino como espaço singular (voltaremos a este 
ponto no capítulo II). 

Corbusier não se limitou à distinção dos espaços através do 
distanciamento físico, o cuidado na escolha e desenho dos elementos 
arquitectónicos qualificadores do espaço transmite contrastes ao 
utilizador do espaço que o auxiliam na percepção de diferentes atmosferas 
arquitectónicas: a passagem Luz/sombra, a materialidade rugosa/lisa, o 
espaço amplo/confinado, entre outros, permitem ao visitante assimilar o 

43 – POTIÉ, Philippe, “Le Corbusier: Le 
Couvent de Sainte Marie de La Tourette”, 
2001, 1ª Edição, Springer Science & 
Business Media, pág. 7
Tradução livre de:“Loger cent corps et 
cent coeurs dans le silence”

44 - Genius Loci, termo remetente para o 
“espírito do lugar” na mitologia romana, 
é adoptado por Christian Norberg-Schul 
na obra “Genius Loci:Towards a phenom-
enology of architecture” (1991) para 
denominar o carácter que determina 
a individualidade do lugar da obra de 
arquitectura, enquanto presença quási- 
humana. Por meio de representação do 
sentido para uma alteridade, de forma 
a tornar mais clara a comunicação do 
sentido, caracteriza-se o lugar como 
se fosse um outro atribuindo-lhe carac-
terísticas humanas.

45 – HERTZBERGER, Herman, “Lições de 
Arquitectura, 1999, 1ª Edição, Martins 
Fontes, pág. 48

46 – LIGTELIJN, Vincent, “Aldo van Eyck 
Works”, 1ª Edição, 1999, Birkhauser
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espaço através dos sentidos, pelas sensações provocadas. 
Analisemos o caso da cela do monge em comparação com o 

refeitório: o pé-direito do espaço e a amplitude e dimensões dos vãos que 
estabelecem a relação interior/exterior ou a generosidade na largura do 
espaço de circulação, são o oposto do espaço da cela que é marcado por 
uma simplicidade extrema que atende apenas às necessidades básicas: 
lavatório, estante, mesa, janela, armário, candeeiro e cama, somente 
dotado do espaço necessário para se deslocar no seu interior. 

A grande particularidade desta cela, e a razão de esta não ser 
claustrofóbica é a sua relação interior/exterior – a cela é direccionada 
no sentido de um vão, que ocupa toda a parede, “emoldurando” a 
paisagem e criando um foco de atenção único, como se tratasse de um 
ecrã de contemplação; devido às dimensões mínimas da cela, esta é 
suficientemente iluminada pelo vão e torna-se um lugar íntimo e sereno, 
ideal para a reflexão.

Ao pensar o projecto de um centro inter-religioso, este deve, à 
semelhança do projecto  acima analisado, responder às necessidades do 
homem religioso enquanto ser social e ser com necessidade de privacidade.  
Propõe-se o direito ao isolamento e a potenciação dos espaços comuns 
através da clara distinção de usos e dos universos individual/colectivo, 
assim como o desenho de espaços de transição ou espaços intermediários 
que possibilitem a adequada absorção dos restantes espaços. 

Reflectimos ainda a respeito da necessidade de introduzir no 
desenho dos espaços exteriores e colectivos a premissa de criação de 
oportunidades de convivência, dentro do universo dos espaços comuns, 
e o papel que o arquitecto carrega na identidade e conforto dos ditos 
espaços, factores que irão influenciar o seu sucesso enquanto espaços 
congregantes.

Fig. 13 Corredor de Circulação que 
interliga os edifícios de Sainte-
Marie de La Tourette
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T

A história da arquitectura é marcada por construções de índole 
religiosa, mais do que qualquer outro tipo. Este facto deve-se à importância 
da religião na maioria das culturas passadas, à forma como esta influencia 
todos os aspectos da vida, especialmente da vida comunitária, sendo que 
o espaço dedicado ao sagrado culmina no mais expressivo, permanente e 
influente espaço construído de qualquer população.

Numa palestra acerca de espaços sagrados, proferida em 
Chautauqua, em 2010, o crítico de arquitectura Paul Goldberger47 fala-
nos da experiência empírica de um espaço de culto e no paradoxo que é a 
arquitectura destes espaços: “a arquitectura, sendo material, também é, 
por natureza e expectativa, racional – a estrutura deve seguir uma lógica 
para que se sustente. Todavia, o sagrado não o é. Não só não exige lógica, 
como a desafia.(...) Se o objectivo é criar arquitectura sagrada, existe uma 
contradição entre o meio e o fim: os meios devem ser racionais, ainda que 
o fim não o possa ser”48

Ainda na mesma palestra, Goldberger dá uma definição de espaço 
sagrado, tendo em conta estas considerações: (espaço sagrado é)“O uso 
de formas materiais, de forma a evocar sentimentos que vão “para lá” do 
material, e que não são mensuráveis.” 

O autor fala-nos também na necessidade do espaço apelar 
aos crentes da própria religião, mencionando obras arquitectónicas 
reconhecidas que são vividas pelos turistas ou visitantes de formas 
drasticamente diferentes dos reais crentes. 

Remete-nos para a ironia de espaços como o panteão de Roma 
terem sido criados numa época em que ainda não se utilizava o conceito 
“espaço”, tendo este sido reconhecido como vocábulo arquitectónico 
apenas no séc. XIX, e em como estes espaços, que consideramos 
“poderosamente espirituais”, eram pensados, primeiramente, com base 
nos rituais e simbolismos metafóricos relacionados com a religião em si. 

A partir destas considerações do autor, e de um olhar para a 
arquitectura religiosa, não podemos deixar de inquirir se as obras da 

5. A ARQUITECTURA DO DIVINO E O HOMEM

CAPÍTULO II

47 – Paul Golderberger é um crítico de 
arquitectura e professor americano. De 
1997 a 2011 foi o crítico de arquitectu-
ra do “The New Yorker”, sendo, na actual-
idade o correspondente de arquitectura 
da revista Vanity Fair  

48 – Palestra intitulada “Architecture, 
Sacred Space and the challenge of the 
Modern”, 2010
Versão integral da palestra disponível, 
a 1 de Maio de 2015, em: http://www.
paulgoldberger.com/lectures/architec-
ture-sacred-space-and-the-challenge-
of-the-modern/
Tradução livre de: “architecture, as well 
as being material, is also by nature and 
expectation rational – structure must 
have logic or it cannot stand. But the 
sacred is otherwise. It not only does not 
demand logic, it defies it. (...) If the goal 
is to make sacred architecture, there is 
a contradiction between the means and 
the end: the means must be rational, 

even as the end cannot be.”
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actualidade marcarão futuras gerações, como o panteão de Roma, durante 
séculos e séculos após a sua construção? Ou será que, com o passar do 
tempo o arquitecto foi focando o seu processo na criação do “espaço” 
arquitectónico, com a imagem visual do que seria o espaço envisionado, 
deixando, as dinâmicas espaciais e significados simbólicos para o seu 
futuro habitante (o ser religioso) negligenciados?

Estas questões são apenas uma parte ínfima das inúmeras questões 
referentes ao processo de criação de um espaço de culto, especialmente 
numa altura em que a arquitectura religiosa se considera uma matéria 
intensamente controversa, a abordagem à mesma, aliada à diversidade 
cultural que o projecto em estudo implica, requere uma aproximação 
teórica que o conceptualize. 

Para tal iremos, numa primeira instância, abordar a vasta obra do 
historiador de religiões Mircea Elíade49,50 e a obra de Richard Kieckhefer51, 
autor e professor universitário de estudos religiosos e história da religião, 
partindo para outras considerações acerca dos aspectos formais e 
simbólicos que caracterizam o espaço “sagrado”.52

49 – Mircea Elíade (1907-1986), foi um 
historiador de religiões, escritor, filósofo 
e professor na Universidade de Chicago. 
A sua extensa obra no ramo da religião 
concedeu-lhe a denominação de princi-
pal intérprete da experiência religiosa. 
Este estabeleceu paradigmas no estu-
do das religiões, que persistem e são 
referência crucial na temática, até aos 
dias de hoje.

50 – O autor tem inúmeras publicações 
desde 1933 a 1987. Consideremos algu-
mas, de especial relevância para o tema 
em questão :
ELIADE, Mircea, “The Sacred and the Pro-
fane: The Nature of Religion”, 1959, 1ª 
Edição, First Meridian Printing
ELIADE, Mircea, “Patterns in Compar-
ative Religion”, 1958, 1ª Edição, First 
Meridian Printing
ELIADE, Mircea, “Images and symbols: 
studies in religious symbolism”, 1961, 
1ª Edição, Harvill Press
ELIADE, Mircea, “Encyclopedia of Reli-
gion”, 1987, 1ª Edição, Macmillan

51 - KIECKHEFER, Richard, “Theology in 
Stone: Church Architecture from Byzan-
tium to Berkeley”, 1ª Edição, 2004, Ox-
ford University Press

52 - A utilização do termo “espaço sa-
grado” é utilizada neste documento 
como referência ao termo utilizado por 
Mircea Elíade, não querendo atribuir 
ao arquitecto a responsabilidade ou 
pretensão de criar obras “divinas”. O 
termo eleito seria “espaço dedicado ao 
sagrado”, no entanto, por comodidade, 
optou-se por omitir pontualmente a 
distinção.
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 Como referido anteriormente, a obra de Elíade tornou-se crucial na 
investigação do presente documento, incidindo várias das suas obras na 
problemática em questão, em particular, o livro “O Sagrado e o profano: a 
essência das religiões”. O texto tem a sua origem no estudo e comparação 
entre religiões e defende uma verdade ontológica comum à expressão e 
concepção humana do espaço “sagrado”. No referido, o autor descreve o este 
espaço como sendo a “não-homogeneidade” dentro da homogeneidade53, 
querendo desta forma explicar que o facto de ser diferente do restante 
espaço envolvente (o homogéneo), e portanto, singular, lhe atribui a 
qualidade de sagrado. Este representa um lugar de calma e compreensão 
dentro do caos do mundo profano e é visto como o espaço de transição e 
ligação entre dois mundos, o mundo humano e o divino, 54 e estabelece uma 
relação que caso contrário não existiria, mantendo os dois separados. 

 Mas como precisar os temas a abordar na distinção entre estes 
espaços arquitectónicos?

 Os autores Wilhelm Deichmann55 e Richard Kieckhefer56 sugerem 
nas suas obras, características comuns e definidoras da arquitectura de 
espaços sagrados. No presente documento, associámos estes estudos 
aos ensinamentos de Mircea Elíade para formular um conjunto de temas 
essenciais ao espaço de culto (quatro) que englobam os mencionados 
pelos autores supracitados:

- A Passagem/preparação; 
- A dinâmica espacial
- A experiência sensorial
- A simbologia/identidade

 Para muitos teóricos da religião “sacralidade é a qualidade 
atingida ou expressa pela separação: o sagrado é aquilo que é separado 
do profano e espaço sagrado é o espaço atrás de barreiras destinadas a 
restringir o acesso “.57 Esta ideia implica a criação de um limite, algures 

6.1  O  S A G R A D O  E  O  P R O F A N O

6. A PERCEPÇÃO DO SAGRADO

53 - ELIADE, Mircea, “The Sacred and the 
Profane: The Nature of Religion”, 1959, 
1ª Edição, First Meridian Printing, pág. 
21-29
54 - ELIADE, Mircea, “The Sacred and the 
Profane: The Nature of Religion”, 1959, 
1ª Edição, First Meridian Printing, pág. 
25

55 – O Arqueólogo e historiador alemão, 
Friedrich Wilhelm Diechmann (1909 
– 1993) debruçou-se sobre as igrejas 
primitivas distinguindo três factores 
essenciais num edifício de índole religio-
sa: o propósito , o significado e a forma 
arquitectónica:
DEICHMANN, F. Wilhelm, “Entstehung 
der christlichen Basilika und Entste-
hung des Kirchengeba¨udes: Zum Ver-
ha¨ltnis von Zweck und Form in der 
fru¨hchristlichen Architektur, em “Rom, 
Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten: 
Gesammelte Studien zur spätantiken Ar-
chitektur, Kunst und Geschichte”, 1982, 
1ª Edição, Steiner
Richard Kieckhefer refere o estudo do 
autor em: KIECKHEFER, Richard, “The-
ology in Stone: Church Architecture 
from Byzantium to Berkeley”, 2004, 1ª 
Edição,  Oxford University Press, pág. 10

56 – Richard Kieckhefer propõe quatro 
formas de estudar o espaço de culto: 
dinâmica espacial, centro de foco, res-
sonância simbólica e impacto estético 
como assimilação da forma em:
KIECKHEFER, Richard, “Theology in 
Stone: Church Architecture from Byz-
antium to Berkeley”, 2004, 1ª Edição, 
Oxford University Press
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entre o secular e o sagrado, onde um começa e o outro acaba, cabendo ao 
arquitecto agilizar esta passagem.  

A ideia da “passagem” ou transição tem especial relevância quando 
falamos de um espaço sagrado, esta divide o que é espaço sagrado e 
profano. Segundo Eliade (1959), deve ocorrer uma transição entre estas 
duas regiões que coloque o sujeito ciente da mudança que se aproxima, em 
termos espaciais, e o prepare mental e espiritualmente antes da entrada 
no espaço sagrado.58

 Esta transição é comum a várias religiões e pode ser um momento 
ou um processo (movimento); é no entanto uma “passagem” e não um mero 
“percurso”, ou seja, pressupõe a alteração, a mudança, de um lugar inicial 
para um lugar distintamente diferente. Esta transição, deve encaminhar, 
direccionar, deve ser parcial, no sentido em que apresenta ao sujeito uma 
preferência entre um dos estados que interliga, evidenciando o seu carácter 
singular. Ao justapôr exterior/interior, fechado/aberto, público/privado 
ou luz/sombra é possível estabelecer uma interioridade progressiva que 
vai aproximando o sujeito à alteração e preparando a chegada ao espaço 
sagrado. Este conceito, da importância do percurso até chegar ao espaço 
de oração, é um conceito milenar, sendo um dos pilares da peregrinação 
(prática comum à maioria das religiões); mais do que chegar a um lugar 
de culto, a jornada e a preparação psicológica para a transformação é para 
o ser humano, parte da experiência religiosa. Da mesma forma, muitos 
espaços de culto apresentam tradicionalmente um percurso de chegada 
ao lugar, como por exemplo os templos hindus que têm por norma uma 
escadaria ou as mesquitas que são dotadas de um pátio que antecede o 
espaço religioso.

 No caso português podemos salientar o caso dos claustros, ou 
deambulatórios, que, não sendo a sua função original, foi ganhando a 

6.2  A  P A S S A G E M

P E N S A R  O  P E R C U R S O  C O M O  E L E M E N T O  D E  P R E P A R A Ç Ã O

57 - KIECKHEFER, Richard, “Theology in 
Stone: Church Architecture from Byzan-
tium to Berkeley”, 2004, 1ª Edição, Ox-
ford University Press, pág. 18

58 - ELIADE, Mircea, “Patterns in Com-
parative Religion”, 1958, 1ª Edição, First 
Meridian Printing, pág. 370

Fig. 14a e 14b. Espaços/percursos 
que antecedem a entrada no espaço 
de oração. Centro Ismaili, Lisboa, 
(comunidade ismaelita) e Centro 
Radha Krishna, Lisboa (comunidade 
hindu), respectivamente.
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qualidade de “espaço de espiritualidade”, um local de passagem para a 
igreja e de passagem espiritual. Passou a significar a preparação antes 
de ingressarem no oratório para o ofício divino e onde reflectiam sobre o 
mesmo, posteriormente, interiorizando a “Palavra” ouvida, em silêncio.

A dinâmica espacial é um termo que escolhemos utilizar neste 
projecto para englobar vários elementos que “explicam” a configuração 
do espaço ao visitante. Estes devem, no seu conjunto, certificar-se que o 
visitante, ao presenciar o espaço pela primeira vez, consegue absorver a 
razão de ser do mesmo. 

O ênfase de determinado elemento ou área do espaço, não tem de 
ser, obrigatoriamente, o foco litúrgico, podendo assumir  diversos pontos 
focais; este conjunto deve simultaneamente espelhar as ideologias da 
própria religião e possibilitar a prática religiosa.

Mais uma vez, mencionamos Eliade, na sua utilização do conceito 
“axis-mundi” para referir o eixo vertical e a sua simbologia, este une a 
realidade mundana ao mundo divino e significa a passagem entre um e 
outro, destacando o significado da relação Céu-Terra nesta analogia.59

 Refere também, outros significados relacionados com este eixo, 
como o infinito, o eterno e o divino. Esta característica- a verticalidade 
- é um dos mais estudados elementos da arquitectura religiosa sendo 
normalmente traduzida no pé-direito e escala das construções; em 
aberturas zenitais que estabelecem uma clara ligação vertical ou em 
elementos como a cúpula que reforçam, mais uma vez, esta conexão. 
O acto de ser “chamado” a olhar para cima (pela arquitectura) remete o 
visitante para um sentimento de humildade e reconhecimento de uma 
força superior. 

Em “atmosferas”60, Zumthor fala-nos de “níveis de intimidade” e de 
como estes estão relacionados com a ideia de escala e dimensão mas 
como estas palavras não chegam para explicar a verdadeira relação entre a 

6.3  D INÂMICA ESPACIAL

V E R T I C A L I D A D E ,  D I R E C Ç Ã O ,  H I E R A R Q U I A  E  F O C O  D E  A T E N Ç Ã O

59 - ELIADE, Mircea, “The Sacred and the 
Profane: The Nature of Religion”, 1959, 
1ª Edição, First Meridian Printing

60 – ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas”, 
2006, 1ª Edição, Gustavo Gili

Fig. 15a e 15b. Igreja de São Pedro 
Mártir dos padres Dominicanos 
de Alcobendas, em Madrid, pelo 
arquitecto Miguel Fisac.
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massa construída e o homem. Este dá ainda o exemplo de como uma porta 
mais estreita pode fazer alguém parecer ou sentir-se maior, ou como um 
grande portal pode ser intimidatório.

Yi-Fu Tuan, geógrafo e autor chinês, na sua obra “space and place: 
the perspective of experience”, onde nos leva numa reflexão acerca das 
formas de sentir e pensar o espaço pelo ser humano, fala-nos, num capítulo 
intitulado “Mythical space and place” no significado de orientação espacial:

“Oriented mythical space has other general characteristics. It 
organizes the forces of nature and society by associating them with 
significant locations or places within the spatial system. It attempts to 
make sense of the universe by classifying its components and suggesting 
that mutual influences exist among them. It imputes personality to space, 
thus transforming space in effect into place”61

 Os conceitos de verticalidade, direcção, hieraquia e foco de atenção 
estão intimamente ligados: para definir a dinâmica espacial é necessário 
estabelecer o foco ou focos de atenção primordiais, destacando uma 
realidade dentro do espaço, utilizando para tal, os sentidos de perspectiva 
e direcção, fazendo-se marcar o momento a destacar através desta 
axialidade, delimitando o espaço processional que irá ditar o fluxo e refluxo 
dos percursos no espaço. A direcção define a forma como as pessoas se 
colocam no espaço, para onde se direccionam, sendo, geralmente, mas 
não obrigatoriamente, para o foco litúrgico; esta é, em muitos casos, 
simbolicamente relevante (exemplo: muçulmanos, na sua prática religiosa, 
direccionam-se para Mecca); a Hierarquia remete para a clarificação, a 
partir de elementos arquitectónicos, do lugar que representa o divino,62 
ou a ordem clerical, como, por exemplo, que parte do espaço é acessível 
pelo público ou apenas pelos membros do clérigo, que destaque tem a zona 
dedicada à entidade/s divina/s, entre outros; o foco de atenção combina 
a axialidade, direcção e hierarquia e é o espaço que exige a atenção do 
visitante e confere uma centralidade ao espaço de culto, em torno da qual 
se processa o espaço – é o coração do mesmo, a razão da sua existência, 
e portanto, o objecto de contemplação. 

61 – TUAN, Yi-Fu, “Space and place: the 
perspective of experience”, 2000, Uni-
versity of Minnesota Press, pág. 91
Tradução livre: O espaço mítico orien-
tado tem outras características gerais. 
Organiza as forças da natureza e socie-
dade ao associá-las com localizações 
significantes ou espaços dentro do 
sistema espacial. Este tenta atribuir 
sentido ao universo através da classifi-
cação dos seus componentes e suger-
indo que existem influências mútuas 
entre estes. Atribui personalidade ao 
espaço, transformando espaço, efecti-
vamente em lugar.

62 – Na presente investigação, salien-
tamos a singularidade do budismo em 
comparação com as restantes religiões 
abordadas, por não reconhecer um 
“deus”, mas sim uma entidade ou um 
guia – Buddha. Não lhe atribuindo  tran-
scendência, mas sim sabedoria, tornan-
do-se um exemplo a seguir
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Pretende-se, de um espaço dedicado à experiência íntima que é o 
acto de oração ou meditação, que este instigue uma reacção emocional 
no seu utilizador. 

A abordagem a esta temática não é algo imediato. Como definir o 
espaço dedicado ao divino? Como explicitar uma “atmosfera”? 

Gaston Bachelard63 define-a como uma arquitectura que é capaz 
de comover o homem, Juhani Pallasmaa64 aborda o tema da arquitectura 
pensada através da percepção multi-sensorial, directamente relacionada 
com os sentidos inerentes ao ser humano. Norberg-Schulz65 evidencia a 
carga emocional associada à dita percepção do espaço.

O arquitecto Peter Zumthor fala-nos, também, da percepção imediata 
de um espaço: “I enter a building, see a room, and - in the fraction of a 
second have this feeling about it”66 e explica o fenómeno arquitectónico 
por detrás dessa “reacção” à arquitectura, introduzindo o conceito de 
“atmosfera” que dá o nome ao seu livro:

“A atmosfera comunica com a nossa percepção emocional, isto é, 
a percepção que funciona de forma instintiva e que o ser humano possui 
para sobreviver. (...) Compreensão imediata, ligação imediata, recusa 
imediata.” 67 É desta forma “instintiva”, diz o arquitecto, que a atmosfera 
arquitectónica nos marca. 

 Mas de que forma pode a arquitectura instigar esta percepção 
“imediata” de estar num espaço dedicado ao divino? Como criar essa 
“atmosfera”? No seu livro, The experience of place68, Tony Hiss usa a 
noção de “percepção simultânea”, que descreve como sendo o sistema 
que utilizamos para experienciar a nossa envolvente, estendendo o seu 
estudo para a exploração dos sentidos humanos na percepção, conexão e 
empatia relativamente ao espaço, conceito a que o autor se refere como 
“connectedness”(conexão) entre o sujeito e o lugar. 

Olhando genericamente para os exemplos de arquitectura sacra no 
contexto global, em particular, os casos de maior sucesso arquitectónico, 
podemos legitimar a verdade presente nas palavras de Hiss, ao 

6.4  A  E X P E R I Ê N C I A  S E N S O R I A L

63 – BACHELARD, Gaston, “A Poética 
do espaço”, 1957, 1ª Edição, Martins 
Fontes

64 – PALLASMAA, Juhani, “The Eyes of 
the skin: Architecture and the senses”, 
2005, 2ª Edição,  Academy Press

65 – NORBERG-SCHULZ, Christian, “Ge-
nius Loci: Towards a phenomenology of 
architecture”, 1979, 2ª Edição, Rizzoli

66 - ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas”, 
2006, 1ª Edição,  Gustavo Gili, pág.13

67 - ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas”, 
2006, 1ª Edição, Gustavo Gili, pág.10

68 – HISS, Tony, “The Experience of 
Place: A New Way of Looking at and 
Dealing With our Radically Changing Cit-
ies and Countryside”, 1990, 1ª Edição, 
Knopf

Fig. 16a e 16b. Arquitectura 
sensorial aplicada no projecto das 
termas de Vals do arquitecto Peter 
Zumthor.
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constatarmos um padrão repetido na vivência do espaço: estes apelam 
deliberadamente aos sentidos do visitante. 

 O corpo é o centro da experiência empírica: o indivíduo obtém a 
percepção de um espaço apenas sob a forma do conjunto de informações 
passadas ao cérebro pelos sentidos do corpo humano. 

Na obra Eyes of the skin69, Juhani Pallasmaa aborda o tema 
da arquitectura sensorial, explicando a arquitectura como algo que 
se experiencia com todo o corpo e com todo o ser, referindo o sistema 
sensorial como parte vital na percepção do espaço, ideia corroborada pelo 
autor Merleau-Ponty70 que reconhece a importância da relação entre o 
homem e os sentidos que lhe são inerentes e a sua experiência do mundo. 
Uma abordagem à arquitectura consciente de todos os sentidos vai para 
além da aparência visual do edifício. 

O arquitecto Tadao Ando, fala-nos da sua abordagem à arquitectura: 
“I wish to build an architecture which would appeal not only to the 
eyes of viewers but to all the five senses of men.”71, e tendo esta 
filosofia o arquitecto construiu espaços de oração icónicos de elevada 
conotação espiritual como Church on the water e Church of the light. A 
arquitectura transmite sensações assimiladas pelo corpo humano, que são 
transformadas pelo intelecto em imagens mentais, ligadas a conotações 
emocionais e à experiência individual do indivíduo, das suas percepções e 
da sua memória sensorial.

 Visão – A arquitectura é vista como um fenómeno visual. A visão 
tem dominado a forma como se produz, explica e conhece a arquitectura, 
e a tecnologia do mundo actual explora o sentido de visão diária e 
continuamente, contribuindo para uma maior separação dos sentidos 
e negligência dos restantes e constituindo o que é actualmente uma 
sociedade global ocular-centrista: “Instead of experiencing our being in the 
world, we behold it from outside as spectators of images projected on the 
surface of the retina.”72.Os arquitectos devem esforçar-se por reintroduzir 
os sentidos não-visuais, tentando a reversão desta tendência, para uma 
experiência mais gratificante do espaço.

 A importância da visão é inquestionável. No entanto, vários autores 
consideram a visão um fenómeno sinestésico73, em que esta traduz o 

69 - PALLASMAA, Juhani, “The Eyes of 
the skin: Architecture and the senses”, 
2005, 2ª Edição,  Academy Press

70 - MERLEAU-PONTY, Maurice, “Fenom-
ologia da percepção”, 2011, 4ª Edição, 
Martins Fontes

71 – ANDO, Tadao, 1990, citado em: MC-
LUHAN, Eric, “Essential McLuhan”, 1995, 
House of Anansi, pág. 34
Tradução livre: Eu desejo construir uma 
arquitectura que apele, não apenas aos 
olhos dos observadores, mas a todos os 
cinco sentidos do Homem.

72 - PALLASMAA, Juhani, “The Eyes of 
the skin: Architecture and the senses”, 
2005, 2ª Edição,  Academy Press, pág. 
30
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sentido de tacto, o sentido gustativo e em casos até mesmo o olfacto ou 
adição, associado aos materiais que percepciona: 

“Vision reveals what touch already knows. We could think of the 
sense of touch as the unconscious of vision. Our eyes stroke distant 
surfaces, contours and edges, and the unconscious tactile sensation 
determines the agreeableness or unpleasantness of the experience.”74

 Quando pensamos em arquitectura religiosa de séculos passados, 
imediatamente somos confrontados com a imagem do óculo do panteão de 
Roma ou a grandiosidade das catedrais góticas ou outra imagem icónica 
gravada na memória, geralmente associada à escala e luz de determinada 
obra arquitectónica. Desde as primeiras civilizações que a luz tem um 
papel simbólico directamente relacionado com a experiência religiosa 
e crenças cosmológicas; não é por acaso que o controlo da luz sempre 
foi uma preocupação do arquitecto no projecto de um espaço dedicado 
ao divino, esta encara um papel relevante na criação da atmosfera para 
o culto religioso e por esse motivo, o aspecto a que daremos especial 
atenção quando abordamos o sentido da visão. 

Contudo, o tratamento da luz não influencia apenas a relação entre 
crente e religião, mas também a relação espacial entre crente e construção 
em si – a estrutura espacial constrói a dinâmica do ritual religioso enquanto 
a luz constrói o ambiente para a experiência religiosa. Pallasmaa exprime 
a importância da sombra na criação dos espaços,75 este explica que a luz 
ofuscante impossibilita a imaginação e o homogéneo elimina a sensação 
de lugar. Elabora esta teoria referindo que durante experiências emocionais 
ou de maior intimidade, o homem tende a fechar os olhos (na prática de 
meditação ou oração, ao ouvir música, entre outros) de forma a eliminar o 
sentido de visão como elemento de distracção, de investigação contínua.

O autor continua o seu discurso falando do místico e da penumbra no 
conforto do sujeito no espaço: “Deep shadows and darkness are essential, 
because they dim the sharpness of vision, make depth and distance 
ambiguous, and invite unconscious peripheral vision and tactile fantasy.”76  

Proposta: Pensar o elogio da sombra enquanto processo de criação 
de uma atmosfera propícia à intimidade. Trabalhar a entrada de luz natural 

73 – Sinestesia: Do grego synaísthesis, 
«sentimento comum a vários»
 “Termo que caracteriza a experiência 
sensorial de certos indivíduos, nos 
quais, sensações correspondentes a 
certo sentido são associadas às de 
outro.”
sinestesia in Dicionário da Língua Por-
tuguesa com Acordo Ortográfico . Porto 
Editora, 2003-2015.
Disponível online, a 12 de Maio de 2015, 
em: http://www.infopedia.pt/dicionari-
os/lingua-portuguesa/sinestesia

Fig. 17 - Relação luz/sombra da 
“Church of the Light” de Tadao Ando

Fig. 18 - Relação luz/sombra da 
Notre Dame du Haut, em Ronchamp 
de Le Corbusier
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para que seja a protagonista do espaço, o foco de atenção – o exacto 
oposto do homogéneo. 

 Tacto – O sentido de tacto, ou comummente referenciado como o 
sistema háptico, dota o ser humano de informação acerca do mundo que 
o rodeia; a pele age como mediador e permite reconhecer densidade, peso, 
textura, temperatura e outras qualidades físicas dos materiais.

Pallasmaa, na obra já referida, refere o sistema háptico como 
elemento que nos interliga com um sentido de tempo e tradição, que nos 
põe em contacto com as gerações passadas e futuras. 

A noção de distância, dimensionamento, profundidade, rugosidade, 
polido, desgaste, sombra associada a calor e luz associada a frio, entre 
outras, são ideias assimiladas pela visão mas que têm o seu fundamento 
no tacto, apenas a partir deste podemos realmente entender o que a visão 
nos indica. 

Os materiais estão ligados não só à memória do indivíduo como 
também ao seu conforto num determinado espaço. Cada espaço de oração 
tem uma diferente ocupação por parte dos seus visitantes, o facto de ser 
um espaço para o silêncio profundo, para o canto colectivo ou para os dois, 
em diferentes alturas, irá determinar os materiais a escolher para sua 
construção, da mesma maneira que não se escolherão pavimentos iguais 
para a prostração ou a prática em pé. 

O sentido do tacto influencia imensamente a habitabilidade e 
adequação do espaço.

 Proposta: Pensar a escolha dos materiais em cada aplicação 
específica, com vista a enaltecer o carácter apelativo do espaço enquanto 
espaço dedicado ao divino e simultaneamente proporcionar conforto e 
sentido de pertença e identidade.

 Audição – O ouvido é um orgão complexo que recebe vibrações a 
partir do ar e as converte em impulsos nervosos que posteriormente são 

Fig. 19. Museo Sayamaike, em 
Osaka, do arquitecto Tadao Ando. 
Pormenor da textura da parede

74 - PALLASMAA, Juhani, “The Eyes of 
the skin: Architecture and the senses”, 
2005, 2ª Edição,  Academy Press, pág. 
42
Tradução livre: A visão revela o que o 
tacto já conhece. Podemos pensar no 
sentido de tacto como o inconsciente 
da visão. Os nossos olhos incidem sobre 
superfícies, contornos e esquinas dis-
tantes, e a sensação táctil inconsciente 
determina a agradabilidade ou descon-
forto da experiência.

75 - PALLASMAA, Juhani, “The Eyes of 
the skin: Architecture and the senses”, 
2005, 2ª Edição,  Academy Press, pág. 
46

76 - PALLASMAA, Juhani, “The Eyes of 
the skin: Architecture and the senses”, 
2005, 2ª Edição,  Academy Press, pág. 
50
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interpretados pelo cérebro como sons que este consegue reconhecer. A 
estrutura de um ambiente arquitectónico, o facto de este ser mais aberto 
ou fechado, os materiais que o constituem e a sua capacidade de absorção 
ou ressonância alteram a percepção do espaço. No capítulo “acoustic 
intimacy”, Pallasma afirma:“every building or space has its characteristic 
sound of intimacy or monumentality, invitation or rejection, hospitality or 
hostility. A space is understood and appreciated through its echo as much 
as through its visual shape”77

 Proposta: À semelhança do tacto, os elementos formais que 
alteram as qualidades acústicas do espaço devem ser tidos em conta num 
contexto de adaptação às futuras práticas a decorrer no espaço, assim 
como ao carácter e atmosfera que se pretendem alcançar. Proceder ao 
desenho espacial tendo em conta o potencial acústico dos volumes e à 
selecção dos materiais tendo em conta o seu carácter auditivo.

 Gosto e Olfacto – O sentido de gosto na arquitectura é um conceito 
abstracto, associado aos restantes sentidos. James Gibson78, refere um 
sistema perceptual constituído pela dupla gosto-olfacto, defendendo que 
estes são indissociáveis pela forma como comunicam entre si e funcionam 
a um nível químico. Pallasma, eleva a importância do gosto, ao sugerir que 
através do mesmo se experiencia mais profundamente a arquitectura – um 
aroma numa sala ou a textura de um material podem entrar em contacto 
com a memória das papilas gustativas e fundir os vários sentidos na 
percepção do espaço. O olfacto está directamente ligado à capacidade 
de evocação do ser humano, apenas algumas moléculas de determinado 
aroma são suficientes para impulsionar o cérebro à recolecção de uma 
memória ou sensação associada.

 Proposta: Pensar os espaços tendo em conta esta dupla, tanto 
pela circulação do ar pelos edifícios como pela absorção de cheiros pelos 
materiais escolhidos e pela sensações gustativas associadas.

77 - PALLASMAA, Juhani, “The Eyes of 

the skin: Architecture and the senses”, 

2005, 2ª Edição,  Academy Press, pág. 

62

78 – GIBSON, James, “The senses con-

sidered as perceptual systems”, 1983, 

1ª Edição, Praeger

Fig. 20 - St. Michael’s Cathedral, 
Reino Unido. Exemplo dos 
fenómenos acústicos da 
arquitectura sacra do gótico
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A identidade de um espaço religioso está intimamente ligada com 
os pontos anteriores, a materialidade, o jogo luz/sombra, as dinâmicas 
espaciais, os aromas ou inúmeros outros factores da experiência espacial 
têm a sua parte na criação da supracitada; resta-nos referir o factor 
simbólico e iconográfico do espaço religioso: a arte que transmite imagens 
de deuses, ideais religiosos, espaços simbólicos do “sagrado”, ou outro 
conceito que é reconhecido e estimado pelo sujeito tem a capacidade de o 
situar, auxiliar e encorajar na sua experiência religiosa. 

Damos como exemplo o sinal da cruz, símbolo carregado de 
significado para os cristãos, ou o símbolo do Om, na cultura hindu, símbolo 
do universo e da trindade de deuses (Vishna, Brahma e Shiva) num só, ou 
ainda a arca que guarda as escrituras sagradas no espaço Judaico. 

Todos estes elementos equipam o visitante com modelos ou 
imagens divinas que são guias para a sua vivência terrestre e contribuem 
para o reconhecimento da memória para assimilação do espaço enquanto 
espaço sagrado, para um crescente distanciamento entre o que é o espaço 
profano e o que deixa de o ser. 

6.5  S IMBOLOGIA  E  IDENTIDADE

Fig. 21 - Templo Hindu, BAPS 
Swaminarayan Akshardham, em 
Nova Deli
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 Fátima é um caso particular no contexto das cidades portuguesas. 
Enquanto cidade, Fátima cresceu tendo como ponto de partida um 
fenómeno religioso e social capaz de mover massas; tal acontecimento 
origina um crescimento descontrolado, exponencial e, neste caso, sem 
planeamento, traduzindo-se numa cidade incompleta e desequilibrada pela 
distribuição dos usos, apresentando hotelaria e restauração como usos 
principais e descurando os aspectos culturais da cidade. 

 A composição e desenvolvimento da estrutura urbana deu-se em 
torno da imagem da cidade, que para muitos (em particular o Santuário 
de Fátima) se tornou um ícone. Este fenómeno de turismo religioso é o 
motor que possibilita o funcionamento e a sustentabilidade da cidade; as 
implicações que esta instituição tem aos mais diversos níveis, quando 
falamos em habitar Fátima, é tal, que se pode considerar a cidade uma 
cidade centrípeta, no sentido em que todas as intervenções de planeamento 
urbano, a própria expansão da cidade, os equipamentos e espaços de 
utilização foram e são pensados em torno deste mesmo fenómeno.

 Desta forma, procurando a sustentabilidade financeira, a cidade 
procura manter uma cenografia urbana e imagem da cidade enquanto palco 
de actividades ligadas à religião, com vista a manter esta vertente crucial 

7. EVOLUÇÃO URBANA: FÁTIMA, UMA CIDADE CENTRÍPETA

CAPÍTULO III

 Fig. 22. Santuário de Fátima a 13 de Outubro de 1954
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às dinâmicas territoriais.
 Devido ao carácter sazonal das migrações a Fátima, esta funciona 

de forma expectante, pronta a receber elevados fluxos de pessoas em 
datas relevantes, e tendo um movimento consideravelmente menor no 
resto do ano, ainda que nunca completamente estanque. 

 Fátima apresenta-se, muito possivelmente, como a cidade 
portuguesa mais “teatral”, no sentido em que “vive” em preparação para 
ser palco de eventos/celebrações; tem uma imagem de marca associada, 
da qual se sustentam os equipamentos e serviços ligados ao turismo e um 
espaço icónico (o Santuário), criado propositadamente para acolher um 
grande número de pessoas. Se pensarmos na escala do santuário de Fátima 
tendo em conta que a população residente em Fátima é de, sensivelmente 
11,5 mil habitantes79 com uma densidade de 162 habitantes por km2 e o 
recinto do santuário tem capacidade para acolher entre 200 mil a 250 mil 
pessoas, chegando a lotação a ser esgotada em ocasiões especiais, torna-
se mais fácil perceber a discrepância entre a vivência de datas icónicas e 
os restantes dias na cidade.

Para o habitante de Fátima, esta vivência algo particular torna-se 
difícil, uma vez que surge a problemática da descompensação da cidade 
que peca em oferta de equipamentos colectivos e actividades culturais 
pois investe na projecção e crescimento do turismo, turismo este que 
também lucraria da criação deste tipo de equipamento, tornando a cidade 
mais apelativa e multifacetada. É nesta linha de pensamento que surge o 
plano de reabilitação da cidade, tecido pela SRU80 de Fátima, que aponta, 
dentro do plano proposto para a cidade, a criação de um museu, biblioteca 
e centro inter-religioso nas proximidades do santuário.

79 – Dados provenientes do Instituto 
Nacional de Estatística, (INE) datados 
de 2011.

80 – Sociedade de Reabilitação Urbana
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8. A PROPOSTA URBANA: PROGRAMA E INTENÇÕES

O projecto em estudo a ser desenvolvido para Projecto Final de 
Mestrado, situa- se num terreno próximo ao Santuário, e insere-se no plano 
de reabilitação urbana da cidade, proposto pela Sociedade de Reabilitação 
Urbana de Fátima, e propõe-se o projecto de um museu, biblioteca, arquivo 
e centro inter-religioso. É neste contexto referido anteriormente que 
se insere a proposta, esta tem como objectivos principais enriquecer a 
cidade a nível cultural, criando plataformas e actividades para o habitante 
e novas atracções para o turista; criar um palco nacional/mundial para a 
reunião de populações de religiões distintas com o intuito de favorecer o 
diálogo, respeito e convivência inter-religiosos com a criação do centro 
inter-religioso, e por último, conseguir uma cooperação saudável entre o 
museu, a biblioteca e o centro inter-religioso para que se completem e 
proporcionem ao visitante uma experiência de aprendizagem quanto às 
diferentes religiões sob a premissa : “conhecimento para aceitação da 
diferença”. 

O projecto visa proporcionar um lugar de aprendizagem, partilha e 
reflexão, uma nova atracção através de um programa diferente do que a 
cidade tem para oferecer actualmente e uma mais-valia para o percurso de 
Fátima enquanto cidade multi-dimensional, com capacidade de acolhimento 
crescente, respeitadora de todas as religiões e capaz de oferecer maior 
diversidade cultural sem no entanto perder a sua imagem de referência 
para o turismo religioso. 

A cidade necessita de evoluir, tornar-se mais equilibrada no que toca 
às possibilidades que oferece tanto ao habitante como ao visitante, de 
forma a assegurar não só o seu sustento a curto prazo mas também a sua 
sustentabilidade a longo prazo. A criação de um pólo cultural juntamente 
com a criação de um novo pólo atractivo de diferentes grupos migratórios 
(centro inter-religioso) e o aproveitamento e estimulação das valências da 
cidade para o efeito (hotelaria, restauração, vazios e espaços expectantes, 
simbologia religiosa) poderão ser o primeiro passo para o incentivo à 
reinvenção da cidade e cumprimento deste objectivo. 
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Ao intervir em Fátima, em particular falando num equipamento 
colectivo, importante para o turismo, de grandes dimensões e nas 
proximidades do santuário, há que estabelecer uma decisão acerca do 
impacto pretendido com a intervenção em estudo. Tomando como exemplo 
dois projectos de arquitectos reconhecidos para a nova Basílica da 
Santíssima Trindade – o de Alexandros Tombazis, vencedor do concurso, cujo 
projecto foi concluído em outubro de 2007 e aberto ao público desde então; 
e o projecto proposto por Gonçalo Byrne, podemos distinguir claramente 
duas abordagens completamente distintas a um mesmo programa. Na 
primeira, o arquitecto optou por desenhar um edifício imponente, um novo 
marco para a cidade e uma completa alteração da imagem do santuário e 
da paisagem urbana; por sua vez, Byrne idealizou e desenhou um projecto 
com ideais opostos, este seria integrado na forma do recinto do santuário, 
estando a nova basílica a um nível inferior de linhas orgânicas harmoniosas 
com a inclinação do terreno de modo a cumprir o programa e não perturbar 
a imagem icónica da arquitectura da Basílica de Nossa Senhora de Fátima 
– elemento central do santuário, evitando assim um conflito entre o novo 
e o antigo deixando a basílica pré-existente em destaque. 

9. INTERVENÇÕES NA CIDADE DE FÁTIMA: DUAS ABORDAGENS

 Fig. 23a e 23b. Fotografia de maquete e fotografia aérea dos projectos de Gonçalo Byrne e Alexandros 
Tombazis, respectivamente



56

A partir destes dois projectos, e após a construção da nova basílica 
pelo arquitecto Tombazis, como novo ícone, torna-se crucial pensar 
no impacto que a obra irá ter na paisagem urbana, sendo um terreno 
actualmente vazio e próximo ao santuário, o aparecimento de um edifício 
de grandes proporções e escala desadequada poderia ser catastrófico. 
Assim sendo, esta segunda atitude da parte de Gonçalo Byrne surge como 
a mais indicada a seguir neste contexto – uma intervenção graciosa, longe 
de imponente, integrada no terreno e na envolvente imediata que cumpra 
as suas funções não interferindo drasticamente nos rituais habituais da 
cidade e na cenografia urbana.
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Investigámos, num capítulo anterior, a forma como Le Corbusier 
procede à distinção dos espaços, a nível formal, no convento de La 
Tourette, a forma como este concilia espaços de diferentes usos num 
mesmo complexo. Agora falemos de um outro exemplo, que, ao contrário 
de La Tourette, se encontra instalado no centro da cidade contemporânea 
– a fundação Calouste Gulbenkian. Este caso de estudo é um espaço 
de excelência na cidade de Lisboa, da autoria dos arquitectos Alberto 
Pessoa, Pedro Cid e Ruy Athouguia , que engloba no mesmo espaço vários 
equipamentos culturais, alguns dos quais semelhantes ao projecto em 
estudo (museu, biblioteca, auditório, salas de conferência, entre outros), 
que apresentam uma forte relação com o espaço público e espaços 
verdes envolventes, realçando ainda a capacidade de distanciamento e a 
privacidade relativamente à rua e à confusão do mundo exterior que este 
jardim proporciona.

 Tendo como base as reflexões tecidas acima, o projecto evoluiu 
no sentido da relação dos equipamentos entre si, na sua relação com o 
espaço público e com o parque onde se insere (o parque da via sacra) e 
ainda a relação do próprio parque com a rua. 

 

 

O jogo de volumes que caracteriza o complexo é composto por 
paralelepípedos longitudinais que delimitam diferentes usos. Estes 
têm pontos em comum, chamados pontos nodais onde, pontualmente, 
se possibilita a ligação entre usos (exemplo: entre biblioteca e museu, 

10. A CONSTRUÇÃO ESPACIAL A PARTIR DA DISTINÇÃO DE ESPAÇOS

 EDIFICADO  ESPAÇO VERDE / PRAÇA

 VEGETAÇÃO

 RUA  EDIFICADO

 VEGETAÇÃO

 PARQUE

 Fig. 24. Esquema de Conceito 
Relação dos edifícios com o exterior e o espaço público no interior do complexo
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pequeno centro de investigação). 

Estes volumes foram distribuídos no território a partir do vazio, ou 
seja, a partir das intenções para o espaço público que os serve e tecendo 
uma narrativa no percorrer do mesmo. Cada uso tem associado ao seu 
programa um espaço exterior que o serve – há uma praça central com a 
função de recepção, espaço de espera e encontro e espaço de distribuição, 
a “praça das religiões” que serve apenas o centro inter-religioso nas suas 
três vertentes: espaço de conferências, espaço de hospedagem e como 
passagem para os espaços de oração; o museu tem um espaço exterior 
restrito que pode acomodar exposições ou instalações (à semelhança do 
CCB, em Lisboa), e a biblioteca tem também um espaço de leitura exterior.

 

Em afinidade com a fundação Calouste Gulbenkian, através de um 
jogo de cotas e distanciamento da rua principal aliadas ao uso da vegetação, 
é conseguido que a escala do complexo não seja directamente perceptível 
a partir da rua, tornando a entrada no recinto um processo gradual de 
descoberta e abstracção da cidade – uma interioridade progressiva. 

 1
 2

 3
 4

 7

 5
 1

 2  3

 4  6

 7

 Fig.26a e 26b . Esquema dos espaços verdes
1. Praça do complexo, 2. Espaço exterior do museu, 3. espaço exterior da biblioteca, 4. Jardim da Paz, 

5. Praça das religiões, 6. Espaço exterior da hospedagem, 7. Parque da Via Sacra

 1

 2
 3

 4

 5

 Fig. 25. Distribuição dos equipamentos 
1.Biblioteca, 2.Museu, 3.Centro Congressos, 4. Hospedagem, 5. Espaços de Oração



59

 O acesso principal é feito a partir da avenida basilar de Fátima, a 
Avenida de Dom José Alves Correia da Silva (que une as rotundas de entrada 
na cidade e que leva ao Santuário) através de uma rampa que encaminha 
o visitante num percurso, passando por baixo do edifício da biblioteca, até 
uma cota inferior, onde é deparado com a praça que une todos os usos. 

 A biblioteca é o uso de maior ligação com a população local, pelo 
que foi criada uma entrada em maior proximidade à rua, os restantes 
usos têm a sua distribuição através da praça – o visitante chega a este 
espaço e opta pela entrada no museu, pelo disfrute do espaço público, pela 
passagem para o parque da Via Sacra ou para um outro espaço de carácter 
e escala mais íntimo a dita “praça das religiões”. 

 O conjunto dos espaços que compõe este pólo cultural foi pensado 
de forma a criar espaços de diferentes níveis de privacidade, sendo o seu 
conjunto muito mais focado na relação com o interior do complexo do que 
no exterior (rua). Há uma diferença considerável no nível de isolamento 
do espaço inter-religioso, este é mais virado para si mesmo do que os 
restantes espaços, relacionados com a população local e o turista comum, 
de forma a proporcionar a experiência inter-religiosa com o mínimo de 
distrações exteriores. O seu acesso, a partir da rua, não é tão imediato, 
possibilitando a adequação mental do sujeito para a experiência (ver 
capítulo II – a passagem).

 O projecto encontra-se inserido no parque da Via Sacra. Este 
parque tem como objectivo servir a Avenida de um espaço verde ao 
mesmo tempo que define no seu interior um percurso que liga a zona sul 
(proximidade do Santuário) à Via Sacra existente na zona norte (Valinhos 
e Loca do Anjo – zona histórica de Fátima). Este percurso será também 
utilizado para unir o centro inter-religioso ao centro pastoral Paulo VI, a 

 Fig. 27. Corte esquemático ilustrativo da diferença de cotas no interior do complexo
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cerca de 350 metros deste; este centro contém um grande auditório com 
capacidade para 2.092 lugares, e duas salas com 600 e 140 lugares; tendo 
sido recentemente renovado, este poderá ser utilizado como extensão do 
espaço de conferências, na eventualidade de um evento de grande escala. 
Desta forma, tornou-se possível aliar os equipamentos existentes na 
cidade (hotelaria, restauração, outros) de forma a criar um centro que, 
tendo eventos de menor ou maior escala, se consegue adaptar/expandir, 
evitando a escala exagerada e dificilmente adequada a uma afluência 
baixa, mas conseguindo responder a uma maior afluência pontual.

 Fig. 29. Corte representativo de parte do percurso  de ligação à Via Sacra

 Fig. 28. Percurso de ligação à Via Sacra
1. Basílica da Santíssima Trindade, 2. Centro Pastoral Paulo VI, 

3. Parque da Via Sacra - Percurso de Ligação, 4. Valinhos - Via sacra existente
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Projectar um centro inter-religioso engloba pensar no indivíduo 
cuja cultura e religião são uma incógnita, e portanto, uma infinidade de 
hipóteses. A partir da investigação teórica, juntamente com o lugar onde se 
insere, conseguimos concluir as necessidades programáticas de um centro 
desta natureza. A partir desta conclusão, o programa apresentado consiste 
em três espaços. Em primeiro lugar, o espaço de eventos; este inclui 
salas de palestras, reunião e exposição, auditório, secretariado e zonas 
de recepção, restauração (incluindo um refeitório comum) e espaços de 
leitura e trabalho, sendo estes usos diferenciados por pisos. Seguidamente, 
o espaço de albergue, que servirá para acolher os visitantes temporários 
do espaço de eventos (ou parte), é constituído por diversas tipologias de 
quarto: individual, partilhado ou apto para mobilidade condicionada, zona 
de recepção, zona de refeições e serviços do complexo. Por último, os 
espaços dedicados à prática religiosa, constituído por espaços de oração 
vocacionados (cinco) e um espaço de oração ambivalente, unidos por um 
percurso que circunda um espaço verde proposto: o Jardim da Paz. 

 

 Fig. 30. Centro Inter-religioso - Distribuição dos usos

Hospedagem - Quartos
Auditório
Recepção e serviços da Hospedagem
Secretrariado e salas de conferência
Refeitório
Restauração

11. PROJECTO DE UM CENTRO INTER-RELIGIOSO

 MEMÓRIA DESCRITIVA

CAPÍTULO IV
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À semelhança  do que acontece em La Tourette, estes três “espaços” 
confinam um quarto espaço exterior-interior – isto é, um espaço que sendo 
exterior, é interior no sentido em que está fisicamente distanciado da rua 
e da restante envolvente próxima, pertencendo a sua utilização a quem 
habita os espaços construídos imediatos. Constatámos no projecto de Le 
Corbusier, que a circulação se efectuava em volta dos pátios interiores 
criados, resultando num edifício virado para si próprio cuja única relação 
com o exterior seria uma de contemplação, como se a realidade exterior 
fosse um ecrã, enfatizando a distinção de interior do convento e exterior 
do convento. Da mesma forma, optámos por criar os espaços de circulação 
virados para esta praça interior, usando simultaneamente a vegetação a 
“separar” a rua dos edifícios propostos e a enfatizar o distanciamento de 
realidades.(Fig. 31b)

 O acesso aos espaços de oração é feito também em redor da praça, 
mas distancia-se, através de uma mudança de cota, transformando-se 
num percurso à parte, que à semelhança de um claustro, cria um percurso 
deambulatório, que prepara o visitante para uma adequação psicológica 
à entrada num espaço de conotação especial. Este espaço de circulação 
é pensado de forma a criar um percurso expositivo que permita ao 
visitante uma experiência singular e uma continuação do museu. Propõem-
se reentrâncias nas paredes do referido percurso que acompanhem e 
enquadrem o visitante acerca do edifício e respectiva religião presentes.
(Fig. 31a)

 Fig. 31a Percurso expositivo e espaço respectivo de cada religião 
Fig. 31b.  Planta  dos espaços de circulação (espaço virado para o interior do complexo)
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O tema da diversidade cultural é um tema crucial neste projecto, 
que implica ter em consideração a profunda ligação entre um ser 
religioso e a sua vivência diária. Desde os seus rituais de culto às 
suas restrições alimentares, é necessário tornar este espaço flexível e 
adaptável a diferentes modos de estar. Deu-se particular atenção a este 
tema no projecto de diferentes tipologias e na flexibilidade dos espaços 
de dormida, prontos a transformarem-se em espaços de trabalho ou de 
preparação de refeições rápidas, simultaneamente dotando o refeitório da 
maior flexibilidade possível, possibilitando o armazenamento de alimentos 
específicos e a sua confecção para o colectivo ou para o individual. 

 A partir das conclusões tecidas acerca dos aspectos formais 
e simbólicos que caracterizam um espaço de culto, juntamente com a 
informação recolhida acerca da cultura, arte  e arquitectura religiosa 
de cada uma destas religiões, projectaram-se os espaços de oração 
respectivos. Com a preservação da identidade cultural como objectivo, 
pretende-se ainda que o conjunto dos espaços de oração, projecte uma 
ideia de união - união na diferença. É nossa intenção que o projecto 
resulte na criação de espaços singulares que através de aspectos da sua 
linguagem, transmitam a ideia de uma composição única heterogénea e 
não de várias composições individuais aglomeradas num mesmo espaço. 

 A presente investigação, em particular o estudo das obras 
de Mircea Elíade acima referidas, remete-nos para a necessidade de 
diferenciação do espaço dito “sagrado” da restante realidade mundana, 
para que este seja assimilado como tal. Esta aspiração é visível na proposta 
em desenvolvimento, pelo diferente tratamento formal dos espaços: o 
apelidado “mundano” é caracterizado pela homogeneidade, evidenciada 
através da repetição e da criação de ritmos. O oposto acontece no espaço 
dedicado ao “sagrado”,  este marca uma singularidade, um marco no cenário 
imediato, e é destacável do ambiente mundano. Cada espaço de oração é 
único e inconfundível.

 O projecto de espaços de oração distintos numa proximidade física 

12. A PERCEPÇÃO DO SAGRADO
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é um desafio a vários níveis. A problemática mais imediata é referente 
à orientação espacial dos espaços – religiões diferentes têm pontos 
cardeais ou direcções de referência distintas e o enquadramento destas 
direcções numa métrica urbana é impossível. Foi estudada a hipótese da 
inclusão dos espaços de oração num corpo que os unisse e respondesse à 
métrica desejada, rejeitando-se a hipótese pela escala que este corpo iria 
apresentar, pela dificuldade ao reconhecimento dos diferentes espaços e 
pelos espaços residuais que a dita construção iria criar ao tentar cruzar as 
diferentes direcções. Assim, optou-se pela afirmação formal da diferença 
entre espaços, sendo o percurso e jardim que os interliga, um elemento 
unificador que permite a sua singularidade e compõe um percurso que 
conta uma história de convivência harmoniosa e respeito mútuo.

 O desenho interior dos espaços de oração baseou-se na 
investigação acerca das necessidades arquitectónicas e simbólicas 
inerentes às práticas de cada religião, associando a esta síntese (ver anexo 
I), os aspectos referentes à criação de um espaço de culto abordados no 
capítulo III, como o foco de atenção, direcção, verticalidade, simbologia, 
entre outros. Estes aspectos prendem-se, não só com a funcionalidade 
e adequação dos espaços à religião, como também com a ambiência do 
espaço, e consequentemente, com o tratamento de luz, uso dos materiais, 
isolamento acústico e outros temas arquitectónicos associados a uma 
percepção tocante do espaço. Uma percepção integral, proferida com 
todos os sentidos que propicia uma abstracção da realidade mundana e  o 
cenário adequado à experiência religiosa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitectura pode ser considerada uma fusão entre arte e ciência, 
entre o abstracto e o concreto. O estudo desta dita “ciência” engloba, ao 
contrário do que se pode considerar numa primeira avaliação, a cooperação 
com diversas áreas científicas distintas. Em particular, ao adereçar 
questões como a arquitectura para o confronto inter-religioso, deparamo-
nos com aspectos referentes às ciências sociais e políticas de especial 
relevância para a actuação informada e aplicada à resolução do problema. 
Assim, aprofundámos a temática, focando o entendimento das trocas 
inter-religiosas e contexto histórico como método escolhido para chegar 
a conclusões acerca das necessidades arquitectónicas do visitante-tipo 
do projecto.

 O conflito é uma consequência natural da diversidade humana. 
Diferenças em crenças ou formas de pensar e agir trarão consigo, 
inevitavelmente, algum atrito, sendo este, no entanto, atenuável, quando 
abordado num contexto de tolerância inter-religiosa. O diálogo, convivência 
e educação inter-religiosos entram na equação como partes da solução para 
o problema, não aspirando a aniquilação das diferenças, mas promovendo 
um espectro relacional entre o religiocentrismo e o religiorelativismo, 
abrindo caminho para a comunicação, criando pontes para mitigar a 
separação e indiferença entre partes. Chegámos a um consenso acerca 
das vantagens do processo empírico de inter-religiosidade na promoção 
da aceitação ou, pelo menos, na criação de uma atitude tolerante pela 
humanização do hipotético sujeito religioso e pelo descobrimento de 
comunalidades enquanto seres humanos, factores estes que contribuem 
para o objectivo final, a extinção de antagonismos religiosos. 

 A arquitectura para o convívio inter-religioso deve ser pensada 
como uma arquitectura inclusiva e flexível devido à vastidão de formas de 
habitar e práticas quotidianas dos seus futuros visitantes; deve mostrar-
se respeitadora e acolhedora de diferentes formas de viver o espaço e 
de interagir com “o outro”. Temas como privacidade, possibilitação da 
prática religiosa, respeito e reconhecimento dos aspectos particulares 
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da arquitectura para o ser de determinada religião, entre outros, foram 
explorados como forma de possibilitar a convivência e conhecimento entre 
indivíduos e religiões, nunca negligenciando o seu conforto.   

 A religião é parte integrante do ser humano, e como tal, não 
poderíamos falar de um centro que acolhe uma comunidade religiosamente 
diversa, por um determinado período de tempo, sem considerar o espaço, 
ou espaços dedicados à prática religiosa. Procedemos assim ao estudo da 
arquitectura sacra enquanto testemunho cultural de uma tradição que se 
faz espelhar em várias sociedades, enquanto espaço funcional, onde se 
praticam rituais e espaço dotado de alusões e simbologismos. Aborda-se 
assim o tema controverso da arquitectura sacra contemporânea aliado ao 
tema ainda mais controverso da arquitectura sacra para diversas religiões. 
A percepção dos espaços enquanto espaços “sagrados” contém uma 
grande dose de subjectividade, pelo que não é nossa pretensão enumerar 
soluções definitivas, nem tão pouco indicar qualquer processo como único, 
mas sim fazer uma síntese dos conteúdos assimilados em relação ao 
tema, para a construção de um processo do qual resulte uma arquitectura 
de espaços de culto. 

 Ao longo desta investigação, deparamo-nos com a dúvida associada 
ao papel do arquitecto na experiência religiosa. É-lhe atribuída a tarefa de 
projectar para a percepção de algo que lhe “transcede”. Sendo humano, é 
lhe pedido que projecte o “divino”, e esta incongruência leva-nos à reflexão 
acerca do valor do espaço enquanto espaço “sagrado”. Considera-se que 
a arquitectura sagrada não é, por si só, sinal da trancendência divina, 
mas sim um reflexo do arquitecto e da sua percepção relativamente a um 
espaço desta natureza, podendo, no entanto, alterar e influenciar os modos 
de imanência divina e, como consequência, enaltecer a experiência do 
espaço religioso. Diz-nos Kieckhefer “Transcendência é o que continua por 
manifestar quando todas as manifestações chegaram aos seus limites. 
Mas uma igreja pode ser entendida como meio para a transcendência 
humana, ou para a transcendência da experiência comum e da consciência 
banal” 81

 Sendo o projecto de um espaço de culto um processo intimamente 
ligado às memórias e ao imaginário do arquitecto, procedemos, no entanto, 

81 - KIECKHEFER, Richard, “Theology in 
Stone: Church Architecture from Byzan-
tium to Berkeley”, 2004, 1ª Edição, Ox-
ford University Press, pág. 102
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a uma investigação cujo propósito recai sobre a definição de um conjunto 
de factores que distinguem o espaço “sagrado” do espaço “profano”, o 
singular do mundano. 

 Procede-se assim a uma exploração de elementos e aspectos 
arquitectónicos qualificadores de um espaço desta natureza, síntese 
realizada a partir da junção das teorias de vários autores dentro do 
tema. Falamos de uma interioridade progressiva e da preparação mental 
associada a um percurso físico que conduz ao espaço de oração; de 
como, na experiência religiosa, a antecipação e o caminho (como numa 
peregrinação) podem ser parte crucial da experiência e da assimilação 
do espaço de chegada. Referimos factores definidores do sucesso do 
espaço enquanto servidor de uma religião, como dinâmicas espaciais, 
direcções simbólicas, axialidade, hierarquia, ênfase ou foco de atenção e 
a forma como estes permitem os aspectos físicos da prática religiosa, 
e incitam o reconhecimento do espaço enquanto espaço de culto pela 
memória identificativa da estrutura, disposição, hierarquia e componentes 
simbólicos dos elementos constituintes do espaço. Falamos também 
da experiência sensorial, defendendo a necessidade de projectar para 
uma percepção completa da arquitectura, em evitar o ocularcentrismo e 
pensar os espaços para que sejam assimilados pelos restantes sentidos, 
em particular num espaço que pretende ser “a quebra do homogéneo”, 
o singular entre o repetitivo; que promova uma abstracção no tempo e 
possibilite uma experiência transcendente. 

 Concluímos, após esta investigação, a urgência de uma procura 
mais exaustiva de soluções dentro deste tema. A arquitectura e a criação 
de espaços para o encontro inter-religioso desta natureza, ou para a 
convivência local de comunidades vizinhas religiosamente diversas, ou 
mesmo para a educação e cultura entre religiões é um tema com muito 
por explorar e que abordado de forma correcta auxiliará no crescente 
conhecimento e aceitação mútuos e numa crescente coexistência pacífica 
e, ultimamente, amigável.

 Esta área de investigação é infinita, não sendo possível alguma 
vez chegar a um final, e por esse motivo, expressamos o desejo de que 
esta pesquisa seja o ponto de partida para que outras investigações se 
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desenvolvam em torno desta mesma problemática, explorando novas 
soluções para melhor agilizar e fomentar a convivência inter-religiosa.

 Acreditamos neste projecto como mais-valia para a cidade de 
Fátima, completando lacunas culturais e tomando a cidade como porta-
voz da religião cristã para a tolerância e aceitação do próximo. Da mesma 
forma, acreditamos no projecto como potencial fortalecedor das relações 
inter-religiosas entre representantes de diversas religiões e um marco nos 
espaços dedicados aos encontros internacionais desta natureza. 

 Por fim, pensamos este projecto como o início de uma corrente, 
sendo o projecto Hope, referido anteriormente, e este mesmo projecto, em 
particular devido às suas localizações simbólicas (Jerusalém e Fátima), os 
instigadores de espaços com esta finalidade. Ultimamos este documento 
expressando a aspiração à criação de mais espaços semelhantes, um 
pouco por todo o mundo, para que se faça notar o impacto a nível local e 
consequentemente, verificar-se uma maior abrangência, chegando numa 
última instância, à escala mundial.
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Qualquer religião, sua arquitectura sagrada e práticas diverge consoante inúmeros factores: cultura e sociedade em que 
se encontra inserida, época, variante dentro dessa mesma religião, etc. O objectivo desta análise é encontrar factores 
comuns gerais a todas as vertentes e os essenciais da arquitectura de um espaço dedicado ao culto e ao dia-a-dia 
espiritual de cada prática religiosa.	  

	  
	  

FICHA ANÁLISE                             Prática religiosa   JUDAÍSMO 

JUDAÍSMO 
“Doutrina religiosa monoteísta, assente no Antigo testamento e seguida pelos Judeus; religião judaica.” 
 
judaísmo in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [consult. 2014-11-
06 12:34:28]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/judaísmo 
	  

CATEGORIA 
Religião Monoteísta 
	  
PRÁTICAS  
 
Oração e leitura de textos sagrados. 
Cânticos em conjunto. 
 
 
 
 
 

ORIGEM      
A história do Judaísmo começa com o chamado de Abraão, que por volta de 1850 a.C. deixou a Síria para se estabelecer 
na terra de Canaã, actual Israel. Com a morte de Abraão, Jacob e os seus 12 filhos emigraram para o Egipto à procura de 
melhores condições de vida e de pastagens para os animais. Com o passar do tempo, foram tratados como escravos e 
obrigados a construir cidades e silos para armazenagem do cereal. Judaísmo é uma religião que tem como protagonista 
não um indivíduo mas um povo, o povo hebraico, o povo eleito, escolhido por Deus para iluminar todas as gentes. O povo 
Judeu da actualidade continua na diáspora (ou exílio, espalhados pelo mundo sem pátria) à espera da vinda do Salvador, 
que estabelecerá no mundo o Reino de Deus. 
 
 
  
 
 

PRINCIPAIS RAMOS 
Os cinco principais movimentos dentro do Judaísmo são: Judaísmo conservador,  o judaísmo ortodoxo, o judaísmo reformista, o 
judaísmo reconstrucionista e o judaísmo humanístico. Apesar das suas diferenças, estas ramificações apresentam uma certa 
unidade e crenças e tradições comuns como a crença na Torá escrita e a tradição oral deixada por Moisés. 	  

CASO DE ESTUDO  
Sinagoga Portuguesa Shaaré Tikvah, Miguel Ventura Terra 
 



 
 
Todas as religiões têm a sua arquitectura dedicada ao sagrado e na sua grande maioria a história desta está associada à 
própria história e ensinamentos da religião. É comum existir uma tipologia de espaço sagrado onde se praticam os rituais 
colectivos e festas religiosas assim como as práticas diárias de cada religião; no entanto, o foco desta investigação 
centrar-se-á no projecto de espaços propícios e dedicados às práticas quotidianas de cada religião e não ao projecto da 
típica tipologia em si, passando o estudo pelos aspectos formais e simbólicos necessários à confortável estadia de uma 
comunidade poli-cultural de múltiplas religiões.	  
	  

CONCLUSÕES  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESPAÇOS DE ORAÇÃO 

	  
-   De acordo com a tradição judaica, os espaços de oração estão intrinsecamente relacionados com o Templo de 
Jerusalém. A junção de textos sagrados e a tradição oral passada ao longo de gerações, dita que o fiel deve estar voltado 
para Jerusalém quando recita determinadas bençãos ou orações. Por esta razão, sempre que possível, as sinagogas e 
espaços de oração e reunião judaicas são orientados no sentido de Jerusalém, assim como as janelas de maior 
destaque. 
	  
-    A Torá faz alusão quanto à altura do edifício de cariz religioso: este deve elevar-se perante os adjacentes ou, sendo 
isto impossível, encontrar-se elevado simbolicamente (exemplo: escadas de acesso). 
	  
-   A Arca – elemento de elevada importância; peça de mobiliário referente à arca da Aliança presente no templo de 
Jerusalém e que contém e guarda os pergaminhos da Torá (conjunto de textos sagrados). Esta deve localizar-se no eixo 
direccionado para Jerusalém, encerrando-o. Regra geral, a Arca encontra-se embutida na Parede voltada para Jerusalém e 
separada do Bimá. 
	  
-    Bimá – mesa, normalmente em madeira e elevada sobre uma plataforma a partir da qual o oficiante pousa e lê os rolos 
da Torá e lidera a congregação, voltando-se para Jerusalém. Este elemento é o mais importante no desenho do espaço de 
oração, pois vai influenciar toda a planta; este é, por tradição, o foco máximo de atenção e localiza-se no eixo principal do 
espaço, próximo do centro do salão de oração. Na sua grande maioria, este elemento é destacado por um ou mais 
elementos arquitectónicos como uma clarabóia sobre este, ou um outro jogo de luz sugestivo ou ainda pilares em volta. 
	  
-  Pátio e/ou Vestíbulo – espaço de transição entre o mundo exterior e o espaço dedicado ao sagrado. É comum a 
existência de um elemento de água como por exemplo uma fonte para fins de purificação. 
	  
-   Separação de géneros – a religião judaica dita que os géneros se encontrem separados no espaço de oração de forma 
a evitar pensamentos negativos como, por exemplo, a cobiça no momento de oração. Por estes motivos e porque 
tradicionalmente a mulher é vista com um papel menos importante no local de oração e mais importante na vida 
doméstica, as mulheres têm o seu lugar numa zona de menor protagonismo, como as laterais do espaço de oração. A 
mentalidade quanto a esta divisão tem vindo a alterar-se com o tempo, deixando de haver grades ou separações físicas 
em grande parte destes espaços, sendo ainda praticada a divisão mas não a barreira ao contacto visual.  
	  
-   A “luz eterna” (chama acesa que nunca se deixa apagar), a menorá, a estrela de David, entre outros símbolos são 
utilizados tanto no interior para decoração como no exterior como sinal de referência uma vez que a arquitectura dos 
espaços de oração não tem um único estilo ou estética definidos. Os retratos tridimensionais no espaço dedicado ao 
sagrado são considerados ofensivos.	  

FICHA RESUMO - CONCLUSÕES                           Prática religiosa   JUDAÍSMO 



 
Qualquer religião, sua arquitectura sagrada e práticas diverge consoante inúmeros factores: cultura e sociedade em que 
se encontra inserida, época, variante dentro dessa mesma religião, etc. O objectivo desta análise é encontrar factores 
comuns gerais a todas as vertentes e os essenciais da arquitectura de um espaço dedicado ao culto e ao dia-a-dia 
espiritual de cada prática religiosa.	  

	  

FICHA ANÁLISE                                 Prática religiosa   BUDISMO 

BUDISMO  
 
“Sabedoria fundada pelo Buda Gautama na Índia, que analisa a origem e as causas da insatisfação inerente a     toda 
a existência, e que se propõe ensinar o método de libertação dessa insatisfação.” 
	  
budismo in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. 
[consult. 2014-11-04 12:47:05]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/budismo 
	  

CATEGORIA 
 
Religião Não Teísta 
As opiniões divergem acerca da categorização do budismo como religião.  
Muitos defendem que o budismo aproxima-se mais de uma filosofia de vida do que de uma religião. 
	  
PRÁTICAS  
	  
-Canto em conjunto 
-Meditação 
-Prostração 
-Oferendas (altar) 
-Queima de incenso	  

ORIGEM      
 
Buda viveu e desenvolveu seus ensinamentos no nordeste do subcontinente indiano, entre os séculos VI e IV a.C. 
 
	  

PRINCIPAIS RAMOS 
Há quatro “escolas” principais: Budismo Theravada, Budismo Mahayana, Budismo Zen e Budismo Vadjaryana. Estas 
escolas têm diferenças em termos de ensinamentos e ideologias e até em práticas e rituais, tendo, no entanto, pontos 
em comum, como a necessidade de meditação diária e o reconhecimento de Buddha e seus ensinamentos.  
	  
 
	  
CASO DE ESTUDO  
 
Centro de Meditação Kadampa Deuachen para a Paz Mundial,  Várzea de Sintra	  



	  
Todas as religiões têm a sua arquitectura dedicada ao sagrado e na sua grande maioria a história desta está associada à 
própria história e ensinamentos da religião. É comum existir uma tipologia de espaço sagrado onde se praticam os rituais 
colectivos e festas religiosas assim como as práticas diárias de cada religião; no entanto, o foco desta investigação 
centrar-se-á no projecto de espaços propícios e dedicados às práticas quotidianas de cada religião e não ao projecto da 
típica tipologia em si, passando o estudo pelos aspectos formais e simbólicos necessários à confortável estadia de uma 
comunidade poli-cultural de múltiplas religiões.	  
	  
CONCLUSÕES  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESPAÇOS DE ORAÇÃO/MEDITAÇÃO 
 
 
-Os espaços de meditação budistas são desenhados de forma a incorporarem os cinco elementos: Ar, Terra, Fogo, Água e 
Sabedoria  
 
-Dois espaços essenciais – Espaço de silêncio e o espaço de culto (para práticas distintas) 
  
-Espaço de silêncio – Local de silêncio absoluto dedicado às diferentes práticas de meditação individual com contacto 
directo com o exterior e a natureza. O praticante deve poder ter contacto visual com o exterior e elementos naturais, 
tentando-se evitar que este seja perturbado por luz solar directa. 
 
-Espaço de culto – Local dedicado ao culto onde podem ser realizadas as práticas colectivas e sonoras. 
 
- A base da planta do espaço de culto é um quadrado. Símbolo de simetria e igualdade.  
 
-As proporções do quadrado que define a planta e a métrica da estrutura são dadas por uma medida, o ken, que não tem 
um valor fixo, tendo adoptado vários valores ao longo da história mas ficando normalmente ligeiramente abaixo dos 2m. 
 
-Entrada direccionada a Este 
 
- Obstáculo à entrada – A entrada para o interior do espaço de culto apresenta um impasse ao nível do chão (obstáculo 
de 15-20 cm aproximadamente) que é um elemento simbólico e representa o entrave à entrada de “forças negativas” no 
espaço de culto. 
 
-O material de eleição é a madeira, especialmente no pavimento. Esta escolha, além de tradicional da arquitectura 
budista, é favorável à estadia prolongada associada à prática budista da meditação e da prostração devido às suas 
qualidades térmicas. 
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Qualquer religião, sua arquitectura sagrada e práticas diverge consoante inúmeros factores: cultura e sociedade 
em que se encontra inserida, época, variante dentro dessa mesma religião, etc. O objectivo desta análise é 
encontrar factores comuns gerais a todas as vertentes e os essenciais da arquitectura de um espaço dedicado 
ao culto e ao dia-a-dia espiritual de cada prática religiosa. 
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CRISTIANISMO 
 
“Conjunto das religiões cristãs monoteístas que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo.” 
 
cristianismo in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [consult. 2014-
11-06 12:32:17]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/cristianismo 
 
 
 
 
	  

CATEGORIA 
Religião Monoteísta 
	  

PRÁTICAS  
-Oração individual ou em colectivo 
-Leitura de textos sagrados (como salmos ou passagens bíblicas) 
-Eucaristia 
-Canto 
-Adoração/ Meditação /Oração silenciosa 

 

ORIGEM      
   
 O cristianismo começou, inicialmente a partir de Jerusalémpropagando-se mais tarde para todo o Médio Oriente, acabando por 
se tornar a religião oficial da Arménia em 301, da Etiópia em 325, da Geórgia em 337, e ainda a Igreja estatal do Império 
Romano em 380. Através da das conquistas do Império Romano, tornou-se comum em toda a Europa na Idade Média e acabou 
por se expandir para todo o mundo durante a Era dos Descobrimentos.   
 
 
 
 
  
 
	  

PRINCIPAIS RAMOS 
As divisões básicas dentro do Cristianismo são: Igreja Católica Romana, Igreja Católica Ortodoxa e Igrejas Protestantes 
(dentro deste grupo exisem inúmeras vertentes com alguma diferença doutrinária. No entanto, todas estas religiões têm 
factores em comum, como a crença em Jesus Cristo e o seu reconhecimento como filho de Deus, reconhecendo o sinal da Cruz 
como elemento simbólico da sua fé.	  

CASO DE ESTUDO  
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Nuno Portas, Nuno Teotónio Pereira, Vasco Lobo, Vítor Figueiredo e P. Vieira de Almeida 
Lisboa 
 
 



 
 
Todas as religiões têm a sua arquitectura dedicada ao sagrado e na sua grande maioria a história desta está associada à 
própria história e ensinamentos da religião. É comum existir uma tipologia de espaço sagrado onde se praticam os rituais 
colectivos e festas religiosas assim como as práticas diárias de cada religião; no entanto, o foco desta investigação 
centrar-se-á no projecto de espaços propícios e dedicados às práticas quotidianas de cada religião e não ao projecto da 
típica tipologia em si, passando o estudo pelos aspectos formais e simbólicos necessários à confortável estadia de curto 
termo de uma comunidade poli-cultural de múltiplas religiões.	  
	  

CONCLUSÕES  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESPAÇOS DE ORAÇÃO 
 
 
-   Nave principal – local de oração dos devotos com bancos dispostos paralelamente em duas filas com um corredor de 
circulação central. Bancos com genuflexório (mobiliário que possibilita ao devoto ajoelhar-se em frente ao banco) 
 
-   Orientação Este-Oeste, em que a entrada se encontra a Oeste e o Altar a Este. 
 
-   Altar – Elemento fixo que permite a disposição de ícones ou a realização de práticas por parte de um membro do clero. 
 
-   Planta rectangular longitudinal que evidencie o sentido da orientação – fiéis direccionados para o altar. 
 
-   Elemento de destaque – Cruz de Cristo. Esta deve estar no centro da parede oposta à entrada e directamente em frente ao 
corredor de circulação central. 
 
-  Sala de armazenamento – As diferentes vertentes dentro do cristianismo podem necessitar de ícones ou elementos 
característicos das suas práticas para utilização própria. 
 
-    Elevação da zona dedicada ao divino – ligeira subida de pavimento para a zona que terá o altar. 
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Qualquer religião, sua arquitectura sagrada e práticas diverge consoante inúmeros factores: cultura e sociedade em que 
se encontra inserida, época, variante dentro dessa mesma religião, etc. O objectivo desta análise é encontrar factores 
comuns gerais a todas as vertentes e os essenciais da arquitectura de um espaço dedicado ao culto e ao dia-a-dia 
espiritual de cada prática religiosa.	  
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HINDUÍSMO  
 
“Conjunto dos sistemas religiosos dos povos da Índia”. 
 
HINDUÍSMO in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [consult. 2014-
11-05 16:54:20]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/HINDUÍSMO 
 
	  

CATEGORIA 
Religião Politeísta 
	  

PRÁTICAS  
	  

-‐ Prece diária (junto a um altar) – acendimento de uma lâmpada, colocação de oferendas de alimentos diante das imagens 
das divindades, recitação dos escritos religiosos, canto de hinos devocionais, meditação, cântico de mantras, entre outros. 

-‐ Peregrinação, celebração de festividades (datas relevantes gerais) ou momentos-chave (na vida/crescimento de uma 
pessoa) 

ORIGEM      
 
   A origem do hinduísmo data de aproximadamente 1500 a.c, com o declínio da antiga civilização do Vale do Indo. Esta civilização 
pré-védicainfluenciou fortemente a estrutura do hinduísmo que conhecemos hoje aliada às tradições dos nómadas invasores que 
entraram na Índia pelos Himalayas – os Áryas, formou-se a tradição que conhecemos hoje. De início restringiu-se aos estudos do 
Vedas, textos sagrados hindus, e era chamado de Védismo. Com o advento das castas, passou a ser professado apenas e 
oficialmente pelo Brahmanês e passou a ser chamado de Brahmanismo ou Brahmanismo Védico. Mais tarde, atribuiu-se-lhe o nome 
de hinduísmo que vingou até aos dias de hoje. Assim, esta religião é considerada a religião mais antiga conhecida. 
 
  
 
	  

PRINCIPAIS RAMOS 
 
   Existem quatro principais ramos da religião Hindu: Shivaísmo, Shaktismo, Vaisnavismo e Smartismo. Estas divergem em alguns 
pontos ideológicos mas têm muitas crenças e tradições em comum como o Karma, Dharma, a reincarnação, os sacramentos, a ida ao 
templo, as divindades, a crença nas escrituras chamadas de “Vedas” entre muitas outras coisas. 
	  

CASO DE ESTUDO  
Templo Radha Krishna, Alameda Mahatama Gandhi, Lumiar, Lisboa 



	  
 
 
Todas as religiões têm a sua arquitectura dedicada ao sagrado e na sua grande maioria a história desta está associada à 
própria história e ensinamentos da religião. É comum existir uma tipologia de espaço sagrado onde se praticam os rituais 
colectivos e festas religiosas assim como as práticas diárias de cada religião; no entanto, o foco desta investigação 
centrar-se-á no projecto de espaços propícios e dedicados às práticas quotidianas de cada religião e não ao projecto da 
típica tipologia em si, passando o estudo pelos aspectos formais e simbólicos necessários à confortável estadia de uma 
comunidade poli-cultural de múltiplas religiões.	  
	  

	  
	  
	  

CONCLUSÕES  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESPAÇOS DE ORAÇÃO 
 
 

-  Planta do espaço de oração de forma quadrangular – quadrado considerado divino pela sua perfeição. 
Símbolo do conhecimento humano atribuído pelos deuses. Quadrado circunscrito num círculo – círculo simboliza a humanidade, está 
associado à vida terrestre e a elementos do dia-a-dia como o sol ou a lua. 

 
-    A planta quadrangular do espaço é divisível em quadrados menores 8x8 que podem ser utilizados para a redefinição espacial. 
 
-   Espaço exterior coberto que antecede o templo – “Pradakshina Patha”, historicamente, tem não só uma importância social 
(espaço onde a comunidade se junta antes da visita ao templo) como uma importância a nível das práticas da região. É neste espaço 
que se encontra a planta sagrada “Tulsi” e onde se pratica um dos rituais que consiste em percorrer o espaço em volta dessa mesma 
planta no sentido dos ponteiros do relógio. 
 
-    A entrada do espaço de oração deve ser a nascente e os altares das divindades a poente. 
 
-   Os altares das divindades, que se encontram numa câmara interior a poente da entrada, devem ser visíveis mas na sua maioria não 
acessíveis pelos visitantes, apenas por membros da comunidade clerical.  
 
-    Espaço de oração – é o espaço em frente ao altar onde as pessoas se sentam, usualmente no chão de ambos os lados do 
corredor principal que une a entrada à câmara interior. Existem ainda algumas filas de cadeiras destinadas aos crentes incapazes de 
se sentarem no chão. 
 
-    Circum-ambulatório – espaço em volta da câmara interior, permite aos devotos o movimento ambulatório em torno dos deuses 
representados, um ritual de adoração e símbolo de respeito para com estes (nem todos os templos actuais apresentam este 
aspecto). 
 
-    Antecedendo a entrada no espaço de culto, os praticantes devem retirar o calçado, devendo para esse efeito providenciar um lugar 
que permita o armazenamento temporário destes e o percurso curto até à entrada do espaço. 
 
-   Tradicionalmente, estes espaços de oração encontram-se elevados comparativamente ao mundo exterior – sinal de presença de 
divindade (passagem do profano/mundano para o sagrado) 
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Qualquer religião, sua arquitectura sagrada e práticas diverge consoante inúmeros factores: cultura e sociedade em que 
se encontra inserida, época, variante dentro dessa mesma religião, etc. O objectivo desta análise é encontrar factores 
comuns gerais a todas as vertentes e os essenciais da arquitectura de um espaço dedicado ao culto e ao dia-a-dia 
espiritual de cada prática religiosa.	  
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ISLAMISMO 
“Religião monoteísta fundada pelo profeta árabe Maomé, cuja doutrina se encontra 
codificada no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos; maometismo” 
 
ISLAMISMO in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [consult. 2014-
11-05 18:54:13]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/ISLAMISMO 
 
 
	  

CATEGORIA 
Religião Monoteísta 
	  
PRÁTICAS  
 
Os chamados 5 pilares do Islamismo – nome dado aos cinco principais actos exigidos dos fiéis islâmicos 
-Professar e aceitar o credo 
-Orar 3 ou 5 vezes ao longo do dia (dependendo da vertente) 
-Pagar dádivas rituais  
-Proceder às obrigações do Ramadão 
-Fazer a peregrinação a Mecca	  

 

ORIGEM      
 
O islamismo foi fundado no ano de 622, na região da Arábia, actual Arábia Saudita. Seu fundador,  o profeta Maomé, reuniu a base da 
fé  islâmica num conjunto de versos conhecido como Corão – segundo ele, as escrituras foram-lhe reveladas por Deus por intermédio 
do Anjo Gabriel. Assim como o cristianismo ou o judaísmo, as raízes de Maomé estão ligadas ao profeta e patriarca Abrãao. Maomé 
seria seu descendente. Abrãao construiu a Caaba, em Mecca, principal local sagrado do islamismo. Para os muçulmanos, o islamismo 
é a restauração da fé de Abrãao. 
 
  
 
	  

PRINCIPAIS RAMOS 
 
Existem dois grandes ramos no islamismo: os Xiitas e os Sunitas. A sua divisão deu-se na decisão acerca de quem seria 
o sucessor de Maomé como líder da comunidade Islâmica, sendo que hoje me dia têm líderes diferentes. Os Xiitas, apesar 
de serem uma minoria em comparação com os Sunitas (90% devotos islâmicos), são ainda divididos em várias vertentes.	  

CASO DE ESTUDO  
Centro Ismaili, Av. Lusíada, São Domingos de Benfica, Lisboa, Frederico Valsassina 



 
 
Todas as religiões têm a sua arquitectura dedicada ao sagrado e na sua grande maioria a história desta está associada à 
própria história e ensinamentos da religião. É comum existir uma tipologia de espaço sagrado onde se praticam os rituais 
colectivos e festas religiosas assim como as práticas diárias de cada religião; no entanto, o foco desta investigação 
centrar-se-á no projecto de espaços propícios e dedicados às práticas quotidianas de cada religião e não ao projecto da 
típica tipologia em si, passando o estudo pelos aspectos formais e simbólicos necessários à confortável estadia de uma 
comunidade poli-cultural de múltiplas religiões.	  
	  

	  
	  

CONCLUSÕES  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESPAÇOS DE ORAÇÃO 
 
 
-    O interior do espaço é orientado para a parede pricipal chamada “Qibla”. Esta parede define a direcção de Mecca. 
 
-   Na parede principal – Qibla – existe um elemento, tipicamente um nicho na parede ou uma variação na forma que define o ponto de 
foco para os fiéis, situado exactamente no ponto central do comprimento da parede, definindo um eixo de simetria, chamado o 
Mihrab. É em frente deste elemento que o Imam, o guia espiritual, dirige os praticantes. 
 
-   O minarete – surgiu como elemento funcional que, sendo o ponto mais alto de uma determinada área adjacente à mesquita servia 
como ponto de chamamento dos fiéis para as rezas diárias. Ao longo da história manteve-se a sua simbologia sendo a sua função 
cada vez menos utilizada e este passou a ser maioritariamente ornamental, sendo até substituído por opções formais que 
simbolizem a elevação (espaço de oração de maior cota do que os edifícios adjacentes por exemplo) 
 
-   Espaços que permitam a realização do ritual de purificação que antecede a entrada num espaço dedicado ao divino (lavagem de 
extremidades, como os pés ou as mãos). 
 
-   Minbar (facultativo) – elemento que permite que o Imam (guia espiritual) se situe a uma cota acima dos fiéis reunidos no espaço, 
para proceder às leituras e orações, tipicamente traduz-se numas escadas que culminam num púlpito; este elemento não é 
reproduzido em todas as mesquitas actuais. 
 
-   A inexistência de uma hierarquia clerical na religião islâmica traduz-se num espaço de orações uniforme, caracterizado pela 
repetição estrutural. 
  
-   Pátio – A função primeira deste pátio que antecede a entrada no espaço de culto é preparar a transição mental do devoto e 
consciencializá-lo de que sai de um espaço mundano para entrar num espaço sagrado. Este pátio é muitas vezes completado com 
uma fonte central que acrescenta o simbolismo da purificação antecedente à oração e por vezes um jardim. 
 
-  A religião islâmica proíbe a representação figurativa, preferindo uma subtileza e pureza formais e estruturais, enfatizando através 
destas orientações relevantes (Mecca) e rejeitando o foco em ícones ou símbolos. 
 
-    A cúpula faz referência a uma relação vertical entre Deus e os seus fiéis. A utilização da cúpula ou até de várias cúpulas não deixa 
de ser muito variável, existindo diversas variantes ou não existindo de todo. 
	  
-     A estética nas artes visuais muçulmanas acenta em 4 factores principais: 
	  

Matemática e Geometria – padrões (círculos e derivantes de estrelas como por ex.a estrela de Abrãao) 
Decoração e ornamentação cuja função é criar limites e ligações 
Caligrafia – Caligrafia árabe, geralmente citações do Corão com o intuito de auxiliar o devoto na concentração na sua meditação 
e oração 
Cores – Baseia-se em 7 cores principais: preto, azul escuro e claro, verde, vermelho-tijolo, amarelo-ocre e branco	  
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