
 IGREJA MATRIZ DE ESPINHO 



A presente memória descritiva refere-se a uma proposta de reabilitação da 
Igreja Matriz de Espinho assim como à criação de uma nova Capela do Santís-
simo, no ano em que completa o seu centenário.

Atualmente, a Igreja Matriz de Espinho apresenta naturalmente algumas 
marcas do tempo e assim revela algum desgaste e patologias que importam 
resolver de modo a dar continuidade ao processo de reabilitação que tem 
vindo a ser feito no exterior e que agora se estende ao interior.

Por outro lado, e dada esta necessidade de intervenção, é intenção aproveitar 
e corrigir alguns aspectos, por todos identificada, como alguma falta de espa-
ço e o aumento da capacidade de lugares sentados para os fiéis em grandes 
celebrações. 

Das reuniões realizadas, verificou-se que possa existir uma distorção funcional 
no que toca à utilização do altar-mor – por uns considerado demasiado intru-
sivo na zona do transepto – impedindo um melhor aproveitamento do espaço 
útil do transepto, que importa corrigir. À semelhança deste, também os altares 
laterais foram apontados como condicionadores da organização da nave, 
no que refere às guardas de madeira e respetivo patamar que “invadem” as 
alas laterais de circulação representando assim uma barreira à circulação e à 
necessária flexibilidade do espaço, que esta intervenção deverá repensar e, se 
possível, corrigir.

Também a entrada na igreja foi apontada como um importante ponto a rever, 
uma vez que a disposição atual dos bancos não permite a abertura total das 
portas do guarda-vento e os acessos ao coro alto apresentam,de igual modo, 
algumas limitações no que respeita à segurança e acessibilidade. De um modo 
mais simples, aproveita-se a necessidade de intervenção para corrigir aspec-
tos de caráter técnico, nomeadamente ao nível da iluminação, aquecimento/
ventilação e sistema sonoro que o projeto deve resolver.

0| Introdução
Assim, tendo bem presentes as circunstâncias e características de uma intervenção 
que se quer consciente e com a responsabilidade de se estar a intervir num edifício 
que é património coletivo desta comunidade, estabeleceu-se uma estratégia de inter-
venção onde o respeito pela obra existente - caráter, identidade, história e desenho 
-  deverá ser o elemento predominante da intervenção a realizar.

Mais do que a manifestação da construção do novo, a solução que se apresenta pro-
cura exaltar o valor do existente, atualizando-o e tornando-o matéria criativa para o 
presente com desejo de futuro.



A solução apresentada visa, de um modo geral, proceder à renovação e me-
lhoramento da Igreja Matriz de Espinho. A estratégia de intervenção preten-
de, sobretudo, potenciar o que de melhor se poderá encontrar nesta igreja e 
integrar as novas intervenções com a estrutura e espaço existentes. 

A gênese do projeto apoia-se em cinco conceitos orientadores: Manter, Rea-
bilitar, Corrigir, Melhorar e Transformar. É através da interpretação e análise 
destes pressupostos que se pretende desenhar a proposta de intervenção que 
em seguida se apresenta.

Como ponto de partido pretendem-se MANTER todos os elementos conside-
rados característicos e fundamentais para a identidade e singularidade desta 
nossa Igreja. A escala, a Luz, a relação entre as partes e o todo,  a forte presen-
ça da madeira, a riqueza dos detalhes ou inefável cor dos vitrais são caracterís-
ticas que interessam preservar e que esta intervenção pretende enaltecer.

REABILITAR será a segunda premissa e passa por identificar os elementos que 
necessitam de tratamento de modo a ser possível Manter, conforme o ponto 
anterior, os azulejos, as madeiras (soalho e guardas) ou a tratar as patologias 
das paredes, sendo estes alguns dos pontos que integram esta linha de inter-
venção. 

CORRIGIR os elementos com mais problemas funcionais revela-se uma 
preocupação essencial da intervenção. Intervir na atual configuração do altar-
-mor e dos altares laterais, na disposição dos bancos da nave e transepto, na 
configuração do guarda-vento da entrada ou no acesso ao coro alto são peças 
chave desta proposta e que se querem corrigir e adaptar de modo a responde-
rem às solicitações dos nossos dias. 

Paralelamente, partindo dos elementos que se identificaram e se pretendem 
manter, é estudada a forma de MELHORAR e potenciar as características de 

cada espaço. Nesta categoria integra-se, por exemplo, a possibilidade de intervenção 
no acesso às galerias e sua distribuição, permitindo o aumento de área do espaço do 
Órgão de tubos, possibilitando saídas de emergência das galerias com a hipótese de, 
caso se pretenda, criar espaço para o coro alto, e deste modo, faseado e com olhar de 
futuro, qualificar estética e funcionalmente o andar superior da igreja. 

Por último, pretende-se também TRANSFORMAR, positivamente, a funcionalidade, 
as qualidades de modo a reforçar a imagem da Igreja Matriz. Tendo sempre presente 
a importância do existente e do património já construído, foi importante pensar em 
espaços diferenciadores e capazes de responderem às necessidades funcionais e de 
transcendência que um edifício deste tipo deverá ter. Nesse sentido, partindo deste 
conceito chave e da ideia de conjugação entre o existente e necessidade de uma nova 
área ou nova construção, propõe-se a transformação da sacristia norte numa capela 
destinada ao Santíssimo. Deste modo poderá garantir-se a manutenção essencial da 
Igreja e a criação de um novo espaço sem criar qualquer confronto entre a interven-
ção e o existente. 

Assim, através da solução que propomos, será possível proceder a um conjunto de 
alterações - faseadas e possíveis de realização de modo independente - garantindo que 
se mantém na integra a Igreja existente e, ainda assim, se melhora significativamente o 
funcionamento e conforto e a necessária adequação aos aspectos litúrgicos da atualida-
de. Há um aumento de capacidade para acolher os fiéis, propondo-se um acréscimo de 
176 lugares sentados face ao atual número de 336 lugares, sem qualquer alteração da 
imagem, o que revela bem o cuidado da intervenção em atingir os objetivos.

É, neste sentido, pela conjugação de diferentes elementos, ações, temas e sistemas 
que se consegue um equilíbrio e coerência em toda a intervenção. Mais do que um 
espaço intensamente transformado e modificado, o que se pretende é encontrar uma 
solução sóbria e eficaz, digna e atual, capaz de responder ao pedido e de não ofuscar 
o verdadeiro sentido da existência de um espaço de transcendência como é esta igre-
ja, PATRIMÓNIO DE TODOS e em que todos os Espinhenses se reveem.

0| Conceito geral



 
EXTENSÃO DA ZONA DO 
ORGÃO 

 
EXTENSÃO DO CORO ALTO 
SOBRE O TRANSEPTO 

 
BANCOS DA NAVE 
MANTIDOS – BANCOS NAS 
LATERAIS NOVOS 

 
EXTENSÃO DA ZONA DE 
ENTRADA  
ACESSO AO CORO ALTO 

 
CAPELA DO SANTÍSSIMO 

 
CONFESSIONÁRIOS 

 
REDESENHO – ALTAR OVAL 
 
REDISTRIBUIÇÃO DO 
TRANSEPTO – BANCOS 
CURVOS 

 
LOJA 
 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

0| Conceito geral
 Pontos da intervenção



 
DISPOSIÇÃO DOS LUGARES 
EM CASAMENTOS 

 
DISPOSIÇÃO DOS LUGARES 
COM URNAS 

0| Conceito geral
 Variantes de organização



 
TRANSEPTO 

5 FILAS DE BANCOS 
(NOVOS) 

148 

 
NAVE 

19 FILAS COM 6 LUGARES 
(EXISTENTES) 

228 
 
18 FILAS COM 2 LUGARES 
(NOVOS – LATERAIS) 

72 
 

TOTAL 
448 

 
+ 112 LUGARES 

 

BANCOS 
PROPOSTOS 

 
TRANSEPTO 

6 BANCOS DE 6 LUGARES 
36 

 
8 BANCOS DE 4 LUGARES 

32 

NAVE 
21 FILAS COM 6 LUGARES 

252 
 
4 BANCOS COM 4 LUGARES 

16 
 
 

TOTAL 
336 

 
BANCOS COM O 

ALTAR ATUAL 

CONTAGEM DE BANCOS COM O 
ALTAR ATUAL

TRANSEPTO
6 bancos de 6 lugares

36

8 bancos de 4 lugares
32

NAVE
21 filas com 6 lugares (x2)

252

4 bancos com 4 lugares
16

TOTAL
336 LUGARES

CONTAGEM DE BANCOS PROPOSTOS

TRANSEPTO
5 filas de bancos curvos

(Novos)
148

NAVE
19 filas com 6 lugares (x2)

(Existentes)
228

18 filas com 2 lugares (x2)
(Novos)

72

TOTAL
448 LUGARES

+112 LUGARES

AUMENTO DE 33%
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 Bancos da nave mantidos



 
COLOCAÇÃO DE 
NOVOS BANCOS 
TAMBÉM NA NAVE 

 
NAVE 

17 FILAS COM 8 LUGARES 
(NOVOS) 

272 
 
2 FILAS COM 6 LUGARES 
(NOVOS) 

24 
 

TOTAL 
444 

 
+ 108 LUGARES 

 

 
TRANSEPTO 

6 BANCOS DE 6 LUGARES 
36 

 
8 BANCOS DE 4 LUGARES 

32 

NAVE 
21 FILAS COM 6 LUGARES 

252 
 
4 BANCOS COM 4 LUGARES 

16 
 
 

TOTAL 
336 

 
BANCOS COM O 

ALTAR ATUAL 

CONTAGEM DE BANCOS COM O 
ALTAR ATUAL

TRANSEPTO
6 bancos de 6 lugares

36

8 bancos de 4 lugares
32

NAVE
21 filas com 6 lugares (x2)

252

4 bancos com 4 lugares
16

TOTAL
336 LUGARES

CONTAGEM DE BANCOS PROPOSTOS
SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS BANCOS

TRANSEPTO
5 filas de bancos curvos

(Novos)
148

NAVE
17 filas com 8 lugares (x2)

(Novos)
272

2 filas com 6 lugares (x2)
(Novos)

24

TOTAL
444 LUGARES

+108 LUGARES

AUMENTO DE 32%

0| Conceito geral
 Bancos substituídos



 
 
 

TOTAL 
448+ 64 

 
512 

 
+ 176 LUGARES 

 

 
CONTINUAÇÃO DO CORO 
ALTO NO TRANSEPTO 
 
 

CORO ALTO 
2 FILAS COM 16 LUGARES 

64 
 

 
TRANSEPTO 

6 BANCOS DE 6 LUGARES 
36 

 
8 BANCOS DE 4 LUGARES 

32 

NAVE 
21 FILAS COM 6 LUGARES 

252 
 
4 BANCOS COM 4 LUGARES 

16 
 
 

TOTAL 
336 

 
BANCOS COM O 

ALTAR ATUAL 

CONTAGEM DE BANCOS COM O 
ALTAR ATUAL

TRANSEPTO
6 bancos de 6 lugares

36

8 bancos de 4 lugares
32

NAVE
21 filas com 6 lugares (x2)

252

4 bancos com 4 lugares
16

TOTAL
336 LUGARES

CONTAGEM DE BANCOS PROPOSTOS

CONTINUAÇÃO DO CORO ALTO NO 
TRANSEPTO

CORO ALTO
2 filas com 16 lugares

64

TOTAL
448+64

512 LUGARES

+176 LUGARES

AUMENTO DE 52%

0| Conceito geral
 Lugares do coro alto













1|
 A entrada

Procura-se manter e dar continuidade aos elementos existentes, recuperando-
os e ampliando-os, de modo a corrigir apenas os problemas funcionais da 
difícil circulação, do não cumprimento das normas legais, da abertura para 
o exterior e sobretudo da não criação de elementos novos que possam 
desequilibrar o espaço e imagem existente.

Propõe-se que as portas do guarda-vento abram para o exterior e que se 
proceda a um alargamento do espaço de antecâmara – reinterpretando os 
vitrais da porta nos novos painéis laterais, visando uma coerência global e 
uma intervenção pouco marcada. Desta forma, torna-se possível que as portas 
principais rebatam totalmente para os painéis laterais, enquanto as portas 

laterais rebatem para a parede, ampliando e abrindo o espaço da entrada, facilitando 
o acesso de pessoas.



1| A entrada

Imagem atual Imagem da proposta



 
PORTAS PRINCIPAIS 
REBATEM PARA O 
EXTERIOR 
Portas abrem para o 
interior de forma a que 
o seu eixo de rotação 
não interfira com a 
disposição dos bancos. 

 
ALARGAR ESPAÇO DE 
ENTRADA 
Acrescenta-se um 
painel de cada lado da 
porta, de forma a 
estender o espaço da 
entrada. 

 
PORTAS PRINCIPAIS 
REBATEM PARA O 
EXTERIOR 
Portas abrem para o 
interior de forma a que 
o seu eixo de rotação 
não interfira com a 
disposição dos bancos. 

 
ALARGAR ESPAÇO DE 
ENTRADA 
Acrescenta-se um 
painel de cada lado da 
porta, de forma a 
estender o espaço da 
entrada. 
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ALARGAR ESPAÇO DE ENTRADA
Acrescenta-se um painel de cada 
lado da porta, de forma a estender o 
espaço da entrada.

PORTAS PRINCIPAIS REBATEM 
PARA O EXTERIOR
Portas abrem para o interior de 
forma a que o seu eixo de rotação 
não interfira com a disposição dos 
bancos.



 
PORTAS PRINCIPAIS 
REBATEM PARA O 
EXTERIOR 
Portas abrem para o 
interior de forma a que 
o seu eixo de rotação 
não interfira com a 
disposição dos bancos. 

 
ALARGAR ESPAÇO DE 
ENTRADA 
Acrescenta-se um 
painel de cada lado da 
porta, de forma a 
estender o espaço da 
entrada. 
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ALARGAR ESPAÇO DE ENTRADA
Acrescenta-se um painel de cada 
lado da porta, de forma a estender o 
espaço da entrada.

PORTAS PRINCIPAIS REBATEM 
PARA O EXTERIOR
Portas abrem para o interior de 
forma a que o seu eixo de rotação 
não interfira com a disposição dos 
bancos.



 
DESENHO DA PORTA 
EXISTENTE. 

 
PRETENDE-SE 
ALARGAR O ESPAÇO 
DE ENTRADA. 

Porta original Alargar o espaço de entrada

1| A entrada



 
PORTAS ABREM PARA 
O EXTERIOR 

 
REINTERPRETAR 
DESENHO DA PORTA 
NOS PAINÉIS 
LATERAIS 

 
PORTAS PRINCIPAIS 
REBATEM TOTALMENTE. 
 
 
PORTAS LATERAIS 
REBATEM PARA A PAREDE. 

Reinterpretar o desenho da porta nos painéis laterais

Portas abrem para o exterior

Portas principais rebatem totalmente

Portas laterais rebatem para a parede

1| A entrada



2|
 Os altares

No interior da igreja, é notória uma forte presença dos altares, não pelo seu 
desenho, mas pelos degraus em que se elevam e pelas guardas maciças que 
os delimitam, “invadindo” o espaço da nave. Os altares do transepto, por 
sua vez ainda mais elevados, criam quase um perímetro de afastamento à 
sua volta. Estes degraus, sem utilização atual que os justifique inteiramente, 
retiram, à nave e transepto, espaço útil que poderia ser utilizado na 
distribuição de lugares, pelo que a intervenção é marcada pelo recorte do 
degrau dos altares da nave, alinhando pelas paredes laterais, ou tanto quanto 
for possível sempre sem alterar o desenho dos altares.

Esta alteração permite acrescentar dois novos lugares no final de cada fila 

de bancos, propondo-se, para tal, duas hipóteses: a de manter os bancos da nave e 
acrescentar apenas novos bancos de dois lugares nas laterais, com 1m de largura, 
encostados às paredes e com o corredor lateral com 1,20m entre estes e os bancos 
existentes; ou a de substituir na totalidade os bancos, redesenhando-os com novas 
dimensões, que incluíssem já estes dois novos lugares.

No que respeita aos altares do transepto, não se propõe apenas o recuo do degrau, 
mas também o rebaixamento destes altares para a cota do pavimento do transepto, 
de modo a poderem estar alinhados com os restantes e assim darem maior coerência 
formal ao espaço da assembleia.



2| Os altares

Imagem atual Imagem da proposta



REMOVER O DEGRAU 
E AS GUARDAS 
Recuperar o espaço 
ocupado pelos degraus 
e guardas maciças para 
lugares. 

 
CORTE E RECUO DOS 
ALTARES DA NAVE 
Propõe-se cortar o degrau 
dos altares e recuá-los o 
máximo possível de forma a 
ganhar espaço útil. 

 
REBAIXAR OS ALTARES DO 
TRANSEPTO 
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REBAIXAR OS ALTARES DO 
TRANSEPTO

REMOVER O DEGRAU E AS 
GUARDAS
Recuperar o espaço ocupado pelos 
degraus e guardas maciças para 
lugares.

CORTE E RECUO DOS ALTARES DA 
NAVE
Propõe-se cortar o degrau dos 
altares e recuá-los o máximo 
possível de forma a ganhar espaço 
útil.



ORNAMENTAÇÃO DOS 
ALTARES ATUAL 

ORNAMENTAÇÃO DOS 
ALTARES PROPOSTA 
 
São propostas duas 
estruturas ao lado dos 
altares com um suporte 
cilíndrico que eleva os 
arranjos ornamentais. 
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ORNAMENTAÇÃO DOS ALTARES 

São propostas duas estruturas ao 
lado dos altares com um suporte 
cilíndrico que eleva os arranjos 
ornamentais.



3|
 O altar-mor

Também o altar-mor tem uma forte presença na percepção geral da igreja, 
ocupando o centro do transepto e obrigando a que os lugares sejam colocados 
segundo o eixo longitudinal retirando, uma vez mais, muito do espaço útil do 
transepto. 

Optando por uma solução que combina a intenção de aproximar o altar da 
assembleia, dando-lhe continuidade do ponto de vista litúrgico e com uma 
melhor otimização do espaço do corpo da igreja, desenha-se um altar de 
desenho ovalizado que avança ligeiramente para o transepto. Para a marcação 
desta intervenção propõe-se a distinção do pavimento do altar na zona do 
presbitério, em madeira, com a zona oval, em mármore branco. O novo 
pavimento marca também o material do altar e do ambão, ambos blocos de 

mármore branco, em continuidade com o pavimento, marcando a intervenção como 
um só. De notar que, como alternativa, propõem-se também uma segunda versão, 
onde tanto o altar como o pavimento serão totalmente em madeira, dando, desta 
forma, continuidade à imagem marcante e característica da utilização da madeira 
nesta igreja.

A alteração ao altar-mor permite uma nova redistribuição dos bancos na zona do 
transepto, aproveitando este desenho oval para marcar uma distinção entre a zona da 
nave e a do transepto, desenhando-se novos bancos, curvos, acompanhando a forma 
do altar. Esta nova disposição de bancos, quer na nave quer no transepto, permite um 
acrescento de 112 lugares face aos 336 lugares existentes atualmente, perfazendo um 
total de 448 lugares propostos para a Assembleia.



3| O altar-mor

Imagem atual Imagem da proposta



3| O altar-mor



3| O altar-mor



 
DISTINÇÃODO ESPAÇO 
DO ALTAR DO 
PRESBITÉRIO 
O pavimento do altar é 
marcado como um 
elemento novo. 

 
REDISTRIBUIÇÃO DOS 
BANCOS DO 
TRANSEPTO 
Marcação da diferença 
entre os lugares do 
transepto e da nave. 
Lugares do transepto 
seguem a curvatura do 
altar. 

 
MAIOR 
APROVEITAMENTO 
DO ESPAÇO 
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DISTINÇÃO DO ESPAÇO DO ALTAR 
DO PRESBITÉRIO
O pavimento do altar é marcado 
como um elemento novo.

MAIOR APROVEITAMENTO DO 
ESPAÇO

REDISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS DO 
TRANSEPTO
Marcação da diferença entre os 
lugares do transepto e da nave. 
Lugares do transepto seguem a 
curvatura do altar.



 
ALTAR E AMBÃO EM 
MÁRMORE - 
CONTINUIDADE COM O 
CHÃO 

 
CRUZ NA PAREDE 
LATERAL DO ALTAR 

3| O altar-mor
ALTAR E AMBÃO EM MÁRMORE - 
CONTINUIDADE COM O CHÃO

CRUZ NA PAREDE LATERAL DO 
ALTAR

Imagem de referência



3| O altar-mor
 Hipótese em madeira
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 Hipótese em madeira



3| O altar-mor
 Hipótese em madeira



3| O altar-mor
 Hipótese em madeira



4|
 A Capela do Santíssimo

Para a Capela do Santíssimo é sugerido o aproveitamento da sacristia para a 
sua localização. 

A intervenção passa pela inserção na sacristia de uma “caixa” de madeira, sem 
as laterais, procurando-se uma sensível conjugação do existente com o novo, 
trabalhando a luz, criando jogos de penumbra, favorecendo o encontro do 
Homem com o Sagrado. 

Neste gesto, propõe-se uma calha de luz a toda a sua volta, criando um 
ambiente de expressão difusa e controlada. A circulação é feita pelo centro 
e, ao fundo, um altar oval em mármore branco, reinterpretando numa escala 

menor o altar-mor, é iluminado por um rasgo vertical na parede, que recebe luz das 
duas janelas  existentes. Propõe-se que a cruz atualmente utilizada por cima do altar-
mor seja transferida para esta capela. 

Apresenta-se também a possibilidade do funcionamento independente da capela 
do Santíssimo,  relativamente ao funcionamento da igreja, permitindo o acesso pela 
entrada da fachada norte, onde se cria uma antecâmara de entrada.

Pretende-se que a intervenção para a nova Capela do Santíssimo seja cuidadosa em 
relação ao existente, tentando alterar a sensação e percepção do espaço atual da 
sacristia, sem danificar o existente, nem muito menos corromper o existente.



4| A Capela do Santíssimo

Imagem atual Imagem da proposta



 
CRUZ DO ALTAR-MOR 

 
REABILITAR O 
INTERIOR DA 
SACRISTIA 
É aproveitado o 
espaço da sacristia 
para a nova Capela do 
Santíssimo. 

 
INSERIR O NOVO 
DENTRO DO 
EXISTENTE – CAIXA DE 
MADEIRA 

C a p e l a  d o  S a nt í s s i m o  

 
CRUZ DO ALTAR-MOR 

 
REABILITAR O 
INTERIOR DA 
SACRISTIA 
É aproveitado o 
espaço da sacristia 
para a nova Capela do 
Santíssimo. 

 
INSERIR O NOVO 
DENTRO DO 
EXISTENTE – CAIXA DE 
MADEIRA 
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REABILITAR O INTERIOR DA 
SACRISTIA
É aproveitado o espaço da Sacristia 
para a nova Capela do Santíssimo

UTILIZADA A CRUZ DO ALTAR-MOR

INSERIR O NOVO DENTRO DO 
EXISTENTE - CAIXA DE MADEIRA



 
CRUZ DO ALTAR-MOR 

 
REABILITAR O 
INTERIOR DA 
SACRISTIA 
É aproveitado o 
espaço da sacristia 
para a nova Capela do 
Santíssimo. 

 
INSERIR O NOVO 
DENTRO DO 
EXISTENTE – CAIXA DE 
MADEIRA 
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REABILITAR O INTERIOR DA 
SACRISTIA
É aproveitado o espaço da Sacristia 
para a nova Capela do Santíssimo

UTILIZADA A CRUZ DO ALTAR-MOR

INSERIR O NOVO DENTRO DO 
EXISTENTE - CAIXA DE MADEIRA



5|
 O acesso ao coro alto

O acesso ao coro alto é um dos problemas atuais e de necessidade urgente de 
intervenção. Propõe-se a sua reformulação demolindo as escadas existentes e 
criando uma novas, de fácil acesso, e diretamente ligadas ao átrio de entrada. 

As novas escadas são desenhadas no compartimento oposto ao batistério, 
com lances de 1,10m de largura, chegando ao coro alto num ponto mais 
central e amplo. Desta intervenção resulta a criação de um espaço destinado à 
loja da paróquia e umas instalações sanitárias que se redesenham para acesso 
pelo exterior. 



5| O acesso ao coro alto

Imagem atual Imagem da proposta



INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

 
NOVO ACESSO AO CORO 
ALTO  
LOJA 

 
DEMOLIÇÃO DAS 
ANTIGAS ESCADAS 

 
NOVAS ESCADAS 
São desenhadas umas 
novas escadas, com 
medidas mais 
confortáveis que as 
anteriores, acessíveis 
a partir da entrada. 

 
DEMOLIÇÃO E 
ALARGAMENTO DA 
ABERTURA PARA AS 
LATERAIS DO CORO ALTO 
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DEMOLIÇÃO DAS ANTIGAS ESCA-
DAS

NOVAS ESCADAS
São desenhadas umas novas esca-
das, com medidas mais confortáveis 
que as existentes, acessíveis a partir 
da entrada.

NOVO ACESSO AO CORO ALTO

LOJA
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

DEMOLIÇÃO E ALARGAMENTO 
DA ABERTURA PARA AS LATERAIS 
DO CORO ALTO



INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

 
LOJA 

 
+ SEGURAS 

 
MELHOR FUNCIONAMENTO 
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ESCADAS + SEGURAS

MELHOR FUNCIONAMENTO

LOJA

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
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 O coro alto

O alargamento do guarda-vento da entrada permite também que, no coro 
alto, a zona do órgão se estenda e se ligue às passagens laterais, ainda que se 
possa restringir o acesso ao espaço do órgão. 

Como hipótese futura, sobre o transepto propõe-se a extensão do coro alto, 
ligando-o à zona sobre o altar (atualmente apenas acessível por duas escadas 
em frente às entradas laterais da igreja) permitindo assim a utilização destas 
escadas como caminhos de fuga para todo o coro alto, respondendo, desta 
forma, às necessidades de evacuação e segurança que se colocam em edifícios 
deste tipo.

 Ao mesmo tempo, a separação entre estas novas alas do coro alto e da zona superior 
sobre o presbitério, poderá ser feita através da colocação de duas novas portas. De 
destacar que esta extensão do coro alto funciona em diferentes cotas, com quatro 
níveis diferentes, permitindo que aqui se localize o coro ou que se utilizem os degraus 
como bancos, acrescentando 64 lugares aos 448 já propostos no piso inferior, 
perfazendo um novo total de 512 lugares, 176 lugares a mais do que os atuais.
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Imagem atual Imagem da proposta



 
+ ESPAÇO PARA O CORO 

 
AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO 
DO ORGÃO 

 
CONTINUIDADE 

 
LIGAÇÃO 

 
+ LUGARES – 64 LUGARES 
SOBRE O TRANSEPTO 
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AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO 
ORGÃO

MAIOR ESPAÇO PARA O CORO

CONTINUAÇÃO E LIGAÇÃO SOBRE O 
TRANSEPTO

+ LUGARES – 64 LUGARES SOBRE O 
TRANSEPTO



 
EXTENSÃO DO CORO ALTO 

 
NOVO PERCURSO 
 
 
AMPLIAÇÃO E LIGAÇÃO 

 
MAIOR ESPAÇO PARA O 
ORGÃO 

 
MAIS SAÍDAS DE INCÊNDIO 
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MAIS SAÍDAS DE INCÊNDIO

EXTENSÃO DO CORO ALTO

MAIOR ESPAÇO PARA O ORGÃO

NOVO PERCURSO

AMPLIAÇÃO E LIGAÇÃO
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 Confessionários

Os novos confessionários localizam-se no transepto, um de cada lado (com 
possibilidade de se aumentar este número para dois de cada lado), junto 
à entrada para os púlpitos. Esta localização permite uma confissão num 
local mais reservado sem que o próprio confessionário detenha demasiado 
destaque. Este caráter mais reservado, porventura mais propício aos fins a que 
se destina o ato da confissão, revela-se mais interessante do que a colocação 
dos confessionários como na disposição original em que se encontravam nas 
laterais do altar-mor, ou num local demasiado apertado, como atualmente, 
entre os altares da nave.
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Imagem dos confessionários original Imagem dos confessionários atuais



 
CONFESSIONÁRIOS AO 
LADO DOS ALTARES DO 
TRANSEPTO 

 
CONFESSIONÁRIOS + 
RESERVADOS  
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CONFESSIONÁRIOS AO LADO DOS 
ALTARES DO TRANSEPTO

CONFESSIONÁRIOS + RESERVADOS 



 
POSSIBILIDADE DE 
ACRESCENTAR 4 
CONFESSIONÁRIOS 

 
CONFESSIONÁRIOS + 
RESERVADOS  

 
CONFESSIONÁRIOS AO 
LADO DOS ALTARES DO 
TRANSEPTO 

7| Confessionários

POSSIBILIDADE DE TER 4 
CONFESSIONÁRIOS 
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 Patologias

Existem várias patologias e anomalias identificadas neste edifício. Nas paredes 
com infiltrações antigas, o reboco deve ser picado e posteriormente dada 
uma pintura impermeabilizante, com caraterísticas antifúngicas de modo a 
não se recuperarem e depositarem os cristais existentes. O soalho deverá 
ser substituído devido à necessidade de intervenção no nivelamento e na 
instalação de infra-estruturas. 

Propõe-se também uma manutenção e substituição das madeiras que se 
demonstrem necessárias nos altares e guardas, bem como a reparação dos 
azulejos existentes no altar cuja importância e manutenção é relevante para a 
atual proposta arquitetónica.
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TRATAMENTO DE PATOLOGIAS

RECUPERAÇÃO DE MADEIRAS

SUBSTITUIÇÃO DO SOALHO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DOS AZULEJOS
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 Iluminação

Em relação à iluminação propõe-se um sistema de iluminação artificial que 
consiga resolver os problemas atuais de dificuldade de manutenção e de custo 
de energia. Assim foi desenhado um sistema de iluminação cenográfica de 
modo a criar uma luminosidade homogênea e sem indicação da proveniência 
da mesma. 

Tendo por base um projeto de luminotécnica consultado e a implementar, 
deverá ser considerada a instalação de calhas horizontais no capitel existente, 
no arranque dos arcos da nave, transepto e altar, voltadas para cima, bem 
como nas paredes e passagens laterais do coro alto. Assim poder-se-à ter 
uma iluminação indireta para toda a igreja, dando relevância aos elementos e 

formas da construção realçando o volume e criando situações diferentes de percepção 
do espaço, através do controle da intensidade da fonte de iluminação ou luminárias.

Deverá ser considerado um sistema capaz de ser regulada conforme o tipo de uso 
e as condições climatéricas do dia em questão. Para a zona do altar propõe-se uma 
iluminação mais pontual, concentrada nos símbolos religiosos, conforme estudo 
realizado.



 
CALHAS DE ILUMINAÇÃO 
NA BASE DOS ARCOS 

 
CALHAS DE ILUMINAÇÃO 
NA PASSAGEM DO CORO 
ALTO 

 
FOCOS DE LUZ ATRÁS DO 
ALTAR 
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FOCOS DE LUZ ATRÁS DO ALTAR

CALHAS DE ILUMINAÇÃO NA BASE 
DOS ARCOS

CALHAS DE ILUMINAÇÃO NA 
PASSAGEM DO CORO ALTO
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 Sistema de ventilação/aquecimento

O movimento do ar em espaços de grande volume originam por vezes 
movimentos de massas de ar que criam a sensação de desconforto e de frio. 
A possibilidade de instalação de pontos de extração e de insuflação de ar 
possibilita a gestão destes fluxos e assim poder-se-à corrigir certas anomalias 
e sensações nos utentes sem grandes custos adicionais. Se a este sistema 
associarmos a possibilidade de instalação de um sistema de aquecimento 
iremos seguramente melhorar os níveis de conforto do edifício.

Contudo, pelos custos de aplicação e manutenção associados, este deverá 
ser devidamente analisado e avaliado, em fases posteriores do projeto. Ainda 
assim, aponta-se, nesta proposta, uma possível solução para a correta e 

eficiente integração deste tipo de sistemas, sem danificar ou condicionar a estrutura 
existente da igreja, integrando-a na nova ampliação do coro alto sobre o transepto, 
caso se venha a realizar, ou ao longo das paredes da nave principal a instalar aquando 
da alteração do pavimento.



 
POSSIBILIDADE DE 
INTEGRAR SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO/ 
AQUECIMENTO COM O 
NOVO DESENHO DO CORO 
ALTO 

POSSIBILIDADE DE INTEGRAR 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO/ 
AQUECIMENTO COM O NOVO 
DESENHO DO CORO ALTO

10| Sistema de ventilação/aquecimento



11|
 Sistema de som

O sistema de som existente necessita de uma séria alteração. O apoio de um 
Engenheiro eletro acústico dá garantias de uma eficaz resolução deste aspecto 
essencial para o conforto dos utentes.

Partindo da análise do existente e perante a compreensão das debilidades 
do sistema de som atual, e dada a existência de soluções inovadoras e 
tecnologicamente avançadas, considera-se de fácil resolução estando apenas 
limitada aos níveis de investimento que se pretendem realizar. Uma estratégia 
de eficácia de meios econômicos leva-nos a propor uma solução de colunas 
integradas nas superfícies e paramentos verticais conforme indicação de 
técnico especializado e de acordo com desenhos base apresentados.
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