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Guardini e Couturier: origens do diálogo da fé
com arquitectura e as artes no século XX
Relembramos aqui duas personalidades de relevo no
movimento litúrgico europeu, na primeira metade do
século XX. As suas reflexões e compromissos
pastorais, no âmbito do diálogo entre a liturgia e as
artes, são expoentes da renovação teológica e cultural
mais vasta que conduziu ao Concilio Vaticano II.
Romano Guardini (1855-1968) e Marie-Alain Couturier
(1897-1955) representam modos distintos de convergência entre a renovação litúrgica e a arquitectura e
as artes do seu tempo. Ambos são sacerdotes, respectivamente diocesano e dominicano, e ambos dedicaram a esta tarefa, como por vocação específica, os
anos mais fecundos das suas vidas. Guardini, inseparavelmente teólogo e pedagogo no contexto da
pastoral universitária, vive e trabalha na Alemanha.
Couturier, ele próprio artista, director da revista L'art
sacré, crítico de arte e mediador da encomenda de
muitas obras da Igreja a artistas de vanguarda, viveu e
trabalhou principalmente em França. A reflexão e obra
destes homens de Igreja continuam actuais, ajudando-nos a acompanhar os desenvolvimentos da renovação
litúrgica decorrentes do Concílio e a estimular o diálogo
com as artes, ainda incipiente no nosso país.
Guardini e a formação litúrgica dos cristãos
Romano Guardini é apresentado com frequência como
o grande responsável da extensão do movimento
litúrgico para além do âmbito monástico, ao encontro da
vida da Igreja nas comunidades paroquiais. Guardini
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reconhece na liturgia a matriz privilegiada da experiência religiosa de todo o cristão. Sendo a liturgia cristã
mestra do sentido religioso da vida, implica no entanto
uma capacidade de percepção simbólica, isto é, um
duplo movimento de apreensão e expressão da
interioridade através dos signos exteriores. Esta
capacidade simbólica da experiência humana, comum
à experiência religiosa e artística, parece-lhe de tal
importância, que o seu subdesenvolvimento na cultura
ocidental representa um risco real de paganismo.
Guardini, compreende a dimensão estética como parte
integrante de uma unidade orgânica do fenómeno
humano que lhe é anterior. A sua atenção centra-se na
educação de um olhar contemplativo, não alheio ao
exercício poético e artístico, onde a liturgia e o
quotidiano da vida se potenciam mutuamente.
Neste sentido a liturgia é, para o Guardini educador e
assistente do movimento juvenil de Quickborn (19201939), como uma pedagogia prática da fé, e uma via
privilegiada da formação da personalidade cristã. Trata-se em primeiro lugar, dizia Guardini, de formação e não
de informação litúrgica, de uma iniciação que não procede esclarecendo a origem e significado dos ritos, mas
ensinando a olhar, e ver, na forma corpórea, o acontecimento espiritual, manifestando assim a estrutura
sacramental dos signos sagrados. Num pequeno livro
intitulado precisamente Signos Sagrados, Guardini
introduz-nos à experiência litúrgica das “coisas mais
simples”, o umbral, a luz, o altar, o gesto, o pão, etc.
Esta determinação em penetrar os signos materiais da
espiritualidade humana, na liturgia como na cultura,
levou-o a ser interlocutor privilegiado dos arquitectos
que no contexto da reconstrução da Alemanha, se
interessaram pelo movimento de renovação litúrgica.
Entre eles o seu discípulo de Quickborn, arquitecto
Rudolf Schwarz. O diálogo é fecundo. Dele saem
intuições refontalizadoras acerca da essência do
edifício-igreja na tensão entre os valores da arquitectura e do espaço litúrgico, entre a assembleia participativa e o santuário, unificadas pela centralidade simbólica do altar e pela unidade da acção litúrgica. No prolongamento deste diálogo, o arquitecto Emil Steffann e
o padre oratoriano Heinrich Kahlefeld, concebem a
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igreja de S. Lourenço (1955), em Munique, que é hoje
um clássico da arquitectura do movimento litúrgico.
Retomando o arquétipo da basílica ocidental, Steffann
reorganiza a orientação principal do espaço segundo o
eixo menor da nave, para uma disposição da
assembleia mais envolvente do altar. A sóbria
contenção de formas, arquitectónicas e decorativas,
reverte em favor de uma atmosfera clara e da concentração na acção litúrgica.

Couturier e o diálogo com a arte do seu tempo
O padre Couturier viveu de forma dramática o divórcio
entre a fé e o poder da imaginação e da sensibilidade,
como reflexo da decadência da arte sacra do seu
tempo. No seu entender, a mediocridade expressiva da
celebração da fé, mediada por ambientes e obras de
qualidade artística inadequada, estaria na origem de
uma debilitação da força espiritual da liturgia, afectada
por um espírito do tempo, funcional e materialista.
Por outro lado, Couturier reconheceu nas vanguardas
artísticas do seu tempo um outro sinal dos tempos, uma
atitude radical de inconformismo, de busca de autenticidade e anseio do absoluto. Esta atitude, ainda que
de religiosidade difusa, constitui, no seu entender, um
estímulo espiritual eficaz, capaz de expressar e induzir
uma disposição humana, propedêutica apenas, mas
necessária para acolher a radicalidade evangélica.
“Não existe arte sacra - escreve ele - onde não há uma
atitude essencial do homem diante da realidade
sagrada.” Defende que a arte sacra tem, antes de mais,
que ser arte, e que a Igreja deve reconhecer o talento
dos artistas, não necessariamente cristãos, e chamá-los a colaborar consigo.
Esta posição é portadora de uma complexidade que é
necessário discernir hoje, ainda que a arte do nosso
tempo não seja menos ambígua nem menos estimulante que a arte das vanguardas artísticas do século XX.
A equiparação da arte sacra a uma arte de aspiração
religiosa latente nas obras de artistas crentes e não
crentes, não lhe dá um estatuto de arte cristã, mas um
estatuto propedêutico ao mistério, de disposição da
pessoa e da comunidade para o acolhimento da
Palavra, no contexto da acção litúrgica. A arte sacra
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seria assim equiparada ao silêncio do mundo, necessário à profundidade da escuta, sobre o qual é pronunciada a Palavra da Revelação. Seria também semelhante à ressonância sensorial e afectiva, pela qual a
Palavra se incorpora nos elementos do mundo atribuindo-lhes um significado novo. Foi, no entanto, no
conhecimento particular das obras de arte e na relação
pessoal com os artistas que Couturier reconheceu o
valor religioso da arte, e discerniu a sua adequação aos
lugares de culto.
O padre dominicano representa assim um momento
originário, radical, de atenção à arte do nosso tempo,
cultivando uma atitude pastoral, de abertura e diálogo
com os artistas, de grande proveito, também, para a
compreensão afectiva da fé, mediada pela experiência
estética. O seu impulso prolongou-se, fecundo e
discernido, na pessoa do padre Régamey, e no lastro da
revista L'art sacré, como testemunho crítico e
impulsionador da produção e qualidade da arte sacra.
P. João Norton de Matos, sj
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O Silêncio
Quando a Santa Missa é devidamente celebrada, a
Palavra pronunciada em voz alta pelo padre ou pelos
fiéis dá, por vezes, lugar ao silêncio. O que significam
estes tempos de silêncio? O que podemos fazer? De
forma mais radical, o que é o silêncio?
Em primeiro lugar, o silêncio é, evidentemente, um
silêncio material, um silêncio efectivo. É preciso que
não se fale. Mas não se exagere: uma atmosfera
artificialmente tensa não será melhor do que a falta
de silêncio. Mas o silêncio é o silêncio e, para o ter, é
preciso querê-lo realmente. Ele depende do valor que
se lhe dá e esse valor faz com que ele seja mais fácil
ou não. Uma pessoa diz: «Não posso evitar tossir»;
outra diz: «Não posso estar quieto a não ser que
esteja ajoelhado». Imaginem essas duas pessoas
numa conferência ou num concerto: se elas estão
concentradas, esquecem-se de tossir e de se mexer.
Esse é o momento em que a sala se enche dessa
espécie particular de silêncio que está entre as coisas
mais belas do mundo: o espaço de suprema atenção
onde as coisas belas e verdadeiramente importantes
acabam por aparecer…
Na verdade, é preciso querer para se ter um bom
silêncio, é preciso querê-lo e dar-lhe valor. Nesse
caso, consegue-se sempre. E se uma vez ele é saboreado, fica-se sem se perceber como se podia viver
sem ele. É preciso que o silêncio não seja apenas
uma coisa exterior, como no caso em que ninguém
fala nem se mexe. O silêncio verdadeiro implica que
os pensamentos, os sentimentos e o coração estejam
igualmente em repouso. O lugar essencial do silêncio
é um lugar interior, um reino onde o silêncio se enche
de vantagem e onde não há fronteiras, pois os
horizontes do mundo interior não têm fim.
Até agora, só se disse o que o silêncio não deve ser:
nem palavras nem barulho. Mas o silêncio não
significa apenas que falta qualquer coisa - que é um
vazio entre as palavras e os barulhos - o silêncio é
por si próprio uma coisa positiva.
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O silêncio é a calma da vida interior. Ele é a profundeza do desconhecido. Ele é presença recolhida,
abertura e disponibilidade. Deste modo, ele não pode
significar algo mudo, inerte, ele não é um fardo
improdutivo. O silêncio autêntico é um despertar
pleno de atenção e de disponibilidade.
Passemos ao tipo particular de silêncio que nos traz
aqui: o silêncio quando se está em frente de Deus.
Então, o que é uma igreja? Para começar, é um
edifício com paredes, abóbada, colunas e espaço.
Mas isso forma apenas uma parte do que o termo
“Igreja” significa realmente: corpo. Quando nós dizemos que a santa missa decorre “numa Igreja”, no
termo “Igreja” incluímos a comunidade. E dizemos a
comunidade e não apenas a assistência. Não basta
que as pessoas entrem na igreja e se sentem ou
ajoelhem nos bancos para que haja comunidade;
teremos apenas um espaço ocupado por pessoas
mais ou menos piedosas. A comunidade nasce quando as pessoas ficam interiormente presentes, quando
elas entram em contacto umas com as outras, quando
se juntam num espaço espiritual, diria mesmo: quando as pessoas empreendem abrir-se e formar esse
espaço. Então, a comunidade forma - com o edifício
exterior que o representa - a “Igreja” onde a acção
sagrada pode ocorrer. Tudo isso não se pode fazer
sem o silêncio. É a partir do silêncio que se constrói
um verdadeiro santuário. Tudo depende então da
capacidade dos crentes de formar uma comunidade,
de fazer crescer a sua Igreja no sítio onde se encontram, qualquer que seja o estado de abandono ou de
miséria dos lugares exteriores. É de uma abóbada
exterior que se fala, de uma abóbada totalmente espiritual e o que é preciso é descobrir as forças capazes
de suportar essa abóbada e depois mantê-las constantemente acordadas. Nós queremos levar o silêncio
a sério. Não faltam razões para começar este pequeno livro pelo silêncio. A matéria deste livro é a liturgia.
Se alguém me perguntasse onde começa a vida
litúrgica, eu responderia: com a aprendizagem do
silêncio. Sem ele, tudo fica pouco sério e vão.
Romano Guardini, La Messe
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MRAR - Movimento de Renovação da Arte
Religiosa
Fundado em 1952, o MRAR - Movimento de Renovação
da Arte Religiosa corresponde à concretização da
vontade de um grupo de artistas católicos empenhados
em elevar a arquitectura religiosa e a arte sacra em
Portugal a uma maior dignidade e qualidade plástica,
numa oposição formal à manutenção dos modelos
arquitectónicos de cariz tradicionalista nas novas construções religiosas dos centros urbanos de Lisboa e
Porto.
Composto por um número significativo de arquitectos
recém-licenciados pela Escola de Belas Artes de
Lisboa, o MRAR integrou como membros mais activos
arquitectos, artistas plásticos e historiadores como
Nuno Teotónio Pereira, João de Almeida, Nuno Portas,
Erich Corsépius, Diogo Pimentel, Luíz Cunha, António
Freitas Leal, Manuel Cargaleiro, José Escada, Flórido
de Vasconcelos, Madalena Cabral e Maria José de
Mendonça, entre muitos outros que nele participaram
ou que com ele estabeleceram contactos privilegiados.

9

O papel do MRAR no processo de afirmação e de
consolidação da arquitectura religiosa moderna em
Portugal foi essencial, tendo levado o seu empenho na
divulgação das novas ideias em prática na restante
Europa, à realização logo no ano seguinte à sua
fundação, em Abril de 1953, da Primeira Exposição de
Arquitectura Religiosa Contemporânea, na galeria
anexa à Igreja de São Nicolau, em Lisboa.
Outras exposições se seguiram, como as de Arte Sacra
Moderna, ou de Paramentaria Moderna.
Também através do seu Boletim, publicado com alguma
irregularidade entre 1957 e 1967, o MRAR contribuiu
quer para a renovação cultural da Igreja em Portugal,
quer para a tomada de consciência colectiva dos graves
problemas do país, que sufocava política, social e
culturalmente. É no estrangeiro, então, que o MRAR vai
encontrar apoios, informação e os modelos arquitectónicos que ilustram e orientam a sua vontade e
desejo de um cristianismo renovado e de uma arquitectura contemporânea modernizada.
Não surpreende, portanto, que em 1964 tenha inaugurado em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian,
a exposição Novas Igrejas na Alemanha. Esta mostra
tornou possível ao público português contactar com
algumas das obras de referência que mais
directamente influenciaram e inspiraram as novas
igrejas propostas pelos membros do MRAR.
No entanto, a esta dinâmica formativa, expositiva e
editorial não correspondeu uma condizente produção
arquitectónica e artística, ficando esta durante algum
tempo reduzida, quer por resistências culturais, quer
por dificuldades económicas, à igreja de Santo António
de Moscavide (1956, por João de Almeida e António
Freitas Leal, com obras de Lagoa Henriques, José
Escada e Manuel Cargaleiro), à igreja paroquial de
Águas (1957, por Nuno Teotónio Pereira, com
intervenção de Frederico George e obras de António
Lino, António Luis Paiva e Euclide Vaz), e à capela do
Picote (1958, por Manuel Nunes de Almeida, com
escultura de Barata Feyo).
A obra maior do MRAR surgiu largos anos depois, com
a construção da igreja do Sagrado Coração de Jesus,
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em Lisboa (1970, por Nuno Teotónio Pereira e Nuno
Portas), fruto de um conseguido concurso e debate
público.
Com o encerrar do Segundo Concílio do Vaticano, em
1965, e cumpridos que estavam os objectivos a que o
MRAR inicialmente se tinha proposto, este movimento
começa um processo de ocaso lento. Num tempo de
forte secularização, o MRAR afirmou em Portugal um
programa artístico, pastoral e circunstancialmente
político que se constituiu como o melhor exemplo de
intervenção religiosa e cultural de uma elite que operou
uma efectiva renovação dos edifícios religiosos, bem
como uma valorização das dimensões sociológica e
antropológica dos espaços litúrgicos. No entanto, o
debate e o cuidado estético e teológico da arte e
arquitectura religiosa proporcionado pelo MRAR ao
longo de quase duas décadas não se voltou a repetir em
Portugal.
João Alves da Cunha, arquitecto
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Propósitos da formação do MRAR Movimento de Renovação da Arte Religiosa
“Quando:
- se verifica, na maior parte das igrejas mais recentes,
ter sido esquecido o espírito do Evangelho;
- se pretende obter uma absurda conciliação do
antigo com o moderno, amalgamando formas já sem
sentido;
- se procura deliberadamente fazer moderno, aplicando formas extravagantes e arbitrárias, esquecendo que o carácter actual deve resultar espontaneamente da solução adequada dos problemas;
- se ultrajam os estilos de outras épocas, copiando ou
adulterando as suas formas e fazendo supor que a
Igreja só pode viver agarrada ao passado;
- se aponta a ogiva como símbolo de religiosidade,
quando ela não é mais do que uma forma peculiar a
determinado processo de construção;
- se faz crer que o carácter religioso ou nacional pode
ser dado por formas construtivas ou decorativas cujas
causas já desapareceram;
- se utilizam os benefícios dos novos materiais e
processos de construção, mas se ocultam
sistematicamente as formas que lhes são próprias, à
custa de ruinosos embustes construtivos;
- se manifesta um horror obcecado por toda a
influência de novos países, esquecendo que os
monumentos do passado foram possíveis devido à
existência de correntes universais;
- se teima em esquecer a verdadeira tradição,
renunciando a inserir a arquitectura nas realidades do
nosso tempo;
impõe-se uma acção de esclarecimento e uma
revisão de conceitos, para que a arquitectura possa
mostrar ao mundo de hoje a verdadeira face da Igreja
de Cristo. Depende do público cristão que essa face
continue a ser odiosamente desfigurada ou se revele
enfim em toda a sua pureza.”
in Catálogo da Exposição de Arquitectura Religiosa
Contemporânea, Lisboa, 1953
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A renovação (de novo) presente
Na primeira metade do século XX, a expressão artística
da Igreja ficou marcada pela tentativa de falar o léxico
moderno, num movimento de várias frentes que viu o
seu entusiasmo esvair-se totalmente no final da década
de 60. Os anos que se seguiram foram de desencanto e
rejeição até, de uma arquitectura desorientada e indefinida e de uma arte que se centrava cada vez mais em
si mesma.
Depois de um intervalo de 30 anos e com a chegada do
novo milénio, a Igreja do centro e sul da Europa retomou
o caminho do diálogo com a arte e arquitectura, ao
redescobrir o valor do trabalho e reflexão de várias
personalidades esquecidas e ao ser capaz de apreciar
sem preconceito e avaliar com justiça as suas obras,
compreendendo-as não como soluções definitivas,
mas como caminhos, uns sem saída, outros com futuro.
Continuar os bons passos dados então é o objectivo de
uma nova geração, que procura aprofundar a expressão arquitectónica e artística contemporânea em
total fidelidade ao Concílio Vaticano II.
É de novo na Alemanha que encontramos uma Conferência Episcopal a actualizar as suas “Linhas orientadoras para a construção e organização de espaços
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litúrgicos” (Gráfica de Coimbra, 2005), onde apela à
procura de um espaço para a celebração litúrgica que
esteja de acordo com a concepção actual de liturgia.
É neste contexto que surgem alguns nomes de teólogos
e liturgistas associados a esta renovação de novo
presente: Albert Gerhards, Klemens Richter, Walter
Zahner, são os autores de obras como “Communio-Raüme” (2003) ou ”Espaços de igrejas e imagens de
Igreja” (Gráfica de Coimbra, 2005), que procuram
ajudar à tradução arquitectónica das fontes teológicas,
eclesiológicas e litúrgicas mais recentes, já visíveis em
numerosas transformações de espaços litúrgicos.
Mas desta vez é a Itália que assume a liderança do
debate, quer por iniciativa do Mosteiro de Bose, que
desde 2003 tem organizado anualmente um Congresso
Internacional sobre liturgia e a sua relação com a arte e
a arquitectura, quer pela Conferência Episcopal
Italiana, grande promotora de numerosos concursos
para construção de novas igrejas, cujas propostas são
publicadas em suplementos especiais da histórica
revista de arquitectura Casabella, mas também de
cursos e congressos, o mais conhecido associado à
famosa Bienal de Veneza.
Também em Espanha a aposta tem sido na figura de um
Congresso Internacional, nomeadamente pela Diocese
de Ourense, que em Novembro passado realizou a 2ª
edição deste encontro de especialistas e estudiosos
oriundos de Espanha, Itália, Alemanha, França e EUA.
Respondendo em sintonia ao apelo dos Papas (Paulo
VI, João Paulo II, Bento XVI), passos largos têm sido
dados, aprofundando e qualificando as propostas dos
pioneiros do século passado.
O diálogo entre a Igreja e a arte e arquitectura contemporânea está de novo em marcha, de uma forma não
globalizada, mas já incontornável. Portugal tem
esboçado alguns eventos dispersos, mas ainda está do
lado de fora. Até quando?
Os frutos destas iniciativas já começam a ser visíveis e
o que se descobre é uma Igreja cultural e espiritualmente mais rica…
João Alves da Cunha, arquitecto
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Diálogo entre arte contemporânea e sagrado
abre com obra de Rui Moreira
A Comunidade da Capela do Rato conserva como
matriz identitária uma vivacidade singular no modo
como experimenta e traduz a experiência cristã. Se
tivéssemos de escolher uma palavra para designar
essa vivacidade, talvez nos inclinássemos pela palavra
diálogo. Em épocas diferentes do seu percurso a
Comunidade empenhou-se no diálogo entre a Fé e a
construção da Democracia, entre o Evangelho e a
causa da Justiça e da Paz, buscou um diálogo entre a
Liturgia e novas linguagens celebrativas, inovou na
música e no estilo de presença, etc…
Existem hoje novos desafios que a cultura e o tempo
colocam a uma vivência empenhada do cristianismo.
Um deles é o do diálogo com a Estética. Se o Mistério de
Deus se soletra pela tríade Verdade, Bem e Beleza,
quer dizer que esta última integra indefectivelmente o
património que dá substância à própria Fé. Sem a
dimensão da Estética a experiência cristã permanece
incompleta.
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O que é que pode aproximar Arte e cristianismo, num
diálogo inovador? Acreditamos naquilo que escreveu o
teólogo Paul Tillich: o importante não é tanto o motivo,
quanto a essência de uma e de outra realidade. O que
coloca uma obra de arte em diálogo com o religioso não
é o primado do tema, nem o contexto de produção,
exposição e uso. Precisamente um entendimento
desses conduziu à banalidade e à dispersão que
avultam na representação do sagrado. Segundo Tillich,
«o estilo artístico tem de encontrar em si mesmo uma
significação religiosa». Esta, ou existe no interior dele
ou não existe de todo, pois não pode ser infundida, nem
acrescentada.
Como é que este novo diálogo se pode estabelecer
entre nós, Comunidade da Capela do Rato? Convidaremos criadores (de várias áreas artísticas) para uma
intervenção no espaço da Capela, de modo a fazer
coincidir (não só temporalmente, claro) cada contributo
com uma etapa do ciclo litúrgico, procurando
acompanhar cada obra de uma reflexão/debate. No
final do ano propomo-nos editar um livro que englobe o
caminho feito com os diversos projectos. Para já os
criadores convidados são: Rui Moreira, Gabriela
Albergaria e Lourdes Castro (artes visuais); João
Madureira e Sete Lágrimas (música).
A primeira proposta é a de uma obra de Rui Moreira,
colocada no espaço celebrativo, a encimar o altar.
Descartes dizia que «não podemos desistir de
compreender o infinito». Na espécie de cartografia
celeste que Rui Moreira apresenta, que significa
compreender? Certamente a resposta não será
unívoca. Significa interrogar o mundo e os mundos,
indagar amplamente os confins, restaurar o espanto de
que dá conta, por exemplo, aquele passo extraordinário
do salmo bíblico: «Quando contemplo os céus, obra
das tuas mãos, a Lua e as estrelas que Tu criaste!».
Mas compreender significa também conter,
hospedar. Em relação ao infinito, há, de facto, um
conhecimento que só se constrói na hospitalidade:
sabemos quando misteriosamente sentimos o infinito
em nós.
JTM
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Igreja de Santo António, Portalegre
A igreja dedicada a Santo António, no bairro dos
Assentos, em Portalegre, foi inaugurada no dia 13 de
Junho de 2009.
O projecto, que data de 1993, teve de esperar 15 anos
para conhecer a luz do dia, não perdendo, no entanto, a
sua frescura e novidade no quadro da arquitectura
religiosa portuguesa e internacional. O conjunto, composto pela igreja, centro paroquial e comunitário,
distribuídos à volta de um grande pátio-adro, assume
uma linguagem claramente contemporânea, de linhas
simples e planos brancos que constroem um volume
elementar próximo do minimalismo, mas também da arquitectura tradicional alentejana, sintetizando o essencial da contemporaneidade e da tradição local, para
alcançar o difícil ponto de equilíbrio onde a primeira se
inspira na segunda, e esta se actualiza na outra.
Implantada no centro de um bairro degradado e
desqualificado da periferia da cidade, a igreja revela-se
atenta à sua localização, e através de traços reduzidos
mas coerentes e marcantes, procura participar na
valorização da urbe que a rodeia, ao disponibilizar-se
como elemento criador de referências e identidade,
mas também de relações humanas.
E se no exterior nos confrontamos com longas
superfícies brancas muradas e cerradas, é no interior
que o edifício se revela, como descreve o arquitecto. “O
espaço principal é um contínuo que nos leva desde a
rua até à rocha quartzítica, posta a nu pelo terreno
aplanado. Primeiro, o pórtico de entrada. Depois o
pátio-adro flanqueado pelas duas rampas e pelas alas
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onde se distribuem os centros comunitário e paroquial.
Ao fundo, o espaço central da igreja, que um
envidraçado torna inesperadamente transparente. Por
último, o pátio exterior construído com a rocha
existente, o ar, a luz zenital, água e plantas. Um espaço
exterior aberto à contemplação”.
É neste fundo natural enquadrado da igreja que a
arquitectura se une de modo mais explícito com a
simbólica cristã, ao revelar que o edifício, como a Igreja,
assenta sobre rocha (Mt 16, 18).
O mesmo gesto é, ainda, escultura e imagem do
ensinamento de Jesus sobre os verdadeiros discípulos,
recordando a comunidade da importância de viver e
agir em coerência de palavras escutadas e acções
praticadas - “Todo aquele que escuta estas minhas
palavras e as põe em prática é como o homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela
casa; mas não caiu, porque estava fundada sobre a
rocha” (Mt 7, 24-25).
Mas esta igreja é ela mesma, no seu conceito e
estrutura, uma verdadeira metáfora do ser e do parecer,
ao recordar-nos que as verdadeiras riquezas (do ser
humano como neste edifício) não se descobrem por
fora na aparência do exterior, mas estão e revelam-se
no seu interior, não sendo possível conhecer verdadeiramente alguém (ou esta igreja) pela superfície ou
na distância, mas em relação de sincera aproximação e
disponibilidade:
“Quando o edifício começou a ser construído, todo em
betão, muito fechado, as pessoas acharam-no um
horror porque parecia um «bunker». Diziam: «Eu não
vou enterrar-me vivo naquela igreja».” Foi preciso
esperar até à inauguração para que aceitassem a obra

18

como sua. “Nesse dia fiz uma visita ao espaço, havia
uma afluência enorme de pessoas e estavam muito
entusiasmadas. Comentavam: «A igreja é muito melhor
por dentro do que por fora, ninguém imaginava.» Os
habitantes fizeram duas festas e apropriaram-se
rapidamente daquele local de culto.”
Cumpriu-se, então, o propósito do arquitecto: “A
extrema simplicidade do espaço, da linguagem
arquitectónica e do desenho dos objectos tem como
objectivo a criação de um espaço de liberdade em que
os protagonistas são as pessoas e os acontecimentos”.

19

Esta é uma das maiores forças desta igreja: o modo
como, sem perder identidade, se apaga para dar lugar e
primazia à comunidade.
Também no acontecimento principal de todo este
complexo, a eucaristia, se descobre esta intenção: um
espaço litúrgico que procura promover uma celebração
festiva e participada pela comunidade que se deseja
activa e unida em torno do altar. Às opções tomadas
neste ponto não será alheio o texto do liturgista P. Pedro
Farnés Scherer, que se encontra na memória descritiva
do projecto.
“O lugar de celebração não é, pois primordialmente
nem um monumento artístico, nem um templo em que
Deus habita, nem um lugar onde se veneram imagens
ou se custodiam com respeito diversos objectos
sagrados, nem um espaço dedicado à oração pessoal e
ao trato íntimo com Deus. (...) A igreja cristã é,
sobretudo, o lugar destinado à celebração dos sacramentos e à realização das demais acções sagradas dos
baptizados.”
Neste enquadramento teológico e litúrgico, concretizou
o arquitecto: “Tentei materializar o conceito, herdeiro do
Concílio Vaticano II, de que a igreja é um espaço onde
nos reunimos em pé de igualdade. A sala da igreja é de
planta quase quadrada. Um só degrau separa o altar,
que é uma mesa quadrada em madeira, do público.
Estas formas estáveis e centradas permitem-nos sentir
que a celebração é presidida e consiste na congregação voluntária de um conjunto de Fiéis”.
No entanto, este desejo bem direccionado ficou aquém
das possibilidades existentes quando recorreu ao
modelo de organização do espaço litúrgico que em
Portugal mantém uma utilização maioritária: o de
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assembleia processional face ao presbitério alteado.
Neste caso, as tendências menos positivas que este
modelo estimula, como a separação indesejada entre o
presidente invariavelmente sobrevalorizado e o povo
mais ou menos inconscientemente remetido à
assistência, foram mitigadas por soluções diversas,
como a lateralização da cadeira da presidência e
consequente reforço da centralidade do altar, ou a
planta quadrada quase de nível único com vista à
máxima uniformização do espaço e aproximação da
assembleia do presbitério.
Neste capítulo particular e por constituir uma tentativa
concreta de fazer caminho no entendimento do espírito
eclesiológico e litúrgico renovado pelo Concílio
Vaticano II, indo mais além do que os espaços litúrgicos
repetidos em Portugal até à exaustão nas duas últimas
décadas, esta igreja é inquestionavelmente um passo
muito relevante na actual arquitectura religiosa
portuguesa.
Também pelas suas formas, ao mesmo tempo, reconhecíveis no estilo e novas no desenho da tipologia, e
pelo traço discreto, rigoroso, proporcionado e belo do
todo como nas partes, a igreja de Santo António, em
Portalegre, constitui o acontecimento de maior relevo e
significado na arquitectura religiosa dos últimos dez
anos, em Portugal, confirmando que a arquitectura
pode (e deve) ser um suporte favorável à vida
sacramental, espiritual e comunitária vivida em Igreja, e
que esta não pode (nem deve) exigir menos do que a
excelência nas suas obras.
João Alves da Cunha, arquitecto
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Made in Germany: Arquitectura + Religião
A Ordem dos Arquitectos, em parceria com o Goethe-Institut, apresentou em Fevereiro passado, na Sala do
Veado dos Museus da Politécnica, em Lisboa, a
exposição Made in Germany: Arquitectura + Religião,
associada a alguns eventos paralelos, propostos pelos
arquitectos João Alves da Cunha e João Norton de
Matos na qualidade de comissários desta iniciativa.
A exposição, propriedade do Goethe-Institut Munich,
teve como objectivo proporcionar uma visão sobre a
nova arquitectura religiosa, através da apresentação de
nove edifícios recentes de várias confissões na Alemanha,
apreciados pelas respectivas comunidades como
locais de paz e meditação, mas que assumem também
uma relevância cultural inquestionável, enquanto espaços que testemunham as idiossincrasias do nosso
tempo, marcado pelo balançar entre ruptura e repetição.
De igual modo, estes edifícios classificam-se como
casos de estudo de elevado valor e interesse por
representarem as opções de uma nova geração de
arquitectos no difícil caminho da integração do carácter
estético e artístico da arquitectura religiosa com a sua
função devocional.
Dentre os edifícios apresentados, destacam-se a
premiada Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
Munique (Allmann, Sattler e Wappner), a Igreja de São
Teodoro, Colónia (Paul Böhm), a Capela da
Reconciliação, Berlim (Reitermann e Sassenroth), a
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Ecuménica Igreja de Maria Madalena, Freiburg im
Breisgau (Kister Scheithauer Gross) e a nova Sinagoga
de Dresden (Wandel, Hoefer, Lorch + Hirsch).
Em complemento à exposição, realizou-se um colóquio, no dia 20 de Fevereiro, com a participação de cinco
convidados alemães - o teólogo Walter Zhaner e os arquitectos Paul Böhm, Amandus Sattler, e Ulrich e Ilse
Königs - que apresentaram o panorama e contexto histórico da arquitectura religiosa alemã do último século,
ilustrados com maior detalhe por três obras recentes de
particular interesse para a realidade portuguesa.
Após as respectivas conferências, divididas pela parte
da manhã e tarde, realizaram-se duas mesas redondas,
onde se juntaram quatro convidados portugueses - o
padre Tolentino Mendonça e os arquitectos Diogo Lino
Pimentel, José Fernando Gonçalves e José Manuel
Fernandes - para debater temas como “A liturgia como
programa de Igrejas” e “Arte na Igreja e Igreja na Cidade”.
O colóquio, que se realizou no auditório do Goethe-Institut em Lisboa procurou, a partir da experiência
germânica, confrontada e traduzida para a realidade
nacional, promover uma séria reflexão e debate de
perspectivas sobre esta temática.
Aproveitando a presença em Portugal dos cinco
convidados alemães, efectuou-se, nos quatro dias
anteriores ao colóquio, um itinerário conjunto com
arquitectos portugueses, proporcionando a visita a
várias obras relevantes do território nacional no
contexto da arquitectura religiosa, permitindo o
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aprofundamento cultural, a troca de conhecimentos,
reflexões e pontos de vista, com início na cidade do
Porto e chegada a Lisboa, passando pelas cidades de
Fátima, Portalegre e Évora.
Esta viagem de estudo e aprendizagem ficou marcada
pela partilha, debate e vivência de participantes de
Portugal e Alemanha, bem como foi significativamente
enriquecida pela presença e orientação guiada de
alguns dos autores das obras visitadas, como os
arquitectos João Luís Carrilho da Graça e José
Fernando Gonçalves.
Fizeram parte do percurso obras como a Igreja de
Santa Maria, em Marco de Canavezes (Álvaro Siza
Vieira), o Museu de Serralves, no Porto (Álvaro Siza
Vieira), a Igreja da Santíssima Trindade, em Fátima
(Alexandros Tombazis), a Igreja de Santo António, em
Portalegre (João Carrilho da Graça), o Museu de Arte
Sacra, em Évora (João Carrilho da Graça) e a Igreja do
Convento dos Dominicanos, em Lisboa (Paulo
Providência e José Fernando Gonçalves).
Com este encontro de culturas, pensamentos e ideias,
dedicado a um programa arquitectónico tão pouco
debatido em tempos mais recentes, procurou-se
catalisar novas abordagens, novas perspectivas e
novos passos para a arquitectura religiosa portuguesa
do presente século, pela promoção da qualidade
artística e arquitectónica dos edifícios religiosos,
referências incontornáveis na construção da identidade
e fisionomia das nossas cidades.
João Alves da Cunha, arquitecto
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GAPAE - Gabinete de Arquitectura e
Património da Arquidiocese de Évora

O GAPAE foi criado em 2009, pelo Arcebispo de Évora,
para intervir no património edificado e nos procedimentos resultantes do exercício da arquitectura no
domínio da missão apostólica da Igreja, oferecendo um
serviço técnico e especializado no domínio da
arquitectura, em diálogo constante com a Direcção
Regional da Cultura e Câmaras Municipais, e com os
estabelecimentos de ensino, nomeadamente a escola
EPRAL e o Departamento de Arquitectura, da Escola
das Artes da Universidade de Évora.
Num ano de actividade, o GAPAE, elaborou projectos
para duas candidaturas ao QREN cujas acções já estão
em marcha: uma exposição de manuscritos de música
da Sé e a recuperação da igreja do Salvador em Évora,
com instalação de um núcleo patrimonial e arquivístico
diocesano. Tem ainda em curso vários projectos de
arquitectura na fase de estudo prévio, para recuperação e remodelação de igrejas, conventos e casas
paroquiais.
Neste momento, o GAPAE procura responder aos
inúmeros pedidos vindos de toda a arquidiocese para
elaboração de projectos de arquitectura, recuperação e
para elaboração de candidaturas inseridas no
Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013.
Em conjunto com a Comissão dos Bens Culturais
Diocesana encontra-se ainda a preparar uma acção de
formação para dia 23 de Abril de 2010 sobre “Construir
e Intervir no Património Religioso”, destinada aos
párocos e Conselhos Económicos da arquidiocese.
Estela Safara Cameirão, arquitecta
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Da 'escassez' como oportunidade
1.
Tempo de crise é tempo de manifestação de 'escassez',
conceito associado sobretudo à teoria económica,
relacionando a natureza limitada dos meios com as
aspirações da acção humana. Tempo de crise é
também tempo de (re) situação diante da 'escassez',
entendida não como fatalidade, mas como oportunidade de revisão da relação entre recursos e
expectativas, necessidades e possibilidades. Habitar
implica construir, usando e transformando recursos.
Construímos porque habitamos. A equação inversa
será sempre expressão de projecto sem sentido.
A história da habitação é a história dos lugares fundacionais, de abrigo e entreajuda, a partir dos quais se desagregaram todas as funções e estruturas da vida
humana.
A arquitectura transforma o cosmos num lugar habitável, viabilizando o recolhimento, o acolhimento e o
reconhecimento do 'outro'. Na liturgia entendida como a
plenitude do acto de habitar, ressoa a memória do
encontro na 'casa de Emaús'.

2.
Num artigo de 1972, o padre jesuíta António Lopes
relembra o 'sonho' de Karl Rahner onde os cristãos do
futuro seriam 'cristãos na diáspora'.
Relendo a história da salvação considerava que o
processo da 'salvação' se realiza «(…) por meio de um
'pequeno resto' ao serviço da multidão. À medida que a
Igreja se torna minoritária, esta - tal como o Povo Eleito,
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entendido como o 'pequeno resto' - despe-se de toda a
folhagem sociológica e institucional e redescobre, a
uma nova luz, o seu dinamismo missionário de fermento, de sal e de luz para a multidão e para o mundo».
Concertado com a concepção Conciliar de uma igreja
'serva e pobre' ao serviço do mundo, o padre jesuíta
perguntava ainda: «Não terá chegado o momento, de
nos interrogarmos (…) sobre o significado sociológico
da nossa tradicional acção pastoral no que respeita a
paróquias (…)? Não estará ainda a nossa acção
pastoral essencialmente ligada a um tipo de sociedade
que está passando vertiginosamente ou que já
desapareceu em muitos sectores?»
3.
Ao retorno cíclico de um simbolismo 'excessivamente
monumental e de uma sacralidade ambígua' demasiado vinculada ao 'objecto' e dissociada na sua raiz da
'pessoa e do seu mistério pessoal' contrapõe Frederic
Debuyst, monge de Clearland, a inscrição do fenómeno
da indissociabilidade da arquitectura e da liturgia na
prioridade da 'assembleia viva', nos valores
personalistas da hospitalidade e da abertura ao 'outro',
infinitamente próximo e infinitamente diferente.
Entender a escassez como oportunidade, implica (re)
pensar a construção de novos espaços de celebração,
(re) descobrindo a eficácia de uma 'arte pobre’ e de uma
'acção pobre', a sintonizar com as necessidades,
possibilidades e vocação do 'pequeno resto'.
Bernardo Pizarro Miranda, arquitecto

Dez pequenas igrejas para hoje
A verdadeira monumentalidade não se mede pela
grandeza do gesto ou do símbolo. Ela encontra-se no
conteúdo mais fundamental da casa humana. Quando
se manifestam os seus aspectos elementares, com
mestria atenta e controlada, sem se afastar dos
valores primeiros da hospitalidade que são o seu
fundamento real, estes supõem igualmente o culto,
a liturgia.
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A igreja “hospitaleira” introduz-nos à clareza espiritual
(pela harmonia das proporções, pela justeza humana
das suas dimensões); favorece a luz e a paz de alma,
o calor da comunhão; é sensível às necessidades do
corpo; permite experimentar a resistência da matéria,
assim como a sua beleza, a sua doçura; abre-se,
enfim, a inumeráveis possibilidades de diálogo com a
natureza, as árvores, o sol, a chuva, a montanha o
mar…
Ao mesmo tempo ela acolhe o conjunto da fé: o seu
caminhar iniciático, o seu lugar central eucarístico, o
seu além escatológico.
As nossas pequenas igrejas oferecem-nos tudo isto,
cada uma à sua maneira. Encontramos nelas um
verdadeiro “espírito do lugar”. Isto é, uma qualidade
de presença imediatamente perceptível, não
comparável com nenhuma outra, e no entanto contida
e discreta porque repousa sobre o respeito profundo
de tudo o que a envolve e de tudo o que ela contém:
o lugar as pessoas, os objectos, a própria vida do
culto.
Frédéric Debuyst, Dix petites églises pour aujurd'hui. Ed.
Saint André, Cahiers de Clerlande, 8, Ottignies, 1999.

Jornada da Pastoral da Cultura reflecte
sobre a Igualdade
A Igualdade vai estar no centro na 6.ª Jornada da
Pastoral da Cultura, marcada para 25 de Junho, em
Fátima.
O tema insere-se no ciclo “Repensar Portugal”,
iniciativa que começou no encontro realizado em 2009,
dedicado à Liberdade, e que terminará em 2011 com a
reflexão sobre a Fraternidade, no contexto da comemoração do primeiro centenário da Implantação da
República.
As informações sobre o programa e as inscrições abertas a todos os interessados - vão ser divulgadas a
partir da segunda quinzena de Maio no site do
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura
(www.snpcultura.org).

