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BREVE HISTÓRIA
A nova Igreja da Santíssima Trindade 
situa-se no topo sudoeste do recinto 
do Santuário de Fátima e tem uma 
área de intervenção com cerca de 
230x155m2.
A estrutura da Igreja, com capacidade 
para cerca de 9 000 lugares sentados, 
é constituída por uma parede cilín-
drica de betão armado atravessada na 
zona central por 2 vigas salientes de 
grande altura (VPE) que dão apoio à 
cobertura.
Para além da Igreja foram ainda exe-
cutadas, em cave, zonas para capelas, 
foyer, instalações sanitárias, confes-
sionários e respectivas áreas técnicas 
de apoio.
A elevada durabilidade pretendi-
da, superior a 100 anos, levou a que 
fossem tomados cuidados especiais 
na concepção, projecto, selecção dos 
materiais, sua produção e controlo, 
bem como na adopção de medidas 
especiais de execução.

SOLUÇÃO ESTRUTURAL
Escavação / Fundações
A grande heterogeneidade dos solos 
de fundação obrigou à utilização 
de vários processos de escavação, 
incluindo desmonte com recurso a 
explosivos.
O maciço calcário de fundação encon-
tra-se a profundidades variáveis, des-
de praticamente aflorante até cerca de 
20m, com enchimentos de materiais 
argilosos.
Os trabalhos tiveram de ser executa-
dos garantindo o funcionamento de 
todos os serviços religiosos e o respeito 
pela elevada concentração de pessoas 
que, por motivos turísticos/religiosos, 
procuram diariamente o sossego do 
recinto.
Procurou-se que as fundações fos-
sem sempre no maciço calcário para 
evitar o risco de assentamentos dife-
renciais. Isso obrigou à utilização 
quer de fundações directas quer de 
estacas. Houve mesmo locais em 
que apareceram algares (cavernas 
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no maciço calcário) obrigando à uti-
lização de estacas com molde metá-
lico perdido. Na transição entre as 
zonas de fundação directa e indirecta 
foram executados enchimentos com 
betão simples até à cota do maciço 
rochoso.

Igreja
A parede do contorno exterior da 
Igreja (com 125m de diâmetro e 15m 
de altura média) é isolada termica-
mente e revestida a pedra, tendo 
sido concebida sem juntas de dila-
tação.

Tema de Capa
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A minimização dos efeitos da 
retracção do betão mereceu cuida-
dos especiais, tendo sido utilizados 
betões de baixa retracção (εt = -100 
x 10-6), e bandas intercalares de 
betonagem em 2.ª fase, que permiti-
ram a dissipação de uma parcela 
significativa dos efeitos da retracção 
durante a fase inicial da construção.
A estrutura da cobertura é composta 
por sheds (metálicas) cujas vigas, 
com 4,45m de altura total, são dis-
postas perpendicularmente às vigas 
VPE atrás referidas, apoiando-se 
nelas e nas paredes cilíndricas de 
betão. Os vãos dessas vigas são vari-
áveis com um máximo de 55,65m.
O banzo inferior de cada viga liga-
-se ao banzo superior de uma das 
vigas contíguas por meio de perfis 
inclinados que constituem o apoio 
das lajes da cobertura. As vigas são 
revestidas exteriormente com vidro, 
permitindo o aproveitamento con-
trolado da luz solar.
Nas lajes da cobertura pretendia-se 
simultaneamente massa (por razões 
acústicas) e aligeiramento (para não 
sobrecarregar a estrutura), tendo-se 
por isso optado pela utilização de 
lajes alveoladas de betão, prefabri-
cadas e pré-esforçadas.
A forma da cobertura permite que 
funcione como um “harmónio” lon-
gitudinal acomodando, sem grandes 
esforços ou concentração de defor-
mações nos apoios, as alterações 
dimensionais das VPE.
A parede e as vigas centrais são ele-
mentos fundamentais no suporte e 
travamento da cobertura, quer para 

as acções de exploração corrente 
quer para os sismos.
As Vigas Principais (VPE), de betão 
branco armado pré esforçado, são 
elementos de relevo quanto ao par-
tido arquitectónico pretendido.
Encontram-se afastadas entre si de 
10m, são parcialmente aparentes 
(nomeadamente no exterior do edifí-
cio) e apresentam uma altura signifi-
cativa que varia linearmente de 14m 
a 4m; constituem um elo de ligação 
visual entre o espaço da Grande 
Assembleia que envolvem e as cape-
las onde mergulham, destacando-se 
de quaisquer outros elementos do 
edifício.
São elementos de grande compri-
mento (cerca de 182m) e altura. A 
sua secção transversal, com 2m de 
largura, é vazada, em caixão, o que 
permite um aligeiramento signifi-
cativo a par de um elevado desem-
penho estrutural. Este vazamento 
é ainda aproveitado para facultar 
acessos à cobertura e colocar equipa-
mentos e instalações técnicas.
Os 3 pilares de apoio, em cada vi-
ga, são lâminas de betão armado 
de grande dimensão longitudinal, 
definindo vigas contínuas de 2 tramos. 

Escavação / Fundações

Cobertura Metálica

Igreja

O maior vence a quase totalidade do 
espaço correspondente à Assembleia 
(com cerca de 80m), recebendo as 
acções provenientes da cobertura; o 
menor, menos carregado, funciona 
como tramo de equilíbrio e pro-
longa-se até às capelas.
Os efeitos acumulados das variações 
de temperatura e da retracção do 
betão, associados à elevada rigidez 
das paredes de apoio no plano das 
vigas, levou a que se adoptassem 
juntas de dilatação horizontais nos 
apoios extremos.
Os esforços verticais e transver-
sais são transmitidos a aparelhos de 
apoios que, por permitirem deslo-
camentos longitudinais e rotações, 
reduzem os efeitos dos deslocamen-
tos impedidos e permitem a apli-
cação eficaz do pré-esforço.
As duas vigas VPE são solidarizadas 
entre si por intermédio de uma laje 
e um conjunto de septos, constitu-
indo uma única viga horizontal de 
grande rigidez.
A execução dos elementos de betão 
branco impôs a utilização de medi-
das especiais quer na produção, 
quer na aplicação e cura. Realça-se 
a execução de protótipos à escala 
real, os cuidados com a cofragem, 
com o estudo do cimbre, a criteriosa 

Vigas VPE (fase construtiva)
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Quadro 1 - Materiais e quantidades principais
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sequência de execução e a utilização 
de meios especiais para controlo da 
temperatura de aplicação do betão, 
incluindo o arrefecimento do betão 
com azoto líquido à saída da central 
de produção.
O recurso ao azoto líquido para con-
trolo da temperatura do betão em 
massa traduz-se em benefícios tanto 
na retracção como na durabilidade, 
precavendo os perigos do futuro 
desenvolvimento de reacções álcalis 
agregados expansivas e reduzindo a 
probabilidade de fendilhação devi-
da à retracção inicial. Decorreu da 
imposição do projecto a limitação de 
20 º como temperatura de aplicação 
do betão, para ter em conta o eleva-
do calor de hidratação do cimento 
branco e a volumetria das peças. 
A eficácia deste processo foi sendo 
aferida durante a execução, com ins-

trumentação in-loco nos troços das 
peças com maior volumetria, obser-
vando-se bons resultados mesmo no 
período estival.
Os betões, de elevada resistência e 
compacidade, baixa permeabilidade 
e retracção controlada, foram ainda 
dotados com agentes de protecção 
anticorrosiva, com efeitos nas reac-
ções catódica e anódica do processo 
electroquímico da corrosão. A com-
posição, produção e aplicação do 
betão foram sendo ajustadas com 
a execução de ensaios e protótipos 
à escala real, de forma a garantir a 
obtenção das características especifi-
cadas no projecto.
Foram também adoptados critérios 
mais exigentes do que os habitual-
mente considerados, com destaque 
para a verificação dos estados-limi-
te associados à fendilhação, o que 

Vigas VPE

Apoios das Vigas VPE

Aplicação de Azoto Líquido

condicionou o nível de pré-esforço 
adoptado.

Corpos Anexos e Obras Acessórias
O edifício é constituído ainda por 
alguns corpos que desempenham 
funções complementares: capelas, 
foyer, zonas técnica e diversas gale-
rias de acesso e técnicas.
Estes corpos são construídos em 
cave, com a cobertura na continui-
dade do pavimento do recinto exis-
tente. A sua estrutura foi realizada 
com paredes de betão armado que 
dão apoio a lajes prefabricadas (tipo 
TT), com vãos entre 9m e 20m.

Para além dos edifícios foram ainda 
dimensionadas algumas estruturas 
singulares, como sejam a suspen-
são do Cristo de bronze (3 ton.) no 
Presbitério, o apoio e estrutura das 
portas da entrada principal (4 x 3,5 
ton.), paredes móveis no interior da 
Igreja e entivações provisórias para 
a salvaguarda das árvores de grande 
porte adjacentes à escavação. 

Área de Construção

Projecto

Volume de Escavação

Comprimento total de estacas

Betão Cinzento (C25/35)

Betão Branco (C35/45)

40 000m2

245 000m3

5 300 ml

45 000m3

 7 000m3

Moldes para Betão Cinzento 120 000m2

Moldes para Betão Branco 25 000m2

Aços Passivos (A400NR) 7 000 ton.

Aços para Pré-esforço
(de baixa relaxação,
com fpuk ≥ 1860 MPa)

150 ton.

Aço para Estrutura Metálica

Contenções Provisórias

950 ton.

1700 m2

Quadro 2 - Prazos

Execução
Fundações e Estruturas
Instalações e Acabamentos

2000-2003

2004-2006

2006-2007

Estruturas das portas e suspensão do Cristo
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