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1. Sobre o prémio 
O Outstanding Structure Award (OSTRA), atribuído, regularmente, pela International Association for 
Bridge and Structural Engineering (IABSE), destina-se a galardoar, a nível mundial, as obras mais 
notáveis, inovadoras e criativas, cumpridoras dos mais elevados parâmetros de qualidade. Traduz-
se na entrega de um diploma ao engenheiro, arquitecto, contratante e proprietário responsáveis 
pela obra, bem como na colocação de uma placa comemorativa na estrutura vencedora. Este 
prémio é considerado o "Óscar" da Engenharia de Estruturas. 
 

2. Sobre a obra 

 
 
Situada no topo sudoeste do recinto do Santuário de Fátima, a cerca de 250 metros da Basílica, a 
Igreja da Santíssima Trindade estende-se numa área de 230 por 155 metros. O corpo principal da 
estrutura, com capacidade para cerca de 9 mil lugares sentados, é delimitado por uma parede 
cilíndrica de betão armado, atravessado na zona central por duas vigas salientes que suportam a 
cobertura. O edifício é completo com um conjunto de corpos, em cave, que desempenham funções 
complementares: capelas, foyer e confessionários a nordeste; zonas técnicas e de apoio aos 
serviços religiosos a sudoeste. 
A grande heterogeneidade dos solos obrigou à utilização de vários processos de escavação, 
incluindo o desmonte com recurso a explosivos. Na transição entre as zonas de fundação directa e 
indirecta, executaram-se enchimentos com betão simples, garantindo que todas as fundações se 
apoiassem no maciço calcário, para evitar o risco de assentamentos diferenciais. Os trabalhos 
tiveram de ser executados garantindo o funcionamento de todos os serviços religiosos e o respeito 
pela elevada concentração de pessoas que, por motivos turístico/religiosos, procuram, diariamente, 
o sossego do recinto. 
A parede do contorno exterior da igreja, com 125 m de diâmetro e 15 m de altura média, é isolada 
termicamente e revestida a pedra. A parede e as vigas centrais são elementos fundamentais no 
suporte e travamento da cobertura, quer para as acções de exploração corrente, quer para as 
resultantes dos sismos. Nas zonas em cave, esta desempenha ainda a função de suporte de 
terras. 
A estrutura da cobertura é metálica, composta por sheds, cujas vigas, com 4,45 m de altura total, 
são dispostas perpendicularmente às vigas centrais. Apoiam-se nelas e nas paredes cilíndricas de 
betão, apresentando, por isso, vãos variáveis com um máximo de 55,65 m. As vigas são revestidas 
exteriormente com vidro, o que permite o aproveitamento da luz solar. Os “dentes de serra” da 
cobertura alternam entre a rigidez e a flexibilidade, permitindo que esta funcione como um 
harmónio. 
As vigas principais, de betão branco armado, encontram-se afastadas entre si 10 m a eixo e 
apresentam uma altura significativa, que varia de 14 m a sudoeste a 4 m a nordeste. Constituem o 



 

elo de ligação visual entre o espaço da Grande Assembleia que envolvem e as capelas onde 
mergulham, destacando-se de quaisquer outros elementos do edifício. 
A elevada durabilidade da obra, 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 adicionais. O recurso ao azoto líquido, processo ainda pouco comum em 
Portugal, permitiu o controlo da temperatura do betão, reduzindo a probabilidade de fendilhação, 
mesmo no período estival. 
A preocupação com a versatilidade e o conforto, a discreta climatização, o isolamento térmico, a 
iluminação natural e o cuidado equilíbrio acústico foram aspectos determinantes no projecto, que 
permitem considerar este edifício como ambientalmente eficiente. Poderá ainda, no futuro, ser 
dotado de equipamentos de produção de energia, nomeadamente a partir da solar. 
Esta intervenção é marcada por alguns elementos únicos, como a suspensão do Cristo em bronze, 
de 3 toneladas, no Presbitério, a existência de 12 portas de entrada, dedicadas a cada um dos 
apóstolos, e a entrada principal ladeada por espelhos de água. 
 
Materiais e quantidades 
Área de construção: 40 000 m2 
Volume de escavação: 245 000 m3 
Comprimento total de estacas: 5 300 ml 
Betão cinzento: 45 000 m3 
Betão branco: 7 000 m3 
Moldes para betão cinzento: 1 20 000 m2 
Moldes para betão branco: 25 000 m2 
Aços passivos: 7 000 ton. 
Aços para pré-esforço: 150 ton. 
Aço para estrutura metálica: 950 ton. 
Contenções provisórias: 1 700 m2 
 
Prazos 
Projecto: 2000-2003 
Execução: 
 Fundações e Estruturas: 2004-2006 
 Instalações e Acabamentos: 2006-2007 
 
Ficha técnica 
 
Dono de Obra    
Santuário de Fátima: Monsenhor Luciano Guerra   
SEAC: Arq. Erich Corsépius; Pe. António Sousa; Pe. Virgílio Antunes; Pe. Luciano Cristino, Eng. 
Vieira Pereira  
Consultores Externos: Teixeira Trigo / Gapres-Artur Ravara; Cansado Carvalho (Estruturas), Luís 
Malheiro da Silva (Inst. Mecânicas), Carlos Barradas (Electricidade), José Manuel Colarejo 
(Luminotecnia), Victor Pimentel (Geotecnia), Ludwig Reiche (Segurança), Francisco Alvim (Águas e 
Esgotos), Miguel Velho da Palma (Paisagismo), Oliveira Carvalho (Acústica), Diamantino Freitas 
(Electroacústica), António Gomes Henriques / Franco Dias (Media) 
  
Arquitectura  
Meletitiki-Alexandros N. Tombazis and Associates Architects, Ltd: Alexandros Tombazis Stavros 
Gyftopoulos, Sofia Paraskevapoulos   
Paula Santos-arquitectura, sociedade unipessoal, lda.: Paula Santos; Joana Delgado Cristina 
Canotilho; Bárbara Sandri; António Feio; Nuno Silva; Ricardo Granja; Joaquim Santana; Vasco 
Novais; Augusta Lopes  
 
 
 



 

Coordenação Geral do Projecto 
 ETECLDA: Manuel Baptista Barros  
Gabinete Técnico Engenharia Civil, Lda.: Bruno Pereira; Armando Vale   
 
Fundações e Estruturas 
ETECLDA – Gabinete Técnico Engenharia Civil, Lda.  
Coordenação: José Mota Freitas; Eugénio Maia  
Movimento de Terras: Alberto Teixeira  
Fundações e Estruturas de Betão: Filipe Arteiro; Jorge Mariano Pires; Lívio Oliveira; Nuno Raposo; 
Catarina Tuna; Luis Moreira; Armando Vale  
Betão Pré-Esforçado: Miguel Guimarães; Filipe Arteiro  
Estruturas Metálicas: Miguel Guimarães; Ricardo Poças  
Contenções: Alberto Teixeira; Catarina Tuna  
Paredes Móveis: João Enes  
Plano de Segurança e Saúde: Manuel Baptista Barros  
Consultores: Ana Maria Proença (betões) Cêgê – A. Costa Pereira (geotecnia) Braga Barbosa 
(Higiene, Segurança e Saúde)   
 
Inst. Mecânicas, Gás e RCCTE   
Edifícios Saudáveis-Consultores, Lda.: Jorge Neves; Ricardo Araújo Sá  
 
Águas e Esgotos   
Vitor Abrantes-Cons. Projectos Engenharia, Lda.: Vitor Abrantes; António Curado; Pedro Pinho  
 
Inst. Mecânicas, Gás e RCCTE   
Edifícios Saudáveis-Consultores, Lda.: Jorge Neves; Ricardo Araújo Sá  
 
INST. ELÉCTRICAS, DADOS E SEGURANÇA  
OHM-E-Gab. de Engenharia Electrotécnica, Lda.: Fernando Silva Gusmão; José Carlos Gonçalves  
 
Inst. Mecânicas, Gás e RCCTE   
Edifícios Saudáveis – Consultores, Lda.: Jorge Neves; Ricardo Araújo Sá 
  
PAISAGISMO / ARRANJOS EXTERIORES  
PROAP-Projectos Arquitectura Paisagista, Lda.: João Ferreira Nunes; Nuno Jacinto; Carlos Ribas / 
Laura Costa  
 
Inst. Mecânicas, Gás e RCCTE   
Edifícios Saudáveis-Consultores, Lda.: Jorge Neves; Ricardo Araújo Sá  
 
PAISAGISMO / ARRANJOS EXTERIORES  
PROAP-Projectos Arquitectura Paisagista, Lda.: João Ferreira Nunes; Nuno Jacinto; Carlos Ribas / 
Laura Costa  
 
ACÚSTICA GLOBAL / ELECTROACÚSTICA  
Vitor Abrantes-Cons. Projectos Engenharia, Lda.  
SOPSEC, Lda.: Vítor Abrantes; António da Silva Ferreira Rui Calejo   
 
CONSULTORES  
Vitor Abrantes – Cons. Projectos Engenharia, Lda. SOPSEC, Lda.: Vítor Abrantes; António da Silva 
Ferreira Rui Calejo   
Energia e Ambiente: Matt Santamouris  
Iluminação Natural e Artificial: Bartenbach Lichtlabor, Ltd – Robert Muller  
Paisagismo: Paul Friedberg and Partners, Ltd - Paul Friedberg  
 
 



 

FISCALIZAÇÃO  
FASE – Estudos e Projectos, S.A.: Paulo Bravo; Diogo Portocarrero; Alexandre Pedroso; Luis 
Marques da Silva; Jorge Palmares; Armando Camelo  
LNEC: Teixeira Trigo; Vale e Azevedo; Felicita Pires; Arlindo Gonçalves; Bettencourt Ribeiro  
 
CONSTRUÇÃO  
SOMAGUE, Engenharia S.A.: António Carvalho; António Simões; Matos Fernandes; André 
Monteiro; Dora Fernandes  
SECIL: Ângela Nunes; Ângelo Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Sobre o autor 

 
 
José António Fonseca da Mota Freitas nasceu em Chaves a 18 de Abril de 1938. A partir de 1952 a 
sua família fixou-se na cidade do Porto. Frequentou aí o Liceu D. Manuel II, tendo concluído o 
Secundário com a classificação de 17 valores. Após três anos na Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto e outros tantos na Faculdade de Engenharia terminou o Curso de 
Engenharia Civil, em 1964, com a classificação final de 17 valores.  
Em Janeiro de 1965 foi chamado a cumprir o Serviço Militar Obrigatório. Parte para Angola em 
Agosto de 1966, com destino ao Agrupamento de Engenharia de Angola, terminando, dois anos 
depois, a Comissão de Serviço. 
Em Outubro de 1968 inicia a sua carreira académica na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, como Assistente. Sai em 1972 e regressa em 1974, após o 25 de Abril, a pedido dos 
alunos e de um professor. Tem-se mantido na FEUP até à presente data, ligado a disciplinas de 
Construções Metálicas e Mistas.  
Em Outubro de 1968, a par da sua acção na FEUP, inicia a sua actividade profissional no Gabinete 
de Estudos ETEC, a convite dos Professores Aristides Guedes Coelho e Armando Campos e 
Matos. Hoje é sócio-gerente do mesmo gabinete, cuja designação se alterou entretanto para 
ETECLDA.  
Tem desenvolvido intensa actividade como projectista, consultor e coordenador de projectos. 
Destacam-se as seguintes obras:  

• Ponte de Caminho de Ferro da FERRADOSA, sobre o rio DOURO, que inclui 2 viadutos 
marginais de acesso, de betão armado pré-esforçado, e três tramos metálicos simétricos de 
72-112 e 72 m  

• Ponte de Caminho de Ferro de MOCATE, na Linha do Norte  
• Reforço total da PONTE DO COURA, ao km 100,941 na Linha do Minho, Caminha  
• NOVE PONTES METÁLICAS DE CAMINHO DE FERRO, na renovação da linha de Vendas 

Novas (Vala de Boi, Lavre, Ribeira de Coruche, Vala de Muge, Azambuja e Alvercões 1.º, 
2.º, 3.º e 4.º)  

• VIADUTOS DE BELÉM, sobre a Avenida das Índias e o C.F. do Estoril, em Lisboa  
• SILO AUTO DA TRINDADE (capacidade 600 veículos), no Porto  
• Projecto de Estruturas do PAVILHÃO DO FUTURO, para o PARQUE EXPO 98  
• Instalações da EXPONOR em Matosinhos (1.ª Fase)  
• Projecto das CLARABÓIAS do CENTRO COMERCIAL GAIASHOPING e do PARQUE 

NASCENTE, em Gaia e em Gondomar, respectivamente  
• Estruturas das FÁBRICAS DE PAPEL PM1 e PM2 da SOPORCEL na Figueira da Foz (em 

regime de consórcio)  
• Projecto de Estruturas da Consolidação e Adaptação do CONVENTO DE S. BENTO da 

VITÓRIA, no Porto  
• POSTES DE ILUMINAÇÃO para estádios (Maia, Boavista, etc.)  
• CENTRO COMERCIAL VIII AVENIDA em São João da Madeira para a Sonae Sierra  
• Imoretalho – Amoreiras Center – CENTRO COMERCIAL ODIVELAS PARQUE  



 

• HIPERMERCADO FEIRA NOVA na Vila da Feira  
• CENTRO PASTORAL PAULO VI – SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Cobertura do auditório 

(capacidade 2500 pessoas)  
• Cobertura da CAPELINHA DAS APARIÇÕES – SANTUÁRIO DE FÁTIMA  
• IGREJA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (GECA) – SANTUÁRIO DE FÁTIMA  

 
 



 

4. Outras obras distinguidas pela IABSE 
2008 
Ópera de Copenhaga, Dinamarca 
A Ópera de Copenhaga recebeu o OSTRA a 17 de Setembro de 2008, pela espectacularidade da 
estrutura, marcada por um telhado em copa. O edifício goza de uma localização única na zona 
ribeirinha de Copenhaga, em frente à residência da família real. 
O telhado, peça-chave desta estrutura, apresenta um design inovador, que aparenta ser leve e fino, 
mas assegura a necessária resistência e estabilidade ao conjunto. Este telhado é um dos maiores 
do mundo, com uma dimensão de 158m por 90m, correspondentes à área de três campos de 
futebol. 
A Ópera exibiu a sua primeira actuação a 15 de Janeiro de 2005. Foi construída em apenas quatro 
anos. Com uma área total de 41 000m2, tem um auditório principal com capacidade para 1500 
pessoas, um salão e um palco para 200 pessoas, para além de salas de ensaio, camarins, 
escritórios, restaurante e lojas. 

 
 
Ponte Lupu, Xangai, China 
A Ponte Lupu foi galardoada a 17 de Setembro de 2008, por se tratar de uma ponte de linhas 
impressionantes, que encontrou a solução inovadora de utilizar os próprios vãos laterais para 
suportar o impulso do arco principal. 
A estrutura em aço apresenta dois vãos laterais de 100 metros e um arco central de 550 metros. 
Consiste na maior ponte em arco do mundo. Tem seis faixas e duas passagens pedestres. 
A ponte foi terminada em 2003. Atravessa o rio Luban e está localizada no sul de Xangai. Trata-se 
da principal ligação do norte ao sul da cidade. A construção deste projecto teve como objectivo 
satisfazer as necessidades locais de expansão, permitindo o escoamento de tráfego de rio e 
melhorando as acessibilidades entre o Aeroporto Internacional Pudong e o centro da cidade. 

 
 
2007 
Estádio de Frankfurt, Alemanha 
O novo telhado do estádio de Frankfurt foi completado em 2005 e recebeu este prémio por ter dado 
uma cobertura leve e elegante, com um toque de magia, a um estádio de linhas rectangulares. 
A estrutura é composta por três grandes peças: um rebordo exterior equipado com um anel de 
compressão, o tecto principal, fixo através de cabos, e um tecto interior retrátil. O anel de 
compressão é ligado por quarenta e quatro pares de cabos radiais dispostos verticalmente, para 
conferir rigidez. A estrutura interior segue o mesmo princípio, no entanto, conta com trinta e dois 



 

cabos dirigidos para o ponto central da estrutura, onde o tecto retrátil é armazenado. A membrana 
é desdobrada puxando os seus bordos exteriores no sentido do anel de compressão.  
Este espectacular processo leva apenas 15 minutos a ser concluído, e constitui um óptimo recurso 
para melhorar o conforto dos espectadores da maior estrutura conversível do mundo. 

 
 
2004 
Aeroporto Internacional da Madeira, Portugal 
A ampliação da pista do Aeroporto Internacional da Madeira, no Funchal, projectada por Segadães 
Tavares, venceu a edição de 2004 do Prémio OSTRA, tendo sido seleccionada entre um total de 
dezassete estruturas a concurso. 
Trata-se de uma das dez maiores obras realizadas na União Europeia e a maior obra desta ilha, 
que passou a contar com um aeroporto aberto ao tráfego de longo curso, contribuindo para o 
desenvolvimento económico e social do País. 
A solução adoptada é única a nível mundial: uma estrutura de 1000 m de comprimento e 180 m de 
largura, posicionada 60 m acima do nível das águas do mar, traduzindo-se numa rotação de 3º e 
37’ do eixo da pista 06-24, prolongada até 2781 m. Com o objectivo de dotar a pista das 
características que a tornassem operacional para as maiores aeronaves comerciais em serviço, o 
seu prolongamento dá-se por meio de uma ponte projectada. 

 
 



 

5. Outros marcos da Engenharia portuguesa 
 
1998 
Gare do Oriente 
A Gare do Oriente é a maior estação intermodal de transportes em Portugal, construída a poente 
da zona de intervenção do Parque das Nações. Permite um sistema de integração dos transportes 
ferroviário, rodoviário e metropolitano, garantindo a interacção com os modos fluvial e aéreo. 
A estação apresenta uma área bruta total de 150 000 m2 com um desenvolvimento a três níveis, 
com destaque para a gare ferroviária, com 240 m de comprimento e 80 m de largura. No nível 
superior está instalada a plataforma ferroviária, coberta com uma estrutura metálica revestida a 
vidro. Dispõe de quatro cais servindo oito linhas. No nível intermédio encontram-se as bilheteiras e 
uma zona de serviços. O nível inferior é constituído pelo átrio de entrada. A estação subterrânea do 
metropolitano desenvolveu-se sob parte da gare rodoviária, com ligação vertical a esta e à gare 
ferroviária. 

 
 
1998 
Ponte Vasco da Gama 
A Ponte Vasco da Gama distingue-se, pelos seus aspectos técnicos, das restantes obras 
construídas em Portugal, designadamente pela utilização extensiva de sistemas de pré-fabricação 
pesada, técnica utilizada pela primeira vez no nosso país. 
Além da chamada ponte principal, correspondente à ponte atirantada, a estrutura é composta pelos 
viadutos norte e da Expo, central e sul. Do ponto de vista técnico, as obras mais relevantes, numa 
extenção de 12,3 km, correspondem ao viaduto central e à ponte principal. A suspensão do 
tabuleiro é feita lateralmente por meio de dois planos de tirantes, de modo que este não apoia nos 
mastros. 

 
 
1995-1998 
Pavilhão de Portugal 
O Pavilhão de Portugal, construído para a Expo’98, é constituído por dois corpos: o edifício do 
Pavilhão propriamente dito e a famosa cobertura da Praça Cerimonial. 



 

O edifício do Pavilhão, de forma rectangular, tem 90 m de comprimento por 60 m de largura, e 
desenvolve-se em quatro pisos, com um pátio interior. É constituído por paredes periféricas de 
betão armado, garantindo estabilidade às acções horizontais, e, interiormente, por uma estrutura 
metálica de pilares e vigas que dá apoio a lajes mistas de betão armado e chapas de aço. 
A cobertura da Praça Cerimonial consiste numa membrana parabólica em betão armado, com 0,20 
m de espessura e aproximadamente 65 m por 50 m, suspensa ao longo dos lados menores por 
uma fiada de cabos de aço, para adequação à forma da cobertura, e ancorados em lajes. Está 
apoiada numa estrutura de contrafortes de betão armado, que suporta as forças horizontais. 

 
 
 
1988-1993 
Centro Cultural de Belém 
Este conjunto, que se estende numa área global de 87.500 m2, apresenta um aspecto de grande 
dignidade, conferido pelo revestimento de pedra calcária. O programa das actividades a realizar no 
edifício exigiu instalações muito complexas, assentes sobre estacas e estruturados com betão 
armado. 
Após concurso internacional para projecto, conduzido pelo IPPC – Instituto Português do 
Património Cultural, na dependência da Secretaria de Estado da Cultura, o edifício foi concebido 
com 3 módulos: o módulo 1 para o Centro de Reuniões, o módulo 2 para o Centro de Espectáculos 
e o módulo 3 para o Centro de Exposições. Embora só tenha sido inaugurado em 1993, instalou, 
no ano anterior, a Presidência Portuguesa do Conselho das Comunidades Europeias. Actualmente 
é gerido pela fundação Centro Cultural de Belém. Foi classificado como imóvel de interesse público 
em 1998. 

 
 
1958 
Barragem de Paradela 
A Barragem de Paradela, no Rio Cávado, em Vila Real, é composta por uma cortina de betão 
armado assente no paramento de montante e revestida, presentemente, com tela 
impermeabilizante. Tem uma altura máxima de 112 m e o desenvolvimento do coramento de 540 
m. Na sua época foi a obra deste tipo de maior dimensão construída no mundo. 



 

A estrutura dispõe de um descarregador em poço e está integrada no aproveitamento hidroeléctrico 
do rio Cávado. A água da albufeira é derivada para a central de Vila Nova, através de um túnel e 
de uma conduta forçada. 

 
 
1927-1941 
Instituto Superior Técnico 
Os edifícios do conjunto inicial do Instituto Superior Técnico (IST) definem o primeiro campus 
universitário construído no país. Com projecto de 1927, foi construído entre 1928 e 1941, sob a 
orientação do Eng. Duarte Pacheco, que, entre outras funções públicas, desempenhou a de 
director do IST. 
Os edifícios utilizam a linguagem arquitectónica modernista. Optou-se por estruturas autónomas de 
betão armado, associadas a alvenarias de tijolo. Do plano original foram construídos sete edifícios, 
dispostos simetricamente em relação a um eixo definido pelo Pavilhão Central. Décadas mais 
tarde, foram incluídos novos corpos que alteraram significativamente o projecto. Foi classificado 
como imóvel de interesse público em Novembro de 1993. 

 


