






Ramos Catarino entrega templo hindu em Lisboa
A construtora Ramos Catarino entregou o novo tempo hindu de Lisboa, num projeto da au-
toria do arquiteto Nuno Malheiro, da FocusGroup. O templo está implantado num terreno 
de mil m2 e é constituído por dois edifícios, o tempo e uma moradia reabilitada para albergar 
os diversos serviços de apoio. “Em termos arquitetónicos, sobressaem as linhas contemporâ-
neas, o uso de materiais nobres e soluções funcionais”, refere a empresa em comunicado. O 
acesso a pessoas com mobilidade reduzida foi assegurado em ambos os edifícios.



O novo templo da Missão
Swa minarayan Hindu, em Lis-
boa, foi construído pela Ramos
Catarino, com projecto da au-
toria do arquitecto Nuno Ma-
lheiro, da Focus Group.

Implantado num terreno
com cerca de mil metros qua-
drados, o novo complexo reli-
gioso é composto por dois edi-
fícios: o templo, construído de
raiz, e uma moradia reabilitada
e adaptada para albergar os di-
versos serviços de apoio a esta

comunidade religiosa, também
conhecida por BAPS (Bocha-
sanwasi Shri Akshar Purushot-
tam Swaminarayan Sanstha).

O templo tem uma área de
cerca de 650 m2, distribuída
por três pisos, que inclui a zona
de oração designada por
“Man dir” na religião hindu.

A moradia de apoio, do início
do século XX, tem igualmente
3 pisos, com uma área de cerca
de 450 m2, tendo sido total-
mente reabilitada para albergar

a recepção, vários gabinetes
destinados a serviços adminis-
trativos, quatro suites, duas co-
zinhas, zonas de estar e lavan-
daria. Em termos arquitectó-
nicos sobressaem as linhas
contemporâneas, com o uso
de materiais nobres e soluções
funcionais, num respeito har-
monioso pelas normas e cos-
tumes da Missão Swamina-
rayan Hindu.

O acesso a pessoas com mo-
bilidade reduzida foi assegu-
rado em ambos os edifícios. No
exterior existem pequenas
áreas ajardinadas, parquea-
mentos e via de acesso a veí-
culos ligeiros. As obras foram
executadas em 15 meses.

A missão foi fundada no iní-
cio do século XIX na Índia, pro-
movendo a tolerância e com
uma intervenção social e am-
biental muito fortes, sobretudo
na Índia. !

Ramos Catarino construiu 
templo hindu em Lisboa 
Construção A obra, que !cou concluída em 15 meses, implicou a construção de
raiz do templo e a reabilitação de uma moradia que alberga os serviços de apoio 
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A Missão Swaminarayan Hindu tem 1100 templos no mundo



Ramos Catarino 
constrói templo 
Hindu em Lisboa

111 O novo templo 
da Missão Swaminarayan 
Hindu, em Lisboa, foi cons-
truído pela empresa Ramos 
Catarino, com projeto do 
arquitecto Nuno Malheiro, 
da Focus Group. Implanta-
do num terreno com cerca 
de mil metros quadrados, 
o novo complexo religioso 
é composto por dois edif í-
cios: o Templo, construído 
de raiz, e uma moradia re-
abilitada e adaptada para 
albergar os diversos servi-
ços de apoio a esta comu-
nidade religiosa, também 
conhecida por BAPS (Bo-
chasanwasi Shri Akshar Pu-
rushottam Swaminarayan 
Sanstha).

A moradia de apoio, do 
início do séc. XX, tem igual-
mente 3 pisos, com uma 
área de cerca de 450 m2, 
tendo sido totalmente re-
abilitada para albergar a 
recepção, vários gabinetes 
destinados a serviços ad-
ministrativos, quatro sui-
tes, duas cozinhas, zonas 
de estar e lavandaria. Em 
termos arquitectónicos 
sobressaem as linhas con-
temporâneas, com o uso de 
materiais nobres e soluções 
funcionais, num respeito 
harmonioso pelas normas 
e costumes da Missão Swa-
minarayan Hindu. O acesso 
a pessoas com mobilidade 
reduzida foi assegurado em 
ambos os edifícios. No exte-
rior existem pequenas áre-
as ajardinadas, circulações 
pedonais, parqueamentos 
e via de acesso a veículos 
ligeiros.





O novo templo da Mis-
são Swaminarayan H indu, 
em Lisboa, foi construído 
pela empresa portuguesa 
Ramos Catarino, com pro-
jecto da autoria do arquitecto 
Nuno Malheiro, da Focus 
Group. 

O novo complexo reli-
gioso está implantado num 
terreno com cerca de 1 000 
metros quadrados e é com-
posto por dois edif ícios, 
tendo a obra demorado 15 
meses a ser executada. 

Para além do tempo, 

construído de raiz e distribu-
ído por três pisos – incluindo 
a zona de oração, designada 
por “Mandir” – a Ramos 
Catarino reabilitou e adaptou 
uma moradia para albergar 
os diversos serviços de apoio 
a esta comunidade religiosa, 

tendo assegurado o acesso 
a pessoas com mobilidade 
reduzida em ambos os casos.

Em termos arquitectó-
nicos, sobressaem as linhas 
contemporâneas, com o 
uso de materiais nobres e 
soluções funcionais, num 

respeito harmonioso pe-
las normas e costumes da 
Missão Swaminarayan H in-
du, e no exterior existem 
pequenas áreas ajardinadas, 
circulações pedonais, par-
queamentos e via de acesso 
a veículos ligeiros.



O novo templo da Missão Swaminarayan Hin-
du, em Lisboa, foi construído pela empresa 
portuguesa Ramos Catarino, com projecto da 
autoria do arquitecto Nuno Malheiro, da Focus 
Group. Implantado num terreno com cerca de 
mil metros quadrados, o novo complexo reli-
gioso é composto por dois edifícios: o Templo, 
construído de raiz, e uma moradia reabilitada e 
adaptada para albergar os diversos serviços de 
apoio a esta comunidade religiosa.
O Templo tem uma área de cerca de 650 me-
tros quadrados, distribuída por três pisos, que 
inclui a zona de oração designada por “Mandir” 
na religião hindu. A moradia de apoio, do início 
do séc. XX, tem igualmente três pisos, com uma 
área de cerca de 450 metros quadrados, tendo 
sido totalmente reabilitada para albergar a re-
cepção, vários gabinetes destinados a serviços 
administrativos, quatro suites, duas cozinhas, 
zonas de estar e lavandaria. Em termos arquitec-
tónicos sobressaem as linhas contemporâneas, 
com o uso de materiais nobres e soluções fun-

cionais, num respeito harmonioso pelas normas 
e costumes da Missão Swaminarayan Hindu.
O acesso a pessoas com mobilidade reduzi-
da foi assegurado em ambos os edifícios. No 
exterior existem pequenas áreas ajardinadas, 
circulações pedonais, parqueamentos e via de 
acesso a veículos ligeiros. As obras foram exe-
cutadas em 15 meses.

Ramos Catarino constrói Templo hindu em Lisboa

A BAPS foi fundada no início do séc. XIX na 
Índia por Lord Swaminarayan, pregando a to-
lerância e sendo contra o fundamentalismo, 
preocupando-se também com a intervenção 
social, sobretudo na Índia, onde mantém es-
colas, hospitais e outras obras de acção social 
e ambiental. Há cerca de 1.100 templos desta 
religião espalhados pelo Mundo, onde, para 
além do culto religioso e da divulgação da 
!loso!a de Swaminarayan, se desenvolvem 
actividades tão diversas como o ensino do 
gujarati (a língua em que estão escritas al-
gumas das obras religiosas mais importantes 
para este movimento), o ensino da música em 
instrumentos tradicionais indianos e a promo-
ção dos valores da família e da educação e 
de uma vida livre de vícios entre crianças e 
jovens.

Sobre a BAPS

Fachada do templo


