
a melhor iluminação para a sua igreja 

                                     iluminação litúrgica               

CONCEITO DOMOTRON
ILUMINAÇÃO DE IGREJAS 
DO SÉCULO XXI



quem 
somos

A Domotron foi fundada em 1995, tendo de 
imediato iniciado a sua actividade com a Igreja.

Durante estes  anos de actividades, realizámos 
mais de mil instalações de som, aquecimento e 
de iluminações, em outras  tantas igrejas por todo 
o pais.

O nosso conceito de bem-fazer e o rigor com 
que executamos os nossos  projectos, têm sido o 
melhor garante do crescimento da nossa 
empresa. 

Ao longo da nossa história, inovámos inúmeras 
vezes. Agora a nossa mais  recente inovação 
chama-se Iluminação Litúrgica.

Iluminação Litúrgica
A iluminação Litúrgica é o culminar de mais de 17 
anos de experiência no trabalho com a Igreja. 
Trata-se de um novo conceito onde se 
consideram os aspectos da Liturgia, dando um 
novo significado à iluminação e ao seu impacto 
nas celebrações religiosas.

Contrariamente às  soluções convencionais, o tipo 
de iluminação que realizamos recorre a um 
número mais elevado de luminárias, obtendo-se 
resultados muito superiores.
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celebrações  especiais

3/6

Numa igreja, o Altar é o centro da 
Celebração Eucarística. Recorrendo às 
t é c n i c a s d e i l u m i n a ç ã o q u e 
desenvolvemos, damos ao Altar o 
protagonismo que deve ter. Numa igreja 
iluminada pela Domotron, o Altar é o centro 
das atenções. 

Para a exposição do Santíssimo existe uma iluminação especial. O Ambão 
é igualmente salientado e opcionalmente poderá possuir um sistema de 
iluminação que o sinaliza apenas quando é necessário. O mesmo se aplica 
ao Sacrário, Presidência, Estante, etc. São criadas zonas de luz-sombra na 
zona do Presbitério, possibilitando a saliência do que realmente é 
importante. As celebrações passam  a ter uma dimensão diferente e 
cativadora.   

Os altares  do corpo da igreja  são iluminados com um 
sistemas de dupla tecnologia, evidenciando as 
imagens e minimizando ou eliminando mesmo as 
sombras. 
O bom-gosto impera e a iluminação contribui 
decisivamente para um ambiente acolhedor e que 
promove a introspecção.



a liturgia funde-se com a luz 
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O corpo da igreja deve de ser iluminado de 
modo a se obter um ambiente acolhedor, 
com a luz apropriada, tanto em relação à 
sua intensidade, como à sua tonalidade. 

Uma iluminação sem sombras propicia a 
harmonia e salienta a beleza arquitectural.       

São utilizadas várias tonalidades de luz, como forma 
de embelezamento pontual.

Os consumos, a fiabilidade e os  custos de manutenção, são sempre 
levados em conta. Para tal são utilizados  componentes da mais  alta 
qualidade e lâmpadas das marcas  de topo. O tipo de lâmpada é escolhido 
em função da sua acessibilidade, seleccionando-se lâmpadas  da mais 
elevada duração, quando as mesmas sejam colocadas a grande altura.



as técnicas mais avançadas

Nos casos de altares cuja talha dourada esteja em mau estado, a sua iluminação pode produzir resultados 
pouco atraentes. Na Domotron possuímos tecnologia  que, não só resolve este problema, como “restaura” 
o dourado da talha.

Na foto: Altar da Igreja de Nª Srª do Carmo, em Faro. O mau estado da talha pode ser observado na foto 
pormenor. Este facto fica oculto nas zonas onde incide a iluminação Domotron.



     

www.domotron.eu
conservação & 
restauro

em parceria com:

orgãos litúrgicos
uma gama de alta performance

som digital & analógico
17 anos de soluções em som

aquecimento 
10 soluções diferentes

Sul:
Centro de Empresas Maquijig, A6
2950-402 Palmela
Tel. 919 988 942 / 927 389 990
domotron@domotron.pt

Outras Soluções Domotron:

Domotron, Lda
Norte:
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113 - 5º andar
4100-359 Porto
Tel. 919 988 942 / 927 389 990
domotron@domotron.pt
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