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O quarteirão esquecido do Parque Mayer permanece como uma lacuna no centro da cidade 

de Lisboa, à espera de ser reabilitado. Apesar de já ter sido alvo de 

reabilitação, os conflitos entre investidores, comunidade teatral e 

financiamentos, não permitiram 

O presente trabalho tem por objectivo 

ao qual se encontra associado, a Avenida d

esta memória num processo de regeneração urbana. Procura

funcionamento da caixa teatral, e 

contemporâneos. Admitindo assim o edifício teatral como um monumento da cidade, lugar de 

difusão cultural e de sociabilidade, pretende

juntamente com um conjunto de estratégias urbanas, revitalizem

 A investigação é trabalhada 

contemporânea no Teatro Variedades, 

Arquitectura, a História e o Teatro, 
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RESUMO 

O quarteirão esquecido do Parque Mayer permanece como uma lacuna no centro da cidade 

de Lisboa, à espera de ser reabilitado. Apesar de já ter sido alvo de 

, os conflitos entre investidores, comunidade teatral e população

não permitiram que muito se fizesse pela catedral da revista à portuguesa

trabalho tem por objectivo analisar a tradição lúdica do Parque Mayer e do eixo 

se encontra associado, a Avenida da Liberdade, como forma de compree

processo de regeneração urbana. Procura-se igualmente compreender 

caixa teatral, e as premissas formais e conceptuais dos espaços de representação 

ndo assim o edifício teatral como um monumento da cidade, lugar de 

difusão cultural e de sociabilidade, pretende-se que uma intervenção no Teatro Variedades, 

juntamente com um conjunto de estratégias urbanas, revitalizem este ponto da malha urbana.

stigação é trabalhada no intuito de auxiliar a definição de uma proposta de intervenção 

no Teatro Variedades, de acordo com uma problemática interdisciplinar entre a 

Arquitectura, a História e o Teatro, na materialização de um Núcleo de Teatro

Teatro Variedades; espaços lúdicos; espaços de representação; teatro experimental.

Liberdade aos Novos Espaços de Representação. 

O quarteirão esquecido do Parque Mayer permanece como uma lacuna no centro da cidade 

de Lisboa, à espera de ser reabilitado. Apesar de já ter sido alvo de variadas propostas de 

população, bem como a falta de 

evista à portuguesa.  

Parque Mayer e do eixo 

a Liberdade, como forma de compreender e perpetuar 

se igualmente compreender o 

premissas formais e conceptuais dos espaços de representação 

ndo assim o edifício teatral como um monumento da cidade, lugar de 

que uma intervenção no Teatro Variedades, 

este ponto da malha urbana. 

de uma proposta de intervenção 

de acordo com uma problemática interdisciplinar entre a 

o Experimental.  

espaços de representação; teatro experimental.  
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The urban block of Parque Mayer

rehabilitated. Although it has

between investors, theater community and citizens

much to be done to the cathedral of the portuguese Teatro de Revista. 

This study aims to analyze

is associated, Avenida da Liberdade, as 

process of urban regeneration.

the formal and conceptual premises of the contemporary theatrical spaces

theatrical building as an urban monument 

intervention in the Teatro Variedades,

revive this piece of the city’s urban fabric.

 The investigation is developed in order to assist the definition

intervention proposal in the Teatro

between Architecture, History and Theater, in the materialization of a
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ABSTRACT 

Parque Mayer remains forgotten in the center of Lisbon, awaiting to be 

has been the subject of numerous rehabilitation proposals, conflicts 

between investors, theater community and citizens, as well as the lack of founding,

cathedral of the portuguese Teatro de Revista.  

analyze the ludic tradition of Parque Mayer and of the city a

Avenida da Liberdade, as a mean to understand and preserve its memory

rocess of urban regeneration. It also seeks to understand the functioning of the 

the formal and conceptual premises of the contemporary theatrical spaces

urban monument and a place to share culture and for sociability, 

in the Teatro Variedades, together with a new urban stategy, 

’s urban fabric. 

The investigation is developed in order to assist the definition

in the Teatro Variedades, according to an interdisciplinary problematic 

between Architecture, History and Theater, in the materialization of an Experimental Theater Center.

Teatro Variedades; ludic spaces; teatrical spaces; experimental theater

theatrical spaces. 

forgotten in the center of Lisbon, awaiting to be 

been the subject of numerous rehabilitation proposals, conflicts 

, as well as the lack of founding, have not allowed 

tradition of Parque Mayer and of the city axe to which it 

preserve its memory  during the 

It also seeks to understand the functioning of the “theatrical box” and 

the formal and conceptual premises of the contemporary theatrical spaces. Thus, considering the 

place to share culture and for sociability, the 

together with a new urban stategy, intends to be a way to 

The investigation is developed in order to assist the definition of a contemporary 

Variedades, according to an interdisciplinary problematic 

Experimental Theater Center. 

experimental theater.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

Na presente dissertação é dada a continuidade à investigação iniciada no âmbito do exercício 

de 5º ano da disciplina de Projecto de Arquitectura de Interiores, no primeiro semestre do ano 

lectivo de 2010/2011. A proposta pressupunha a elaboração de um projecto de intervenção no 

Teatro Variedades, situado no Parque Mayer, em Lisboa, tendo como objectivo a sua recuperação e 

adaptação para funcionar como Núcleo de Teatro Experimental. O trabalho concretizado ao longo 

desse semestre foi tomado como uma base de trabalho da investigação que aqui se propõe.  

 

Deste modo, o presente trabalho pretende demonstrar como o objecto de intervenção e 

estudo pode contribuir para a revitalização deste quarteirão da cidade, oferecendo espaço e 

oportunidade para a exploração teatral e difusão cultural, ao mesmo tempo que é permeável à 

evolução tanto das tendências de representação teatral, como das dinâmicas sociais. 

 

Partindo do princípio que a história contribui não só para o conhecimento e descodificação 

do espaço urbano, mas também para a definição da cidade futura nos seus aspectos físicos e 

utilizações, propõe-se um percurso pela história e respectivas tradições do Parque Mayer e do eixo 

urbano ao qual este se encontra associado (Avenida da Liberdade). Pretende-se compreender o 

enquadramento do Teatro Variedades, como forma de adquirir bases que justifiquem a intervenção 

e a sua adaptação a um diferente uso, definindo assim uma proposta de Arquitectura de Interiores 

para um Núcleo de Teatro Experimental, cujas características contemporâneas contribuam para uma 

relação com a memória do que já foi. 

 

 Tratando-se de uma tipologia que funciona como um monumento urbano, lugar para 

cerimónias sociais, pretendeu-se materializar a relação entre o coração do teatro – o microcosmos do 

espaço de representação – com o exterior, o Parque Mayer, e assim, com a cidade. Tendo em conta 

esta premissa, a investigação estruturou-se no sentido da compreensão, não só, da evolução da caixa 

teatral, mas também dos seus ingredientes funcionais e técnicos, características essenciais que 

procuram responder de forma eficiente e integrada a uma problemática projectual que se pretende 

contemporânea. 

 

Optou-se pela metodologia de investigação qualitativa de estudo de casos, que se dividiu em 

quatro fases distintas: a primeira consistiu na pesquisa documental sobre a área de intervenção e 
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estudo crítico de obras teóricas de referência; a segunda, na investigação e trabalho de campo, para 

a análise e verificação de exemplos práticos que comprovam as teorias estudadas; a terceira, na 

análise do objecto de intervenção, nas suas vertentes compositivas, de relações espaciais, exigências 

funcionais e técnicas, mas também de pontos fracos e lacunas; e a quarta, na realização do projecto 

de uma proposta projectual, como resposta à tipologia pretendida, de acordo com o tema proposto 

de um Núcleo de Teatro Experimental. 

 

Assim, o conteúdo do trabalho divide-se em três capítulos para além do presente: No 

segundo capítulo é apresentada a investigação histórica como base para a intervenção, analisando 

desde a escala urbana da Avenida da Liberdade, até à escala do objecto, terminando com uma 

reconstituição conjectural e análise espacial do Teatro Variedades. Recorre-se neste ponto às 

investigações e documentos elaborados por autores como José-Augusto França, Marina Tavares Dias 

e José Manuel Fernandes; No terceiro capítulo, onde é elaborada exposição de princípios teóricos e 

de exemplos práticos, com vista à compreensão do desenvolvimento da “caixa teatral” e das suas 

características principais. Seguem-se aqui os pensamentos de Gaelle Breton e Jaqques Coppeau, 

analisam-se teorias como as de Peter Brook com o Teatro Bouffes du Nord, em Paris, e Jürgem 

Sawade com o Teatro Schaubühne, em Berlim; Finalmente o quarto capítulo onde é apresentada a 

proposta projectual desenvolvida. 

 

Em anexo são apresentados os elementos desenhados da proposta projectual, o processo do 

trabalho de campo, (onde são apresentados os espaços visitados e respectivas análises), fichas gerais 

de levantamento de espaços lúdicos no eixo urbano da intervenção, bem como outros documentos 

que atestam a validade das teorizações expressas e da proposta desenhada. 
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Capítulo 02 

BASES PARA PENSAR A INTERVENÇÃO 
 

Neste capítulo começar-se-á por explorar o desenvolvimento da tradição lúdica e do 

espectáculo associadas ao eixo que liga o Rossio à Avenida Da Liberdade, influência do que se 

desenvolvia ao mesmo tempo nas grandes cidades europeias. Procura-se também compreender o 

surgimento do Parque Mayer como parque de diversões lisboeta, as suas ligações a essas tendências 

internacionais, e a sua conversão naquilo que viria ficar no imaginário nacional como a Broadway à 

Portuguesa, para sempre ligada ao Teatro de Revista.  

 Por fim terá lugar a análise do Teatro Variedades como objecto de intervenção, onde se vai 

procurar conhecer o seu enquadramento no Parque Mayer e na cidade, bem como aquilo que se 

sabe da sua história. Irá também ser desenvolvida uma reconstituição conjectural como forma de 

compreender tanto a sua evolução como edifício, como a sua distribuição e funcionamento.  

Pretende-se desta forma contextualizar historicamente e socialmente a área de intervenção 

e como o próprio objecto de estudo, como um meio de melhor fundamentar a elaboração de uma 

proposta de projecto.  
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2.1. A TRADIÇÃO DO ESPECTÁCULO DO ROSSIO À AVENIDA DA LIBERDADE 

 

“A cidade e os fenómenos urbanos são da responsabilidade de quem a usa e também de 
quem a gere, todos têm quota-parte na definição do carácter adoptado pelos espaços. (…) (A cidade) 
mantém-se hereditariamente ligada como um corpo orgânico extraordinariamente vivo e dinâmico, 
para o bem e para o mal.” 1  
 

O Parque Mayer está associado a uma área da cidade de Lisboa que se desenvolveu e 

expandiu durante os séculos XIX e XX. (Anexo III: Fig. I) Os seus terrenos, outrora jardins anexos do 

Palácio Mayer, localizam-se junto da Avenida da Liberdade, aproximadamente a meio do trajecto do 

seu lado poente. (Anexo III: Fig. II – 1 e 2) A sua entrada principal e única faz frente a esta avenida, e 

o seu corpo implanta-se entre a Praça da Alegria e a Rua do Salitre. (Anexo III: Fig. III – 4 a 6) Para 

além destas fortes características, é importante referir também que o Parque Mayer é charneira 

entre a Avenida da Liberdade e a zona alta do Príncipe Real, estando paredes meias com o Jardim 

Botânico da Escola Politécnica. Tendo em conta o privilégio desta localização, pode dizer-se que o 

Parque Mayer não surge desconectado da sua envolvente, nem das tradições a ela associadas. 

Para melhor compreender a história daquilo que foi um parque de diversões e transformado 

pelo tempo na catedral do teatro de revista, há que ter em conta o contexto em que ele se insere e 

compreender de forma é que este o influenciou. Ao analisar a evolução deste eixo urbano, em vez de 

um bairro ou uma área urbana mais ou menos homogénea, foca-se uma espinha dorsal da cidade 

que se foi sedimentando, e que neste caso específico possui uma tradição lúdica e de recreio que 

perdurou até à actualidade. 

 

No remate sul da Avenida da Liberdade, encontra-se o Rossio, que séculos antes do desenho 

deste eixo, correspondia a um terreno amplo onde entravam em contacto o estilo de vida urbana e o 

rural. O espaço actualmente denominado de Praça D. Pedro IV, apesar de não ter tido sempre a 

mesma configuração, foi albergando feiras e mercados e ao mesmo tempo proporcionando 

encontros entre indivíduos, como escreve Marina Tavares Dias em O Rossio. Esta praça chegou 

também a ser palco de proezas de cavalaria e touradas, tendo cessado essas actividades antes de 

1755. O terramoto desse ano destruiu algumas das edificações que limitavam perímetro do Rossio, 

que naquela época assumia a forma de uma praça com fisionomia de paralelogramo irregular. 

                                                           
1
 Manuel Villaverde Cabral em A Evolução de Lisboa e a da Rua da Portas de S. Antão (1879 – 1926), 1997, p. 2. 
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Figura 2.1 – Entrado Sul do antigo Passeio Público, 

Aquando da reedificação da cidade

Rossio adquiriu a forma rectangular

Nacional D. Maria II. (Anexo I: AI.6.

começou a expandir-se em direcção a norte, desenhando novos eixos na cidade, onde se foram 

acomodando espaços lúdicos. Um deles, o Passeio Público

Manuel dos Santos (? -1790) estendido para Noroeste do Rossio, nos campos de Valverde, 

colinas da Cotovia e de Santana, inaugurado em 1764. Foi descrito como sendo um 

emblema duma vida citadina que se transformava, dentro de novas necessidades sociais, em 

prenúncio de viragem estrutural”3, 

Como refere Manuel Villaverde Cabral, em 

Passeio Público acabou por ter um papel 

criando novas relações de convivência urbana, chamando a população para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da década de 70 do século XVIII, Lisboa viria a sofrer

maiores consequências: a abertura da Avenida da Liberdade

de século de fontismo, as estruturas tradicionais da urbe exigiam uma renovação que, não podendo 

intervir na rede orgânica que continuava a desenvolver

                                                           
2
 Marquês do Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, 

João V. Oriundo da Baixa Nobreza, reagiu celeremente às consequências do
necessário “enterrar os mortos, cuidar dos vivos e reconstruir a cidade
de reconstrução da cidade, afectando também o país ao 

3
 José Augusto França em Lisboa: Urbanismo e Arquitectura

4
 O boulevard à francesa tratava-se de um

renovação parisiense, que se tornou no referencial comum dos planos de extensão das grandes cidades europeias do 
século XIX. 

Entrado Sul do antigo Passeio Público, 1880. Figura 2.2 – Passeio Público, cerca de 1880. 

Aquando da reedificação da cidade, segundo as directivas de  Marquês de Pombal

rectangular actual. O topo Norte desta praça é desde 1846 morada do Teatro 

I.6.) Com o processo de reconstrução após o terramoto, a cidade 

irecção a norte, desenhando novos eixos na cidade, onde se foram 

acomodando espaços lúdicos. Um deles, o Passeio Público (Fig.2.1 e 2.2), foi desenhado por Reinaldo 

estendido para Noroeste do Rossio, nos campos de Valverde, 

inaugurado em 1764. Foi descrito como sendo um 

emblema duma vida citadina que se transformava, dentro de novas necessidades sociais, em 

 ideia que surge associada ao tema do “boulevard

Como refere Manuel Villaverde Cabral, em A Evolução de Lisboa e a da Rua da Portas de S. Antão,

Passeio Público acabou por ter um papel determinante no desenvolver da sociabilidade

onvivência urbana, chamando a população para este lugar

No final da década de 70 do século XVIII, Lisboa viria a sofrer uma operação urbanística das 

maiores consequências: a abertura da Avenida da Liberdade (Fig. 2.3 a 2.6). “Após mais de um quarto 

de século de fontismo, as estruturas tradicionais da urbe exigiam uma renovação que, não podendo 

continuava a desenvolver-se no interior da circunvalação de 1852, teria 

Sebastião José de Carvalho e Melo,  foi Ministro da Guerra e Negócios Estrangeiros no reinado de D. 

Nobreza, reagiu celeremente às consequências do terramoto, dizendo que era 
enterrar os mortos, cuidar dos vivos e reconstruir a cidade.” Esta ideia viria desenvolver-se para além do plano 

de reconstrução da cidade, afectando também o país ao nível económico. 

Lisboa: Urbanismo e Arquitectura, Livros Horizonte, 1997, p. 62. 

se de uma grande alameda arborizada na qual se condensou a imagem do modelo de 

o referencial comum dos planos de extensão das grandes cidades europeias do 

Público, cerca de 1880.  

Marquês de Pombal2 (1699-1782), o 

actual. O topo Norte desta praça é desde 1846 morada do Teatro 

Com o processo de reconstrução após o terramoto, a cidade 

irecção a norte, desenhando novos eixos na cidade, onde se foram 

foi desenhado por Reinaldo 

estendido para Noroeste do Rossio, nos campos de Valverde, entre as 

inaugurado em 1764. Foi descrito como sendo um “sítio romântico, 

emblema duma vida citadina que se transformava, dentro de novas necessidades sociais, em 

boulevard à francesa”4. 

A Evolução de Lisboa e a da Rua da Portas de S. Antão, o 

sociabilidade lisboeta 

este lugar de encontro.  

uma operação urbanística das 

Após mais de um quarto 

de século de fontismo, as estruturas tradicionais da urbe exigiam uma renovação que, não podendo 

se no interior da circunvalação de 1852, teria 

Negócios Estrangeiros no reinado de D. 

terramoto, dizendo que era 
se para além do plano 

a grande alameda arborizada na qual se condensou a imagem do modelo de 

o referencial comum dos planos de extensão das grandes cidades europeias do 
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Figura 2.3 – Projecto da Avenida da Liberdade, 1879. 

Sobreposição da planta do Passeio Público, assinaladas 

estão também a Rua do Salitre, Praça da Alegria.  

Figura 2.4 – Litografia colorida, Restauradores, 

Avenida da Liberdade, 1889/1900. 

Figura 2.5 – Litografia colorida, Avenida da Liberdade. Século XIX. 

de ser praticada contra ela, através dum corte no seu tecido, no sítio considerado mais apropriado.”5 

O eixo mais adequado para realizar esta operação era aquele que conectava o Passeio Público a S. 

Sebastião da Pedreira. Assim, em Agosto de 1879, com inicio das obras desta nova avenida, começou 

também a demolição do Passeio Público vindo, no entanto, a respeitar-lhe a largura e, na medida do 

possível, a imagem urbana e os seus usos. A Avenida da Liberdade pretendia ser, segundo as palavras 

do então presidente da Câmara: “uma larga estrada, alameda ou boulevard indispensável à grandeza 

actual da cidade.”6  

Este eixo de circulação e artéria de 

desenvolvimento da cidade, primeiro Passeio Público 

e depois Avenida da Liberdade, foi lugar preferencial 

para a construção de equipamentos lúdicos. (Anexo II: 

Mapa) No inicio do século XX, este boulevard lisboeta 

era palco dos passeios de domingo da burguesia 

lisboeta, ao mesmo tempo que as diversões tendiam 

a subir a Avenida, até ao nível do futuro cinema Tivoli 

e Parque Mayer, reeditando as antigas memórias de 

um teatro de uma praça de touros e de um circo no 

Salitre, como afirma Cecília Santos Vaz, em Clubes 

Nocturnos Modernos Em Lisboa: Sociabilidade, 

Diversão e Transgressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 José Augusto França, Lisboa: Urbanismo e Arquitectura, Livros Horizonte, Lisboa, 1997, p. 63. 

6 Idem.  
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Figura 2.6 – Fotografia panorâmica da Avenida da Liberdade, enquadrando o Cinema Tivoli, 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

“O teatro é um dos mais antigos divertimentos populares de Lisboa. Inicialmente 

representadas no Paço, nos mosteiros ou no Rossio (nas arcadas do Hospital Real de Todos-os-

Santos), as comédias adquiriram, a partir do final do século XVI, cenários próprios. Chamavam-lhe 

habitualmente pátios. A representação decorria ao ar livre, sobre um estrado mais ou menos 

duradouro, aproveitando muitas vezes o próprio enquadramento para simular cenas de rua ou 

discussões de janela a janela. Não existia uma plateia, conservando-se o público de pé ou sentado nos 

bancos trazidos de casa. Apenas as tapeçarias dos mais abastados forneciam uma nota de policromia 

ao esqueleto pouco gracioso dos camarotes de tabuado.”7 

 

O principal destes “pátios teatrais” seiscentistas foi o Pátio das Arcas, situado nos quarteirões 

que, na cidade pré-pombalina, corriam entre a Rua da Betesga, a Rua das Arcas, a Rua do Pocinho e o 

Beco da Comédia. Seu contemporâneo foi o Pátio da Ópera, a funcionar na Rua da Rosa no Bairro 

Alto. Durante o setecentos existiria ainda um outro teatro situado mais à margem deste bairro, com 

o nome de Academia da Trindade. Já no inicio do século XVIII no actual Largo da Misericórdia, 

funcionou durante um curto período o Teatro de S. Roque. “O Bairro Alto, cujo apogeu se seguiu ao 

terramoto, foi depois renegado pela Lisboa romântica do oitocentos e pela Lisboa conservadora da 

Belle Époque.”8 Em contraste, este foi o momento de desenvolvimento da Avenida da Liberdade. 

 

O primeiro teatro da rua dos Condes surge poucos anos após o terramoto (Fig. 2.7), no início 

da segunda metade do século XVIII, na mesma morada onde hoje encontramos o Hard Rock Café 

Lisboa. Com o início do século XX, este seria transformado no Cinema Condes (Anexo II: Ficha 2), 

                                                           
7
 Marina Tavares Dias em Lisboa Desaparecida - Volume II, p. 15. 

8
 Marina Tavares Dias em Lisboa Desaparecida - Volume II, p. 15. 



 

Figura 2.7 – Teatro Condes, início séc. XX.

função que desempenharia até ao ano de 2003, em que é transformado no restaurante de 

reconhecido franchising internacional

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente uma década depois do nascimento do Teatro Condes, em 1780, foi construída a 

Praça de Touros do Salitre (Anexo II: 

touradas também se apresentaram

teatro, que após obras de melhoramento em 1857 recebe o nome de Teatro de Variedades 

Mapa). Após mais de um século de actividade

abertura da Avenida da Liberdade

Sociabilidade, Diversão E Transgressão

desde o século XVIII, uma zona boémia e de diversão, 

 

Com a abertura da Avenida da Liberdade, perde

que também tinha lugar no Salitre. Este 

Thomas Price, de quem toma o nome

1875.10 Um dos trabalhadores da companhia, Henry Whyltone viria a criar em 1875 os Recreios 

Whyltone (Anexo II: Mapa), no local está actualmente edificada a estação de comboios do Rossio. 

Depois de um incêndio devastador, a nova companhia mudou

Portas de S. Antão, ocupando o

(Anexo II: Ficha 3) 

 

                                                          
9
 Teresa Vale, Maria Ferreira e Filomena Bandeira, em 

10
 Rui Francisco e José Ramos, em Mayer, o Parque Triste

11 Idem. 

Teatro Condes, início séc. XX. Figura 2.8 – Cinema Condes, Hard Rock Café, 2007.

função que desempenharia até ao ano de 2003, em que é transformado no restaurante de 

reconhecido franchising internacional (Fig. 2.8).9  

Somente uma década depois do nascimento do Teatro Condes, em 1780, foi construída a 

(Anexo II: Mapa) a mando de João Gomes Varela,

touradas também se apresentaram garraiadas e brincadeiras a cavalo. Mais tarde foi

teatro, que após obras de melhoramento em 1857 recebe o nome de Teatro de Variedades 

mais de um século de actividade, este teatro e a praça de touros são

abertura da Avenida da Liberdade.  Cecília Santos Vaz, em Clubes Nocturnos Modernos Em Lisboa: 

Sociabilidade, Diversão E Transgressão, descreve-nos como toda a zona baixa da Rua do Salitre era

desde o século XVIII, uma zona boémia e de diversão, de botequins e bilhares.

Avenida da Liberdade, perde-se também o Circo Price (Anexo II: 

que também tinha lugar no Salitre. Este circo ginástico fora inaugurado em 1860

, de quem toma o nome. Após um curto período de actividade, fecha as portas em 

Um dos trabalhadores da companhia, Henry Whyltone viria a criar em 1875 os Recreios 

, no local está actualmente edificada a estação de comboios do Rossio. 

Depois de um incêndio devastador, a nova companhia mudou-se para novas instalações na Rua das 

ocupando o espaço que viria a adquirir o nome de Colyseu dos Recreios.

                   
Teresa Vale, Maria Ferreira e Filomena Bandeira, em www.monumentos.pt, 2004. 

Mayer, o Parque Triste, 1991, p. 280. 

11 

d Rock Café, 2007. 

função que desempenharia até ao ano de 2003, em que é transformado no restaurante de 

Somente uma década depois do nascimento do Teatro Condes, em 1780, foi construída a 

a mando de João Gomes Varela,,onde para além de 

garraiadas e brincadeiras a cavalo. Mais tarde foi-lhe anexado um 

teatro, que após obras de melhoramento em 1857 recebe o nome de Teatro de Variedades (Anexo II: 

de touros são demolidos para a 

Clubes Nocturnos Modernos Em Lisboa: 

baixa da Rua do Salitre era, 

otequins e bilhares. 

se também o Circo Price (Anexo II: Mapa), 

em 1860 pela mão do inglês 

curto período de actividade, fecha as portas em 

Um dos trabalhadores da companhia, Henry Whyltone viria a criar em 1875 os Recreios 

, no local está actualmente edificada a estação de comboios do Rossio. 

se para novas instalações na Rua das 

o nome de Colyseu dos Recreios.11    
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Figura 2.9 – Teatro Éden, 1914. Figura 

“O novo Theatro Avenida (Anexo II: Mapa)

seus congéneres a tomar lugar naquela que já era entã

colmatar a ferida que a abertura deste eixo

passado como sendo o mais antigo teatro de todos os géneros na Avenida. Em 1967 foi 

completamente destruído por um incêndio, sendo consequentemente demolido.

 

 Com o início do século XX continuou

Avenida da Liberdade. Na praça dos Restauradores é inaugurado o primeiro Teatro Éden

(Fig. 2.9). O edifício encomendado por Luís Galhardo que 

garagem automóvel, foi um dos templos do teatro de revista até 1928 ser encerrado por questões de 

segurança. Depois de tomada a decisão de demolir o imóvel, investiu

Eden Teatro (Anexo II: Ficha 4), encomendado ao arquitecto Cassiano Branco (1897

começaram com brevidade, no entanto, após complicações financeiras e burocráticas, o projecto 

original acabou por sofrer várias alterações que duraram até 1937, ano em que foi inaugurado. Após 

a sua estreia, o novo Eden viria a apresentar apen

definitivamente em sala de cinema, função que desempenhou até 1989.

da década de 90 este cinema vem a sofrer novas transformações, ganhando três diferentes usos: 

comercial, turístico e administrativo. Actualmente

do Cidadão, tendo albergado ainda a megastore da Virgin Records

 

 

 

 

 

 

 

Na rua Condes, transversal ao eixo da Avenida da Liberdade, e vizinho do então Cinema 

Condes, surge o Cinema Olímpia (Anexo II: Ficha 5), com um projecto original de 19

Leopoldo O’Donnel, que comanda a “

                                                           
12

 Marina Tavares Dias em Lisboa Desaparecida

13
 Marina Tavares Dias em Lisboa Desaparecida

14
 José Manuel Fernandes, em Cinemas de Portugal

Figura 2.10 – Cine-Teatro Éden, 1943. Figura 2.11 – Éden, adaptado às suas 

funções turísticas/administrativ

(Anexo II: Mapa) é inaugurado no ano de 1888, sendo o único dos 

seus congéneres a tomar lugar naquela que já era então a principal artéria da cidade,”

deste eixo infligiu. Este teatro manteve-se até a

como sendo o mais antigo teatro de todos os géneros na Avenida. Em 1967 foi 

completamente destruído por um incêndio, sendo consequentemente demolido. 

Com o início do século XX continuou a construção de locais de espectáculos

Avenida da Liberdade. Na praça dos Restauradores é inaugurado o primeiro Teatro Éden

. O edifício encomendado por Luís Galhardo que reaproveitava a estrutura 

oi um dos templos do teatro de revista até 1928 ser encerrado por questões de 

segurança. Depois de tomada a decisão de demolir o imóvel, investiu-se no projecto de um novo 

Eden Teatro (Anexo II: Ficha 4), encomendado ao arquitecto Cassiano Branco (1897

começaram com brevidade, no entanto, após complicações financeiras e burocráticas, o projecto 

original acabou por sofrer várias alterações que duraram até 1937, ano em que foi inaugurado. Após 

a sua estreia, o novo Eden viria a apresentar apenas mais duas revistas, “convertendo

definitivamente em sala de cinema, função que desempenhou até 1989.”13 (Fig. 2.10) 

da década de 90 este cinema vem a sofrer novas transformações, ganhando três diferentes usos: 

e administrativo. Actualmente acolhe as instalações entre o Hotel Eden e a Loja 

do Cidadão, tendo albergado ainda a megastore da Virgin Records até ao ano de 2001.

Na rua Condes, transversal ao eixo da Avenida da Liberdade, e vizinho do então Cinema 

Condes, surge o Cinema Olímpia (Anexo II: Ficha 5), com um projecto original de 19

que comanda a “remodelação de um prédio.” 14 Composto por salões para 

Desaparecida - Volume II, p. 31. 

Lisboa Desaparecida - Volume II, p. 46. 

Cinemas de Portugal, 1995, p. 8. 

Éden, adaptado às suas 

funções turísticas/administrativas, 2001. 

, sendo o único dos 

o a principal artéria da cidade,”12 quase para 

se até ao final do século 

como sendo o mais antigo teatro de todos os géneros na Avenida. Em 1967 foi 

nstrução de locais de espectáculos no eixo da 

Avenida da Liberdade. Na praça dos Restauradores é inaugurado o primeiro Teatro Éden em 1914 

reaproveitava a estrutura de uma antiga 

oi um dos templos do teatro de revista até 1928 ser encerrado por questões de 

se no projecto de um novo 

Eden Teatro (Anexo II: Ficha 4), encomendado ao arquitecto Cassiano Branco (1897-1970). As obras 

começaram com brevidade, no entanto, após complicações financeiras e burocráticas, o projecto 

original acabou por sofrer várias alterações que duraram até 1937, ano em que foi inaugurado. Após 

convertendo-se depois 

(Fig. 2.10) Já na metade 

da década de 90 este cinema vem a sofrer novas transformações, ganhando três diferentes usos: 

instalações entre o Hotel Eden e a Loja 

até ao ano de 2001. (Fig. 2.11) 

Na rua Condes, transversal ao eixo da Avenida da Liberdade, e vizinho do então Cinema 

Condes, surge o Cinema Olímpia (Anexo II: Ficha 5), com um projecto original de 1911, a mando de 

Composto por salões para 



13 
 

Figura 2.12 – Cinema Olympia, 1908. Figura 2.13 – Vista interior do Cinema Politeama. 

concertos e para exibições cinematográficas, um gabinete para leitura e um restaurante, foi espaço 

consagrado ao cinema nacional até 1975, tendo também sido utilizado para peças teatrais e 

conferências (Fig. 2.12). Após a revolução de Abril de 1974, o Olímpia entrou em processo de 

degradação, sendo definitivamente abandonado em 2001. Mais recentemente, em 2008, espaço foi 

comprado, sendo alvo de conversão para um espaço teatral com sala de espectáculos e uma escola 

de artes cénicas associado ao Teatro Politeama (Anexo II: Ficha 6). Este último edifício, projecto 

original de 1912, foi de autoria do arquitecto Miguel Ventura Terra (1866 – 1919), desenhado “ainda 

com tipologia cénica, mas logo «desliza» para temporadas cinéfilas em 1914.”15 Após grandes obras 

de remodelação, este teatro retomou em 1992 a sua actividade teatral. (Fig. 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Os anos vinte do século XX entraram para o imaginário ocidental pelo contraste com o 

período que o antecede, o da primeira grande guerra mundial. “Os loucos anos 20 ficaram não só 

caracterizados pela busca desenfreada do prazer e do divertimento que se segue aos críticos anos da 

guerra, mas também pela vontade de inovar, modernizar e liberalizar costumes e 

comportamentos.”16 “Os clubes nocturnos, os cabarets, e as jazzband marcaram presença e são 

apontados como um exemplo do espírito dos tempos então vividos.”17  Por esta altura, procedeu-se à 

remodelação de edifícios oitocentistas para a instalação de alguns destes estabelecimentos 

nocturnos de acordo com as novas funcionalidades que lhe são atribuídas. Exemplos disto mesmo 

são o cabaret Maxim’s que se veio a instalar no Palácio da Foz, ou Palácio de Castelo Melhor (Anexo 

II: Mapa), nos Restauradores, e também o Clube Mayer que, de 1918 a 1920, teve morada no Palácio 

Mayer (Anexo II: Mapa), sendo que, depois de encerrado, reabre como Avenida Parque,    

funcionando de 1923 a 1927. 

                                                           
15

 Idem. 

16
 Cecília Campos Vaz em Clubes Nocturnos Modernos Em Lisboa: Sociabilidade, Diversão E Transgressão, 2008, p. 1. 

17
 Cecília Campos Vaz em Clubes Nocturnos Modernos Em Lisboa: Sociabilidade, Diversão E Transgressão, 2008,  p.3. 
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Figuras 2.14 a 2.16 – Vista exterior (após as aterações de 1931) e duas vistas interiores da sala do Cinema Odéon. 

Odéon. 

 

É neste ambiente que, em 1922, surge o Parque Mayer (Anexo III: Fig. II – 1 e 2), ocupando os 

terrenos do Palácio Mayer, ainda com fisionomia de feira, vindo substituir a “Feira de Agosto” da 

Rotunda. Oferecendo uma enorme diversidade de actividades, o que contribuiu para manter uma 

actividade contínua e de sucesso.18  

Dois anos depois, em 1924, é construído o Cinema Tivoli (Anexo II: Ficha 11), projecto 

entregue ao arquitecto Raúl Lino (1879 – 1974) por Lima Mayer. “Era o cinema de referência para os 

sectores cultos da cinéfila desde os inícios,”19 sendo mais tarde capacitado para apresentar outro tipo 

de espectáculos.  O Tivoli impôs-se como uma sala de espectáculos onde apenas seriam exibidos 

filmes de grande qualidade, cuidadosamente escolhidos entre as obras-primas da época, no entanto 

não deixou de promover também peças teatrais. Após um período de encerramento, o Tivoli reabriu 

as suas portas em 1999. 

 

Também digno de referência é o Cinema Odéon (Anexo II: Ficha 12), com um projecto 

original de 1927 do arquitecto Guilherme A. Soares. O espaço do seu auditório consistia de “um 

interior notável pela sua grande cobertura em madeira escura, pelo palco de frontão Art Deco, pelos 

volumes salientes dos camarotes e pelo lustre central de néons. (…) Foi modernizado com as 

impressivas galerias metálicas em 1931. Estas, salientes na fachada, muito decorativas com os seus 

rendilhados de vidro coloridos, quase «apagam» o desenho «em clássico» do edifício.” 20 (Fig. 2.14 a 

2.16) O Odéon acabou por ser encerrado na década de 90 do século XX, sendo que se encontra                 

abandonado desde então.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 No ponto seguinte do presente trabalho será desenvolvida com maior detalhe a história e evolução do Parque Mayer. 
 
19

 José Manuel Fernandes, em Cinemas de Portugal, 1995, p. 32. 

20
 Idem, p. 44. 
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Só mais tarde, quase na década de 50, nasce (na Avenida da Liberdade de frente para o 

Tivoli) o cinema S. Jorge (Anexo II: Ficha 13), projecto do arquitecto Fernando Silva. “Obra de 1949, 

foi o primeiro cinema a ser premiado como obra de arquitectura, com o prémio municipal de 1950. 

Edifício qualificado e luxuoso (…) mostra os progressos técnicos alcançados num quarto de século. 

Exibia uma fachada austera mas elegante com uma generosa varanda sobre a Avenida da Liberdade 

e o seu coberto vegetal. Com a crise instalada nos espaços dedicados ao cinema durante os anos 

setenta e oitenta, o seu auditório foi retalhado em três” 21 e assim permanece nos dias de hoje.  

 

Compreende-se com esta análise que o final do século XX foi propício para a decadência de 

muitos dos espaços lúdicos localizados no eixo da Avenida da Liberdade. Parte dos teatros que foram 

recuperados perderam a sua função original, adquirindo a novos usos e interpretações. Poucos são 

aqueles que conseguiram desenvolver-se ao mesmo ritmo da cidade e da sociedade, o que se 

traduziu em vários casos de cinemas e teatros deixados ao abandono, ou alvo de promessas 

longínquas de recuperação, como é o caso do próprio Parque Mayer. Ainda assim, este eixo mantém-

se fiel à sua tradição lúdica, de encontro e recreio, sendo que hoje em dia é também atractivo pela 

oferta de comércio e hotelaria. A vida boémia que aqui fervilhava no final do século XIX e no início do 

século XX parece sentir-se hoje em dia um pouco mais para Sudeste, subindo a colina e regressando 

ao Bairro Alto. Lá, teatros como os da Trindade, S. Luiz (Anexo II: Mapa) e S. Carlos (Anexo II: Ficha 

15) continuam em actividade, ao mesmo tempo que novos espaços deste carácter começam a sua 

actividade, como são caso disso o Teatro Estúdio Mário Viegas, a associação Zé dos Bois (Anexo II: 

Mapa) e o Teatro do Bairro (Anexo I: AI.5.). Estes novos espaços do século XXI servem a vida boémia 

actual com conceitos e dinâmicas actuais, oferecendo cultura e diversão. 

 

O que se propõe no seio do presente trabalho é acompanhar o desenvolvimento destes 

novos espaços lúdicos do centro lisboeta, trazendo o mesmo género de vivências que estes 

proporcionam para o expectante (e moribundo) Parque Mayer. 

 

 

 

 

                                                           
21

 José Manuel Fernandes, em Cinemas de Portugal, 1995, p. 108. 
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2.2. O PARQUE MAYER E O TEATRO DE REVISTA 

2.2.1 PARQUE MAYER, A BROADWAY À PORTUGUESA 

 

Aberto ao público no início dos “Loucos anos 20” do século XX, com a ambição de se tornar 

um pólo teatral, o Parque Mayer impôs-se primeiro como uma feira popular moderna. Depressa se 

transformou numa referência para o teatro de revista, com uma ambiência artística popular de 

crítica e caricatura, como afirma Daniel Melo. Sobreviveu à censura do Estado Novo (1933-1974) 

produzindo os mais diversos artifícios linguísticos e cénicos, e manteve-se activo após a revolução de 

1975. Resistiu à crescente popularidade da televisão, e chegou mesmo a absorver a indústria do 

cinema e a fazer dela uma parte da sua oferta. Durante longas décadas foi um centro lúdico de 

atracção não só para a cidade de Lisboa, mas também uma referência a nível nacional para este 

género de divertimento. Durante décadas foi palco de combates de luta livre e box, e acabou por 

fixar-se no imaginário nacional como a “Catedral da Revista”, quase como uma “Broadway à 

portuguesa”. O seu presente abandono, fruto da decadência vivida nas décadas de 80 e 90, tem 

recebido as mais diversas propostas de intervenção urbanística que começaram a ser desenvolvidas 

ainda na década de 40, quando primeiro se sentiu a necessidade de intervir neste parque. 

 O Parque Mayer foi inaugurado em 1922 no interior de quarteirão, limitado pelo grande 

muro que o separa do Jardim Botânico e pelos logradouros dos edifícios do Salitre e Praça da Alegria. 

Pela sua localização, acaba por passar despercebido na malha da cidade, sendo que a sua única 

entrada, localizada a nascente, lhe permite uma conexão pouco directa com a Avenida da Liberdade. 

(Anexo III: Fig. II – 1 e 2) Segundo Rui Francisco e José Ramos, este terreno e o seu antigo palácio da 

rua do Salitre teriam pertencido a uma ordem religiosa até antes do terramoto de 1755. Aquando do 

decreto pombalino para a abolição das ordens religiosas, ambos, terreno e palácio, foram vendidos 

pelo Marquês de Pombal à Marquesa de Alorna.22 Depois de passar por vários proprietários, o 

terreno e o imóvel foram adquiridos por Adolfo Lima Mayer (1838 – 1918) que ordenou a demolição 

do antigo palácio da Marquesa, para que fosse construído o Palácio Lima Mayer e estabelecidos os 

seus jardins. A construção de 1901 foi implantada junto ao limite do terreno com a Avenida da 

Liberdade, fazendo esquina para a Rua do Salitre. Projectada pelo arquitecto foi Nicola Bigaglia 

(1841-1908), tornou-se em 1902 no primeiro edifício a ser galardoado com o prémio Valmor. 

Com a morte de Lima Mayer, em 1918, o Palácio é absorvido pela aura lúdica boémia que se 

espalhava naquela altura pela Avenida da Liberdade, Restauradores e Chiado. Assim, o Palácio Mayer 

                                                           
22

 D. Leonor de Almeida Portugal, 6.ª Condessa de Assumar e 4.ª Marquesa de Alorna, 1750 – 1839. 



 

Figuras 2.17 e 2.18  – Luna Park, Paris, 1907

Figura 2.19 e 2.20 – Coney Island, Nova Iorque

é transformado no Club Mayer 

uma partilha familiar em 1920, o palácio é comprado

seus anexos e jardins. Este, por sua vez, 

(1874-1929), figura consagrada do 

espectáculos. Para o efeito, é criada a S

primeiro promotor. Esta nova sociedade centra a sua 

suas potencialidades, acabando por vender

em 1930 no Consulado de Espanha em Portugal. 

Inaugurado com o nome de Avenida Parque a 15 de Julho de 1922, viria a re

antigo nome, prevalecendo como Parque Mayer. Substituiu e incorporou a função lúdica da Feira de 

Agosto, uma das últimas feiras típicas da capital, com petiscos comércio e diversões, que funcionava 

maioritariamente em instalações precárias de

actividades propostas e por se localizar numa zona central e frequentada da cidade, na Avenida da 

Liberdade. Com o tempo, transformar

pretendendo emular o que se 

Gardens de Copenhaga (a funcionar desde 1843), e na península de Coney Is

(1880-1939) (Fig. 2.19 e 2.20)

 

 

 

 

 

 

Luna Park, Paris, 1907-1931.  

Coney Island, Nova Iorque, (1880-1939).  

ayer (Anexo II: Mapa), um clube nocturno de recreio e jogo. Por ocasião de 

uma partilha familiar em 1920, o palácio é comprado por Artur Brandão (?

seus anexos e jardins. Este, por sua vez, vende a propriedade logo no ano seguinte 

, figura consagrada do meio teatral que estava interessado em criar um novo local de 

Para o efeito, é criada a Sociedade Avenida Parque, da qual Galhardo se torna o 

primeiro promotor. Esta nova sociedade centra a sua atenção nos terrenos da propriedade e nas 

suas potencialidades, acabando por vender o Palácio Mayer ao governo espanhol, que o converteu 

em 1930 no Consulado de Espanha em Portugal.  

Inaugurado com o nome de Avenida Parque a 15 de Julho de 1922, viria a re

antigo nome, prevalecendo como Parque Mayer. Substituiu e incorporou a função lúdica da Feira de 

Agosto, uma das últimas feiras típicas da capital, com petiscos comércio e diversões, que funcionava 

maioritariamente em instalações precárias de madeira. O sucesso era garantido pela diversidade de 

actividades propostas e por se localizar numa zona central e frequentada da cidade, na Avenida da 

Liberdade. Com o tempo, transformar-se-ia num moderno e popular recinto de diversões ao ar livre, 

dendo emular o que se fazia no Luna Park de Paris (1907-1931) (Fig. 2.1

Gardens de Copenhaga (a funcionar desde 1843), e na península de Coney Is

). 
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, um clube nocturno de recreio e jogo. Por ocasião de 

(?-?), juntamente com os 

logo no ano seguinte a Luís Galhardo 

estava interessado em criar um novo local de 

, da qual Galhardo se torna o 

atenção nos terrenos da propriedade e nas 

o Palácio Mayer ao governo espanhol, que o converteu 

Inaugurado com o nome de Avenida Parque a 15 de Julho de 1922, viria a recuperar o seu 

antigo nome, prevalecendo como Parque Mayer. Substituiu e incorporou a função lúdica da Feira de 

Agosto, uma das últimas feiras típicas da capital, com petiscos comércio e diversões, que funcionava 

madeira. O sucesso era garantido pela diversidade de 

actividades propostas e por se localizar numa zona central e frequentada da cidade, na Avenida da 

ia num moderno e popular recinto de diversões ao ar livre, 

(Fig. 2.17 e 2.18), nos Tivoli 

Gardens de Copenhaga (a funcionar desde 1843), e na península de Coney Island em Nova Iorque 
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Figura 2.21 – Parque Mayer, Divertimentos, c. 1930.

Apesar da ambição em se tornar um pólo teatral, o Parque Mayer 

espaço de diversão e de convívio graças à sua oferta variada

referência para esta afirmação num excerto do jornal

 
“O número de espectáculos de toda a espécie de diversões, de jogo e de esplanadas que lá 

dentro encontra, satisfaz todas as fantasias e gostos, por
diversões têm um aspecto definitivo, cuidado, decente sem o ar ambulante de feira de aldeia (…) O 
Parque Mayer é indiscutivelmente o paraíso do lisboeta e onde em breve se poderá assistir a um 
espectáculo inédito, nunca antes visto em Portugal: um concurso de luta feminina ao ar livre (…) O 
Alhandra, por exemplo, é o ponto de encontro da 
agradavelmente a noite. Aquilo a que os franceses chamam o cabaret (…)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Passados cinco meses da inauguração do Parque Mayer, corria ainda o ano 1922, quando 

foram abertas as portas do seu primeiro tea

II: Ficha 7). Apenas quatro anos depois, é inaugurado o segundo espaço

2.24) (Anexo II: Ficha 8). No início da década de trinta

estava a ser convertido em Consulado E

intervenção, que vai desde melhoramentos a nível de pavimento, canalizações, electricidade,

construção de outros dois estabelecimentos comerciais laterais. Ainda com esta intervenção

levada a construção do pórtico da entrada principal 

2.26) (Anexo II: Ficha 9), ambos projecto do arquitecto Cris

modernista do Capitólio, inicialmente 

foi adaptado para exibições cinema

um terraço superior à sala, onde foi instalado um ecrã também para a exibição de filmes.

teatro Capitólio foi de facto um projecto inovador nos anos trinta

                                                           
23

 Excerto retirado do jornal Diário de Notícias

Parque Mayer, Divertimentos, c. 1930. Figura 2.22 – Parque Mayer, Pavilhão de Tiro ao alvo, c. 1930.

se tornar um pólo teatral, o Parque Mayer começou por ser

espaço de diversão e de convívio graças à sua oferta variada (Fig. 2.21 e 2.22). Encontra

referência para esta afirmação num excerto do jornal Diário de Notícias de Março de 1933:

O número de espectáculos de toda a espécie de diversões, de jogo e de esplanadas que lá 
dentro encontra, satisfaz todas as fantasias e gostos, por muito exigente que seja. Mas todas essas 
diversões têm um aspecto definitivo, cuidado, decente sem o ar ambulante de feira de aldeia (…) O 
Parque Mayer é indiscutivelmente o paraíso do lisboeta e onde em breve se poderá assistir a um 

nunca antes visto em Portugal: um concurso de luta feminina ao ar livre (…) O 
Alhandra, por exemplo, é o ponto de encontro da jeunesse e de todos aqueles que pretendem passar 
agradavelmente a noite. Aquilo a que os franceses chamam o cabaret (…)”23  

Passados cinco meses da inauguração do Parque Mayer, corria ainda o ano 1922, quando 

foram abertas as portas do seu primeiro teatro abarracado, o Teatro Maria Vitória 

Apenas quatro anos depois, é inaugurado o segundo espaço, o Teatro Var

No início da década de trinta, ao mesmo tempo que o Palácio 

convertido em Consulado Espanhol, o Parque Mayer sofre igualmente uma grande 

melhoramentos a nível de pavimento, canalizações, electricidade,

construção de outros dois estabelecimentos comerciais laterais. Ainda com esta intervenção

levada a construção do pórtico da entrada principal (que persiste actualmente), e do Capitólio 

projecto do arquitecto Cristino da Silva (1896-

modernista do Capitólio, inicialmente concebido para funcionar como salão de música e 

cinematográficas e também apresentações teatrais, e possuía também 

, onde foi instalado um ecrã também para a exibição de filmes.

foi de facto um projecto inovador nos anos trinta do século XX

Diário de Notícias, edição de 18 de Março de 1933. 

Parque Mayer, Pavilhão de Tiro ao alvo, c. 1930. 

começou por ser um 

. Encontra-se uma 

Notícias de Março de 1933: 

O número de espectáculos de toda a espécie de diversões, de jogo e de esplanadas que lá 
muito exigente que seja. Mas todas essas 

diversões têm um aspecto definitivo, cuidado, decente sem o ar ambulante de feira de aldeia (…) O 
Parque Mayer é indiscutivelmente o paraíso do lisboeta e onde em breve se poderá assistir a um 

nunca antes visto em Portugal: um concurso de luta feminina ao ar livre (…) O 
e de todos aqueles que pretendem passar 

Passados cinco meses da inauguração do Parque Mayer, corria ainda o ano 1922, quando 

Vitória (Fig. 2.24) (Anexo 

o Teatro Variedades (Fig. 

, ao mesmo tempo que o Palácio Lima Mayer 

igualmente uma grande 

melhoramentos a nível de pavimento, canalizações, electricidade, à 

construção de outros dois estabelecimentos comerciais laterais. Ainda com esta intervenção, é 

, e do Capitólio (Fig. 

-1976). O recinto 

como salão de música e variedades, 

teatrais, e possuía também 

, onde foi instalado um ecrã também para a exibição de filmes. O Cine-

do século XX, “um verdadeiro 



 

Figura 2.25 – Entrada do Parque Mayer, 

pórtico estilo art decó, projecto de Cristino 

da Silva, 1961.  

Figura 2.23 – Entrada de Artistas, Variedades, 1961.

acontecimento arquitectónico, que marca o início da arquitectura modernista em Portugal

esta razão, foi o único edifício do P

em 1983,25 sendo que os restantes três teatros encontram

de Protecção da Avenida da Liberdade. Apesar do seu e

reconhecido internacionalmente aquando da sua inclusão

ameaçados do mundo pela World Monuments Fund

 

 

Em 1937, foi construído 

entanto, esta casa de espectáculos, criada por 

Gato Preto, foi extinta apenas três anos depois em 1940, para dar lugar 

década o Parque Mayer fervilhava com o aumento de oferta dos espectáculos, com peças de teatro 

                                                          
24

 José Manuel Fernandes, em Cinemas de Portugal

25
 O Cineteatro Capitólio é declarado imóvel de interesse público pelo decreto

26
 Sedeada em Nova Iorque, a World Monuments Fund (WMF) foi criada em 1965, e é a única organização não

governamental sem fins lucrativos que patrocina a preservação da herança cultural de todo o mundo. Sediada também em 
Portugal desde 1994, tem como objectivo a recuperação 
assim a conservação do património.

Entrada do Parque Mayer, 

pórtico estilo art decó, projecto de Cristino 

Entrada de Artistas, Variedades, 1961. 

Figura 2.26 – Maquete do Capitólio, executada em 1997

projecto original de Cristino da Silva, 1925-31. 

Figura 2.24 – Teatro Maria Vitória, 1943.

acontecimento arquitectónico, que marca o início da arquitectura modernista em Portugal

foi o único edifício do Parque Mayer a ser classificado como imóvel de interesse público

sendo que os restantes três teatros encontram-se somente abrangidos pela Zona Especial 

de Protecção da Avenida da Liberdade. Apesar do seu estatuto, em 2005 o Capitólio vem a ser

reconhecido internacionalmente aquando da sua inclusão numa lista dos 100 monumentos mais 

World Monuments Fund.26 

 

, foi construído um quarto espaço teatral no Parque Mayer, o Teatro Recreio. No 

casa de espectáculos, criada por Giuseppe Bastos (1911-1975) e vizinha do restaurante 

extinta apenas três anos depois em 1940, para dar lugar a um ringue de boxe

década o Parque Mayer fervilhava com o aumento de oferta dos espectáculos, com peças de teatro 

                   
Cinemas de Portugal, 1995, p. 46 

O Cineteatro Capitólio é declarado imóvel de interesse público pelo decreto-lei nº 8/83 de 24 de Janeiro de 1983.

Iorque, a World Monuments Fund (WMF) foi criada em 1965, e é a única organização não

governamental sem fins lucrativos que patrocina a preservação da herança cultural de todo o mundo. Sediada também em 
Portugal desde 1994, tem como objectivo a recuperação e restauro de monumentos em território português, permitindo 
assim a conservação do património. 
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Maquete do Capitólio, executada em 1997-98 segundo o 

 

Teatro Maria Vitória, 1943. 

acontecimento arquitectónico, que marca o início da arquitectura modernista em Portugal.”24 Por 

arque Mayer a ser classificado como imóvel de interesse público 

se somente abrangidos pela Zona Especial 

statuto, em 2005 o Capitólio vem a ser 

numa lista dos 100 monumentos mais 

o espaço teatral no Parque Mayer, o Teatro Recreio. No 

e vizinha do restaurante 

a um ringue de boxe. Nesta 

década o Parque Mayer fervilhava com o aumento de oferta dos espectáculos, com peças de teatro 

lei nº 8/83 de 24 de Janeiro de 1983. 

Iorque, a World Monuments Fund (WMF) foi criada em 1965, e é a única organização não-

governamental sem fins lucrativos que patrocina a preservação da herança cultural de todo o mundo. Sediada também em 
e restauro de monumentos em território português, permitindo 
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Figura 2.27 – Vista sobre o Parque Mayer, com o Teatro Variedades e Cine-

teatro Capitólio em primeiro plano, 1961. 

Figura 2.28 – Entrada para o Pavilhão 

Português, 1961 

de revista que surgiam com abundância, e assim se consagrou a conquista do título de Catedral da 

Revista á Portuguesa por parte do Parque Mayer, como afirma Daniel Melo. Não obstante, também 

ali se exibiram peças de outros géneros teatrais, como operetas e comédias, não esquecendo as 

exibições de cinema. O recinto chegou a acolher (nas instalações do Teatro Variedades) a companhia 

teatral Amélia Rey Colaço, aquando do violento incêndio que consumiu todo o interior do Teatro 

Nacional D. Maria II, em 1964. 

 

Apesar de em 1956 ser inaugurado mais um espaço de representação, o Teatro ABC (Anexo 

II: Ficha 2), começava a anunciar-se a decadência do Parque Mayer. O Pavilhão Português (Fig. 2.28), 

espaço construído contiguamente ao Teatro ABC, era nos anos cinquenta um auditório ao ar livre. 

Terá sido neste espaço lisboeta onde foram pela primeira vez projectado cinema no exterior. Este 

recinto, de todos os espaços de espectáculo do Parque Mayer, foi o primeiro a ser encerrado. Tanto 

o Teatro ABC como o Variedades, depois variados percalços, viriam também a encerrar as suas 

portas na década de 90, restando o Teatro Maria Vitória como o único espaço teatral do Parque 

Mayer       ainda em funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da década de 70, em muito devido ao ambiente vivido da pós-revolução, inicia-se 

uma mudança acentuada dos valores políticos, sociais, estéticos e económicos na sociedade 

portuguesa. Conclui-se que o Parque Mayer não terá conseguido adaptar-se a esta mudança, sem 

conseguir acompanhar ou promover a diversidade nas actividades culturais necessária para 

continuar a cativar o público. Poderá ter sido esta “incompatibilidade social” uma das razões a 

motivar o abandono deste recinto.  

 

“O Parque Mayer teve sempre diversos tipos de actividades para oferecer aos seus visitantes, 
mas a partir de certa altura começa só a oferecer teatro de revista pelo que passa a ser conhecido. 
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Com a degradação da sua arquitectura, o seu aspecto limpo, de confiança, desaparece: a sua 
interioridade poderá também ter contribuído para uma certa marginalidade. Actualmente, à noite, 
tem um aspecto deserto, só funcionam os restaurantes e os teatros e isso não é suficiente para 
animar um local com tantas tradições.”27  

 

As propostas urbanas para a reabilitação do Parque Mayer começaram a surgir muito antes 

do seu declínio. Os textos de Daniel Melo e Rui Francisco e José Ramos descrevem algumas destas 

propostas, sendo que a primeira é datada do ano de 1940. O que primeiro se propôs foi o 

prolongamento do Jardim Botânico até à entrada da Avenida da Liberdade, recuperando a ideia de 

um movimento de opinião pública avançado em 1900, contestando a criação do Parque Mayer. Esta 

ideia, que ia ao encontro do ideal do Pulmão de Lisboa do escritor Fialho de Almeida (1857 - 1911) 

previa somente a preservação do Capitólio. 

 

Com o inicio da década de 70 do século XX, sucederam-se variadas propostas de 

revitalização, todas elas visando resgatar o Parque Mayer através de intervenções e estratégias 

urbanas, a primeira, ainda do último ano da década de 60. A proposta apresentada pela Avenida 

Parque SA e com desenho do arquitecto Carlos Ramos (n. 1922) contemplava a construção de dois 

hotéis no terreno do parque, sendo que os espaços de representação seriam transferidos para o 

subsolo, ao mesmo tempo que se propunham intervenções megalómanas, como uma ligação 

subterrânea com S. Bento e outra com a Praça do Martim Moniz. 

 

A Avenida Parque SA viria a propor uma nova intervenção mais tarde, já na década de 90, e 

desta vez com um projecto de Arsénio Cordeiro, o arquitecto responsável pelos projectos da Torre 

do Tombo e da Caixa Geral de Depósitos. No programa da proposta eram previstas áreas de 

habitação, escritórios, galerias comerciais, restaurantes, oito salas de cinema (ou seis destas e duas 

de teatro), prevendo-se a demolição do Teatro Variedades e a preservação do Maria Vitória, 

Capitólio e ABC. A não-aprovação deste projecto deveu-se aos desentendimentos entre artistas e 

proprietários dos teatros. Paralelamente a estas negociações, era divulgado o plano de urbanização 

da Avenida da Liberdade e Zona Envolvente pela Câmara Municipal de Lisboa, pelos arquitectos 

Fernandes de Sá (n. 1943) e Francisco Barata (n. 1950). Este plano salvaguardava o café dos artistas, 

o Capitólio, e o pórtico de entrada, acrescentando-lhe novos restaurantes, um museu-biblioteca do 

teatro de revista, uma casa da música, um anfiteatro ao ar livre, escritórios e ainda um hotel. Apesar 

de em 1993 ter sido elaborada uma proposta conjunta entre a CML e a Avenida Parque SA, em que 
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 Rui Francisco e José Ramos em Mayer, o Parque Triste, 1991. p. 283. 



22 
 

se consideravam ainda ateliers para artistas, discotecas e espaços de comércio, mais uma vez não foi 

alcançado um acordo entre as partes, essencialmente pelo desagrado da comunidade artística ao 

perder o Teatro Variedades. 

 

No último ano da década de 90 o então presidente da CML, João Soares (n. 1948), convida o 

arquitecto britânico Norman Foster (n. 1935) para a criação de uma nova proposta de revitalização 

do quarteirão interior do Parque Mayer, impondo-a à Bragaparques, que entretanto se tornou a 

proprietária do espaço. Foster apresentou quatro ideias diferentes, contemplando nas duas 

primeiras um edifício-torre de vinte andares destinado a acolher escritórios e habitação, juntamente 

com um museu, teatros, cinemas, cafés e ginásios. Por continuar a não existir entendimento entre a 

CML e aqueles que sempre estiveram ligados ao Parque Mayer, os trabalhos voltaram a não avançar. 

Anos depois, em 2005, o então presidente da CML, Santana Lopes (n. 1956) convida desta vez o 

arquitecto Frank Gerhy (n. 1929) para uma suposta derradeira proposta de intervenção para o 

Parque Mayer. No entanto, também esta não avançou para além do papel. Neste projecto, sugeria-

se a integração de um casino no parque e, pela primeira vez, prometia-se a salvaguarda do edifício 

do Capitólio e dos restantes equipamentos teatrais. 

Torna a ser por iniciativa de um presidente da CML, António Costa (n. 1961), que em 2007 é 

organizado um concurso de ideias para a intervenção a ser realizada no Parque Mayer. Pretendia-se 

primeiramente seleccionar cinco equipas técnicas e, numa segunda fase, abrir um novo concurso 

para a elaboração de um Plano Pormenor derradeiro. 

 
“Para o autarca, é necessário manter o Parque Mayer como “um centro de lazer e cultura” 

em torno da reabilitação do Teatro Capitólio, de acordo com o projecto inicial do arquitecto Cristino 
Silva. O Parque Mayer “terá que funcionar” em articulação com o Jardim Botânico e a Avenida da 
Liberdade e com o eixo da Rua do Salitre ao Príncipe Real, sublinhou ainda António Costa.”28  

 

O projecto vencedor deste concurso por unanimidade foi anunciado em 2008, sendo o 

projecto de Plano Pormenor escolhido da autoria do atelier de arquitectura Aires Mateus, sendo que 

os restantes quatro classificados foram os gabinetes ARX, Vão Arquitectos Associados, Eduardo Souto 

Moura, e Gonçalo Byrne. A proposta vencedora, prevista para ser posta em prática com toda a 

brevidade possível, propõe estender o Jardim Botânico até ao recinto do Parque Mayer, criando ao 

mesmo tempo uma praça em torno do Capitólio, e procurando integrar o parque na malha da cidade, 

deixando que toda a sua área seja reservada ao percurso pedonal. Já que este quarteirão funciona 
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 Excerto retirado do jornal Correio da Manhã, edição de 20 de Setembro de 2007. 
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num declive, são também propostos alguns meios mecânicos, destinados a auxiliar os peões no 

vencimento da diferença de cotas entre a Rua da Alegria e a Rua da Escola Politécnica. É ainda 

proposto um hotel, serviços de várias ordens, restaurantes e duas salas de espectáculos, com o Cine-

teatro Capitólio e o teatro Variedades devidamente recuperados. De entre os trabalhos, é ainda 

posta a hipótese da construção neste local de bibliotecas e livrarias especializadas em artes plásticas 

e artes de palco, bem como um espaço destinado a residências para artistas. 

Também neste ano de 2008, é aprovado o projecto de reabilitação do teatro Capitólio, um 

projecto do arquitecto Souza de Oliveira, que promete devolver-lhe a imagem proposta no desenho 

original de Cristino da Silva. Em homenagem ao actor e humorista, defensor activo do Parque Mayer, 

Raul Solnado (1929-2009), o Capitólio irá receber o seu nome depois dos trabalhos de trabalhos de 

recuperação. Com essa intervenção, o teatro deverá tornar-se num espaço para várias artes de palco, 

sendo que se prevê a reposição da grande sala, que se poderá abrir lateralmente para uma praça que 

existirá em torno do edifício. Os trabalhos de reabilitação do Capitólio, emblemático para o 

modernismo português, que haviam tido início ainda em 2010, encontram-se presentemente 

embargados. 

 

Ao longo de quase seis décadas foram várias e numerosas as propostas a serem elaboradas 

pelas mais diversas entidades e ateliers de arquitectura, com as mais variadas abordagens de 

programa, sempre tendo em vista a requalificação do quarteirão abandonado do antigo Parque 

Mayer. A marginalização da revista e deste mundo de espectáculo faz com que até as sessões de 

teatro do Maria Vitória, o único teatro ainda em funcionamento, tragam pouca alegria ao Parque. A 

sua vitalidade depende do movimento de automóveis que entram e saem deste espaço que tem 

funcionado nos últimos anos como parque de estacionamento, propriedade da Bragaparques. Dos 

edifícios que perderam o seu uso, apenas os Teatros se mantêm erguidos, já que a maioria das 

restantes construções foi sendo demolida, salvo excepções de espaços de restauração que, 

mantendo-se em funcionamento, ainda fazem frente à desertificação do Parque. Apesar de este ser 

um dos mais pensados problemas da malha da cidade de Lisboa, e de não faltarem soluções para o 

recuperar, por questões económicas, burocráticas ou simplesmente polémicas, pouco ou nada se fez 

para salvaguardar o que em tempos foi apelidado da broadway portuguesa. 

 

Pretende-se com o presente trabalho produzir uma proposta passível de agradar à 

comunidade artística e aos empreendedores, que não só restitua ao Parque Mayer uma vida própria, 

mas que também lhe permita uma interligação total à cidade. Acima de tudo, pretende-se contribuir 
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para a revitalização da memória deste quarteirão num exercício cujo objectivo concreto passa pela 

recuperação dos seus espaços, reutilizando-os com novos pretextos que se transformem em novos 

atractivos para as novas gerações.  

 

2.2.2 A HERANÇA DO TEATRO DE REVISTA 

 

A Revista à Portuguesa “foi o género teatral com mais crítica social e política no país, (…) 
essencialmente uma crítica de costumes, muito assente em estereótipos sociais. (…) Estas facetas 
imprimiam actualidade às peças e, simultaneamente, permitiam o riso, a sátira, a crítica, e, em 
menor grau, o conhecimento.”29  
 

 O Teatro de Revista surgiu nos primeiros anos de actividade do Parque Mayer, durante os 

anos 20 do século XX, como mais uma forma de entretenimento para aqueles que frequentavam este 

espaço lúdico da capital portuguesa. O género teatral acabou por se tornar numa tradição conectada 

a este Parque ao enraizar-se nos seus espaços de representação. A oferta de espectáculos foi 

aumentando, o que fez com que este espaço se tornasse uma referência para o teatro de revista, 

atraindo público nacional. Apesar desta tendência se ter alterado desde os anos 70, e de o Parque 

Mayer já não verificar a mesma afluência das décadas 20 e 30, a tradição da revista                           

não lhe foi desassociada.  

 

Procurando definir este género teatral, pode afirmar-se que a revista à portuguesa, baseou o 

seu reportório na crítica à sociedade que lhe era contemporânea. As suas representações são 

constituídas por cenas de cariz cómico e satírico, animadas intercaladamente com performances 

musicais e de dança. Também é sua característica um certo gosto “kitsch”, que se transmite em 

vestes exuberantes de actores e bailarinos, bem como uma forma algo estridente de declamação de 

texto. Esta receita gera um espectáculo onde o publico se pode divertir com a crítica, enquanto o 

quotidiano nacional é levado a palco. Apesar da revista à portuguesa ser considerada por alguns 

críticos literários como um género teatral menor, e muitas vezes marginalizado, “é inegável o valor 

que detém como documento sociológico.” 30 

 

As origens mais remotas do Teatro de Revista podem estar relacionadas com os espectáculos 

satíricos da Grécia Antiga. Com o avançar dos séculos, a influência da Igreja Católica acabou por 

obrigar a que os espectáculos populares burlescos se expressassem apenas no Carnaval e nas festas 
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 Daniel Melo em Parque Mayer. Os 80 anos da Broadway portuguesa, 2003, página 47. 

30
 Idem. 
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rurais e pastoris. Mesmo com estas limitações, continuavam a fazer-se pontualmente “sátiras 

humorísticas às classes dominantes.” 31 

 

O Teatro de Revista, tal como o associamos ao Parque Mayer, terá nascido em Paris nos 

finais do século XVIII, procurando fazer frente ao monopólio do teatro estatal francês. Este tipo de 

espectáculo pretendia recordar e criticar os acontecimentos mais marcantes através do canto, da 

dança e da declamação. Desenvolvendo-se este novo género teatral adquiriu tons mais humorísticos, 

transformando o espectáculo numa comédia, recorrendo frequentemente a piadas brejeiras, “tendo 

como alvo as suas piadas a burguesia e a sociedade capitalista.”32  

Este género teatral chegou a Portugal em meados do século XIX, e segundo Marina Tavares 

Dias, a primeira representação foi estreada no ano de 1852, no palco do agora extinto Teatro 

Gymnasio, situado na Rua Nova do Almada, no Chiado.  Entre 1854 e 1870, sucederam-se inúmeras 

peças deste género que foram sendo apresentadas nos vários teatros de Lisboa. Assim, a revista à 

portuguesa acabou por se tornar numa das mais populares formas de teatro do nosso país durante 

mais de cem anos. O seu humor misturado com música, cor e fantasia cativaram o público português. 

No entanto, foi já no século XX que o Parque Mayer adquiriu o título de catedral do Teatro de 

Revista. Apesar de actualmente o recinto do Parque Mayer ter um funcionamento mais direccionado 

para o estacionamento automóvel do que para um centro recreativo de artes performativas, a 

tradição da revista continua viva no único espaço teatral ainda em funcionamento, o Teatro Maria 

Vitória.  

 

Numa tentativa de comparação entre o Teatro de Revista e o Teatro Experimental (sendo 

este parte do programa do trabalho prático) pode afirmar-se que ambos são fruto da sociedade em 

que se geraram. Para além disso, ambos procuram usar a critica como forma de expressão, se bem 

que a Revista o faz através da sátira, ridicularizando enquanto analisa, e não é essa a abordagem do 

Teatro Experimental. Apesar de o primeiro está associado a uma tradição vigente na história nacional 

do século XX, as gerações mais recentes pouco se relacionam com ele. O segundo foi um movimento 

introduzido há poucas décadas no universo do teatro português e começa a ganhar alguma 

expressão neste início do século XXI. No capítulo seguinte do presente trabalho será apresentada 

uma definição de Teatro Experimental e explorados os espaços onde este género teatral opera. 
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 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira da Cultura, edição século XXI.  
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26 
 

Figura 2.29 – Teatro Variedades, no enquadramento ente a 

entrada do Parque Mayer (à esquerda) e o Cine-Teatro 

Capitólio (à direita).  

Figura 2.30 – Teatro Variedades, com a entrada dos artistas 

à direita. 

2.3. O TEATRO VARIEDADES ENQUANTO OBJECTO DE INTERVENÇÃO 

 2.3.1. TEATRO VARIEDADES: ENQUADRAMENTO 

 

O Teatro Variedades (Fig. 2.29 e 2.30) faz parte do conjunto de edifícios e estruturas 

construídas ainda existentes no Parque Mayer, em Lisboa, juntamente com os restantes três teatros 

(Capitólio, Maria Vitória e ABC) associados à tradição do teatro de revista em Portugal. “O Teatro 

Variedades implanta-se junto à face nascente do recinto, junto à Travessa do Salitre, e à única 

entrada do recinto, sendo que a sua fachada principal está voltada para o interior do Parque, fazendo 

com que este fique frente a frente com o Cine-teatro Capitólio.”33 (Anexo III: Fig. II e III)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda durante o ambiente dos loucos anos vinte, que corresponderam aos primeiros anos de 

actividade do Parque Mayer, teve início a construção o seu segundo espaço de espectáculos, o 

Teatro Variedades. Inaugurado mês de Janeiro de 1924, o desenho deste teatro é atribuído ao 

arquitecto Urbano de Castro, que deu forma às intenções de Luís Galhardo, o primeiro promotor do 

parque. “Este novo teatro vem tomar o lugar nos jardins do antigo Palácio Lima Mayer, onde antes se 

situava um dos seus pequenos lagos, e próximo de onde mais tarde se viria a instalar o café A 

Favorita.”34  
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 Madalelena Ribeiro em www.monumentos.pt, 2005. 
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 Excerto do jornal O Século, edição de 23 de Novembro de 1966. 
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Figura 2.31 – Registo fotográfico de reconstituição de 

Dança e Luta no Parque, na fachada Norte do Teatro 

Variedades. Anterior às alterações de 1935. 

Figura 2.32 – Registo fotográfico da entrada do Parque 

Mayer, com vista para o Teatro Variedades. Posterior às 

alterações de 1935. 

“A sua construção deve-se à iniciativa do saudoso empresário Luís Galhardo que mercê do 
seu acrisolado amor à arte dramática, a que dedicou toda a sua vida, encontrou num grupo de 
capitalistas a possibilidade de concretizar o seu velho sonho – doar ao povo de Lisboa um teatro para 
o género ligeiro, destino aliás, que tem cumprido integralmente desde a primeira hora. (…) A 
inauguração assinalou-se em 8 de Julho de 1926 com a revista intitulada «Pó de Arroz», da autoria do 
próprio Luís Galhardo e do inesquecível Vasco Santana, parceria que conquistou os maiores êxitos 
como revisteiros. (…).”35  
 

Não foi possível encontrar um registo desenhado do projecto original do Teatro Variedades 

no arquivo da Direcção Geral das Artes e dos Espectáculos, onde se encontra o Processo de Obra do 

imóvel. Existe somente o registo de duas pequenas intervenções, em 1927 e 1932, sendo a primeira 

a adaptação do espaço para permitir sessões de cinema, e a segunda uma ampliação das áreas 

administrativas que, segundo é descrito no processo de obra, se localizavam no topo do corredor da 

plateia do lado norte (Fig. 2.31 e 2.32). Os desenhos mais antigos disponíveis correspondem a um 

levantamento da fachada principal (Poente) e da fachada lateral direita (Norte), elaborados em 1935, 

que viriam a servir de base para as intervenções a realizarem-se nesse ano. (Anexo III: Fig. V – 1 e 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas alterações correspondiam à alteração da cobertura original, aumentando o pé direito 

do auditório, e do encerramento do varandim da fachada norte, para a criação da marquise, que se 

tornou característica da entrada do Parque Mayer. (Anexo III: Fig. V- 3 a 10). Estas terão sido as 

únicas intervenções que alteraram a imagem do teatro, transformando o que foi projectado por 

Urbano de Castro, no Variedades que reconhecemos hoje em dia.  

 

                                                           
35

 Excerto retirado do jornal Comércio do Porto, edição de 23 de Novembro de 1966. 
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Figura 2.33 - Planta esquemática para uso da bilheteira

configuração para receber a peça Equus, 1976. 

Outras intervenções foram levadas a cabo em 1965 no sentido de rentabilizar a sala. O 

balcão original foi modificado, ao mesmo tempo que 

o sistema de ventilação, para possibilitar o aumento da capacidade da audiência.                            

(Anexo III: Fig. V - 11 a 14).  

 

A 22 de Novembro de 1966 o Teatro Variedades vem a ser atingido 

deflagra na zona da caixa de palco, 

Descalços no Parque,36 causado por uma lâmpada de ensaio encostada a um pano de cenário. A 

descida da cortina de segurança (pano de ferro) 

retendo-o na caixa de palco que, juntamente com o seu recheio, ficariam destruídos. A cobertura da 

caixa de palco também acabaria por abater, e o mesmo viria a acontecer aos camarins, oficinas e 

outras dependências da zona posterior do teatro. O auditório vem a ser apenas afectado pelos jactos 

de água da intervenção dos bombeiros que danificaram a plateia. (Anexo 

Os trabalhos de recuperação do teatro foram breves, tratando a área ardida 

acrescendo-lhe espaços anexos na zona posterior do edifício, numa área associada aos artistas e às 

oficinas de cenografia. Esta intervenção pode ser verificada no documento inserido no processo de 

obra, datado ainda de Dezembro de 1966

 

adaptação especial da qual o espaço vem a ser alvo, durante 

década de 70 para

contemporâneo, e não de teatro de revista. Verifica

durante 

não se mantendo 

convertido numa plataforma circular e foi trazido para diante do 

proscénio, permitindo que parte da audiência se pudesse alojar no 

interior da caixa de palco. Para além 

espacial permitir 

dinamização do espaço de representação
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 Descalços no Parque: uma comédia de sátira da Companhia de Te

encenação de Jacinto Bastos, com os artistas Irene Isidoro, Assis Pacheco, Irene Cruz, João Lourenço e Rodolfo Neves.

para uso da bilheteira do auditório do Variedades, que adquire uma diferente 

1976.  

Outras intervenções foram levadas a cabo em 1965 no sentido de rentabilizar a sala. O 

balcão original foi modificado, ao mesmo tempo que foi adicionado um segundo balcão, e melhorado 

o sistema de ventilação, para possibilitar o aumento da capacidade da audiência.                            

22 de Novembro de 1966 o Teatro Variedades vem a ser atingido por u

palco, onde estava prestes a decorrer mais uma apresentação da peça 

causado por uma lâmpada de ensaio encostada a um pano de cenário. A 

descida da cortina de segurança (pano de ferro) preveniu a propagação do incêndio 

o na caixa de palco que, juntamente com o seu recheio, ficariam destruídos. A cobertura da 

caixa de palco também acabaria por abater, e o mesmo viria a acontecer aos camarins, oficinas e 

ências da zona posterior do teatro. O auditório vem a ser apenas afectado pelos jactos 

água da intervenção dos bombeiros que danificaram a plateia. (Anexo III: Fig. VI -

Os trabalhos de recuperação do teatro foram breves, tratando a área ardida 

lhe espaços anexos na zona posterior do edifício, numa área associada aos artistas e às 

oficinas de cenografia. Esta intervenção pode ser verificada no documento inserido no processo de 

obra, datado ainda de Dezembro de 1966. (Anexo III: Fig. V – 15 a 24) 

No processo de obra deste teatro existe o registo de

adaptação especial da qual o espaço vem a ser alvo, durante 

década de 70 para a apresentação de “Equus”, uma peça

contemporâneo, e não de teatro de revista. Verifica

durante esta década o Variedades procurava diversificar a 

não se mantendo limitado à revista. Para a produção, o palco foi 

convertido numa plataforma circular e foi trazido para diante do 

proscénio, permitindo que parte da audiência se pudesse alojar no 

interior da caixa de palco. Para além desta diferente organização 

espacial permitir uma maior audiência, permite também uma maior 

dinamização do espaço de representação. (Fig. 2.33) 

uma comédia de sátira da Companhia de Teatro Alegre, sob a direcção de Henrique Santana, 

encenação de Jacinto Bastos, com os artistas Irene Isidoro, Assis Pacheco, Irene Cruz, João Lourenço e Rodolfo Neves.

que adquire uma diferente 

Outras intervenções foram levadas a cabo em 1965 no sentido de rentabilizar a sala. O 

foi adicionado um segundo balcão, e melhorado 

o sistema de ventilação, para possibilitar o aumento da capacidade da audiência.                            

por um incêndio que 

onde estava prestes a decorrer mais uma apresentação da peça 

causado por uma lâmpada de ensaio encostada a um pano de cenário. A 

do incêndio ao auditório, 

o na caixa de palco que, juntamente com o seu recheio, ficariam destruídos. A cobertura da 

caixa de palco também acabaria por abater, e o mesmo viria a acontecer aos camarins, oficinas e 

ências da zona posterior do teatro. O auditório vem a ser apenas afectado pelos jactos 

- 1 a 9)  

Os trabalhos de recuperação do teatro foram breves, tratando a área ardida do teatro e 

lhe espaços anexos na zona posterior do edifício, numa área associada aos artistas e às 

oficinas de cenografia. Esta intervenção pode ser verificada no documento inserido no processo de 

bra deste teatro existe o registo de uma 

adaptação especial da qual o espaço vem a ser alvo, durante o final da 

presentação de “Equus”, uma peça de teatro 

contemporâneo, e não de teatro de revista. Verifica-se assim que já 

sificar a sua oferta, 

à revista. Para a produção, o palco foi 

convertido numa plataforma circular e foi trazido para diante do 

proscénio, permitindo que parte da audiência se pudesse alojar no 

desta diferente organização 

maior audiência, permite também uma maior 

 

atro Alegre, sob a direcção de Henrique Santana, 

encenação de Jacinto Bastos, com os artistas Irene Isidoro, Assis Pacheco, Irene Cruz, João Lourenço e Rodolfo Neves. 
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No início da década de noventa, o Teatro Variedades é transportado para os ecrãs televisivos, 

tornando-se no cenário de um programa inovador, que dava lugar a pequenas rábulas sociais e 

políticas em formato de revista, intitulado Grande Noite.37  

 

No ano de 1995, seria posta em cena a última revista a subir ao palco do Teatro Variedades.38 

A partir de então, todos os eventos realizados nesta sala de espectáculos seriam eventos 

esporádicos, na sua quase totalidade concertos foram alvo de uma licença provisória. Durante os 

meses de Abril e Maio de 1998, o espaço deste teatro é utilizado pelo Teatro Nacional D. Maria II, 

numa associação conjunta com a Expo 98, para a realização do espectáculo Fatzer de Bertold Brecht, 

no âmbito do Festival dos Cem Dias, tendo sido concedida uma autorização excepcional para o 

efeito, que entre várias condicionantes, obrigou a reduzir a lotação aos lugares disponíveis na plateia 

por motivos de segurança, como referido na sua Memória Descritiva. 

 

  Entre 1998 e 2006 não existe registo no processo arquivado na Direcção Geral dos 

Espectáculos e das Artes de que algum evento tenha tomado lugar no Teatro Variedades, pelo que se 

entende que este espaço tenha sido votado ao abandono. No decorrer do ano de 2006, Câmara 

Municipal de Lisboa toma a iniciativa de “incluir todo o recinto do Parque Mayer nas festas da 

cidade,” 39 no sentido de dinamizar o espaço e de procurar medir o interesse da população por 

aquele espaço, cuja remodelação tinha vindo a ser sucessivamente prometida e adiada. Neste 

âmbito, são programadas diversas actividades a ter lugar no Teatro Variedades, festivais dedicados 

tanto a bandas portuguesas como a internacionais. Para isso, o edifício foi alvo de uma leve 

intervenção mais direccionada para a sua limpeza do que para a sua concreta reabilitação. (Anexo III 

– Fig. IV) No ano seguinte, 2007, foi feita uma declaração pelo vereador da Cultura José Amaral 

Lopes, de que este teatro iria ser alvo de obras de reabilitação no sentido de, a partir de Maio de 

2008, funcionar com actividades culturais nas áreas do teatro, cinema, música e dança, numa 

intenção clara de dinamização da sua sala de espectáculos. No entanto, estas intervenções não 

chegaram a ser concretizadas antes do final do ano seguinte, quando o Teatro Variedades acolheu a 

                                                           
37

 A Grande Noite, programa televisivo transmitido na RTP entre 1992 e 1993. 

38
 Esta última peça de teatro de revista terá sido também a última encenação de Alberto Varela da Silva (1929 - 1995), e 

teria de título, Ao Que Nós Chegámos. 

39
 Excerto retirado do Jornal de Notícias, edição de Maio de 2006. 
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Figura 2.34 - Fotografia interior do auditório do Teatro Variedades 

aquando do evento musical de 2008.  

primeira edição de um festival de música (Figura 2.15),40 sendo um dos muitos palcos da Avenida da 

Liberdade apropriados para este evento. (Fig. 2.34) 

 

Só mais tarde, em Março de 

2010, no dia em que arrancaram as 

obras de reabilitação do Capitólio, o 

presidente da Câmara de Lisboa, 

António Costa, apesar de sublinhar que, 

no que diz respeito à recuperação do 

Parque Mayer, (…) não passa pela 

Câmara, mas antes pelo que os agentes 

e criadores culturais quiserem fazer 

naquele espaço, 41  garantiu mesmo 

assim que o teatro Variedades seria reabilitado, e que o teatro Maria Vitória não cessaria as suas 

actividades durante essas intervenções. 

 

Passados quase dois anos depois estas declarações, a porta principal do Teatro Variedades 

permanece encerrada, e os restantes vãos do piso térreo emparedados. Ao consultar o processo de 

obra deste teatro, encontrou-se um projecto aprovado para a reabilitação deste teatro, para o qual 

não existe autorização de reprodução. Esta proposta foi elaborada pelo atelier AFR Arquitectos, e 

aparentemente aceite, ainda que no local não existam quaisquer indícios de começo de obras e não 

haja notícias actualizadas referentes a esta intervenção. 

 

2.3.2. TEATRO VARIEDADES: RECONSTITUIÇÃO CONJECTURAL 

 

“Em cada teatro, o levantamento cronológico serve para fazer a história que será sobretudo a 

história dos seus espectáculos, de toda a documentação fotográfica, reforçando a ideia chave da 

importância que aqui adquirem as memórias colectivas. Memórias que estão polarizadas nestes 

lugares, outrora sítios proveligiados para o convívio social. O levantamento da arquitectura dos 

edifícios, feito de forma gráfica uniforme e de um modo muito detalhado (factor que implica a 

                                                           
40

 Festival de música rock promovido pela Super Bock, Super Bock em Stock. 

41
 Excerto retirado do jornal Correio da Manhã, edição de 23 de Março de 2010. 



 

Fachada Poente (Principal) 

 Figura 2.34 e 2.35 - Levantamento dos alçados do Teatro Variedades presentes no documento de obra de 1935, para o 
encerramento do varandim da fachada N
 

existência de uma equipa permanente na ba

análise comparativa, para qualquer que venha a ser o critério numa estratégia de recuperações.

 

Neste sentido, e trabalhando para melhor entendimento do objecto de intervenção, 

procurou-se realizar uma reconstituição conjectural. Esta resulta de um trabalho de investigação que, 

apesar de desenvolvido ao longo de meses de pesquisa, não pretende constituir

uma verdade absoluta.  

 

Apresenta-se então uma reconstituição daquilo

graças aos elementos encontrados e fornecidos pela Direcção Geral dos Espectáculos e das Artes 

(Anexo III – Fig. V), documentação fotográfica recolhida (Anexo III 

comparativos de exemplos contemporâneos ao exemplar em questão (Anexo II

documentação que lhe desse suporte, nã

precisas em relação ao projecto original de Urbano de Castro

documentação relativa a alterações propostas a esse projecto inicial, e de reconstrução após o 

incêndio que atingiu o teatro em 1966. Esta reconstituição pretende 

daquilo que seria o Teatro Variedades no final da década 

hoje. 

 

 Ao nível de detalhe de enumeração ou até de funcionamento específico de cada pequeno 

espaço, a informação recolhida não permitiu avançar com esse tipo de conjectura devido à 

impossibilidade de entrada no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
42

 José Manuel Fernandes, em Arqueologia 

Fachada Norte 

Levantamento dos alçados do Teatro Variedades presentes no documento de obra de 1935, para o 
fachada Norte, e modificação na cobertura e fachada Sul. 

existência de uma equipa permanente na base do projecto), terá como objectivo a rápida e fácil 

análise comparativa, para qualquer que venha a ser o critério numa estratégia de recuperações.

Neste sentido, e trabalhando para melhor entendimento do objecto de intervenção, 

a reconstituição conjectural. Esta resulta de um trabalho de investigação que, 

apesar de desenvolvido ao longo de meses de pesquisa, não pretende constituir

se então uma reconstituição daquilo que se pensa ter sido o Teatro Variedades, 

graças aos elementos encontrados e fornecidos pela Direcção Geral dos Espectáculos e das Artes 

Fig. V), documentação fotográfica recolhida (Anexo III – Fig. IV), e como resultado 

plos contemporâneos ao exemplar em questão (Anexo II

documentação que lhe desse suporte, não foi no entanto possível chegar a conclusões muito 

precisas em relação ao projecto original de Urbano de Castro. Esta análise foi portanto ba

documentação relativa a alterações propostas a esse projecto inicial, e de reconstrução após o 

incêndio que atingiu o teatro em 1966. Esta reconstituição pretende então construir uma imagem 

daquilo que seria o Teatro Variedades no final da década de 70, e que se acredita que continue a ser 

Ao nível de detalhe de enumeração ou até de funcionamento específico de cada pequeno 

espaço, a informação recolhida não permitiu avançar com esse tipo de conjectura devido à 

impossibilidade de entrada no teatro, encerrado pela Câmara Municipal de Lisboa.

                   
Arqueologia e Recuperação Dos Espaços Teatrais, 1992, p. 14. 
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Levantamento dos alçados do Teatro Variedades presentes no documento de obra de 1935, para o 

se do projecto), terá como objectivo a rápida e fácil 

análise comparativa, para qualquer que venha a ser o critério numa estratégia de recuperações.”42 

Neste sentido, e trabalhando para melhor entendimento do objecto de intervenção, 

a reconstituição conjectural. Esta resulta de um trabalho de investigação que, 

apesar de desenvolvido ao longo de meses de pesquisa, não pretende constituir-se                            

que se pensa ter sido o Teatro Variedades, 

graças aos elementos encontrados e fornecidos pela Direcção Geral dos Espectáculos e das Artes 

Fig. IV), e como resultado 

plos contemporâneos ao exemplar em questão (Anexo II). Pela inexistência de 

o foi no entanto possível chegar a conclusões muito 

Esta análise foi portanto baseada na 

documentação relativa a alterações propostas a esse projecto inicial, e de reconstrução após o 

então construir uma imagem 

de 70, e que se acredita que continue a ser 

Ao nível de detalhe de enumeração ou até de funcionamento específico de cada pequeno 

espaço, a informação recolhida não permitiu avançar com esse tipo de conjectura devido à 

Municipal de Lisboa. 
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Piso térreo (Plateia) 1º Piso (1º balcão)

Fachada Poente (Principal) 

Figura 2.39 e 2.40 - Alçados da proposta de intervenção no Teatro Variedades, presentes no documento de obra de
para o encerramento do varandim da fachada N
 

Numa primeira abordagem, os desenhos do Teatro 

marcadamente rectangular e de simetria vincada. 

conclusão que o projecto original agregaria todos os espaços de serviços ao público e aos 

funcionários no piso térreo, reservando o primeiro piso para o 1º balcão, que nessa época seria o 

único. Volumetricamente, este seria um edifício caracterizado pelo seu embasame

estariam assentes os volumes da audiência e da caixa de palco, ambos ladeados por dois varandins 

nas fachadas Norte e Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.36 a 2.38 - Reconstituição conjectural, pela autora
aproximadamente o que seria o projecto original de 1923.

 

As intervenções de que foi sendo alvo terão tido inerente a preocupação do aumento da 

capacidade da plateia, bem como a sua modernização e ampliação de meios. Nessa grande 

intervenção de 1935 terá sido precisamente para aumentar a qualidade espacial do auditório que a 

cobertura foi modernizada e subida, aumentando o pé

alçado principal foi modificado. Já o encerramento do varandim a norte terá sido concebido no 

sentido da criação de mais um espaço de espera e estadia para a audiência a ocupar o balcão, 

supondo que o bar do piso térreo, localizado també

para servir a totalidade dos espectadores.

 

 

 

 

 

 

 

1º Piso (1º balcão) 2º Piso (2º balcão 

Fachada Norte 

Alçados da proposta de intervenção no Teatro Variedades, presentes no documento de obra de
ramento do varandim da fachada Norte, e modificação na cobertura e fachada Sul. 

Numa primeira abordagem, os desenhos do Teatro Variedades revelam um edifício de 

de simetria vincada. A análise o processo de obra deste teatro leva à 

ue o projecto original agregaria todos os espaços de serviços ao público e aos 

funcionários no piso térreo, reservando o primeiro piso para o 1º balcão, que nessa época seria o 

único. Volumetricamente, este seria um edifício caracterizado pelo seu embasame

estariam assentes os volumes da audiência e da caixa de palco, ambos ladeados por dois varandins 

Reconstituição conjectural, pela autora: Plantas do Teatro Variedades datadas de 1966, assinalando 
aproximadamente o que seria o projecto original de 1923. 

As intervenções de que foi sendo alvo terão tido inerente a preocupação do aumento da 

, bem como a sua modernização e ampliação de meios. Nessa grande 

intervenção de 1935 terá sido precisamente para aumentar a qualidade espacial do auditório que a 

cobertura foi modernizada e subida, aumentando o pé-direito interior da sala. Por consequência, o 

alçado principal foi modificado. Já o encerramento do varandim a norte terá sido concebido no 

criação de mais um espaço de espera e estadia para a audiência a ocupar o balcão, 

, localizado também na ala norte, não teria dimensão suficiente

os espectadores. 

2º Piso (2º balcão – Geral) 

Alçados da proposta de intervenção no Teatro Variedades, presentes no documento de obra de 1935, 

Variedades revelam um edifício de planta 

o processo de obra deste teatro leva à 

ue o projecto original agregaria todos os espaços de serviços ao público e aos 

funcionários no piso térreo, reservando o primeiro piso para o 1º balcão, que nessa época seria o 

único. Volumetricamente, este seria um edifício caracterizado pelo seu embasamento largo, onde 

estariam assentes os volumes da audiência e da caixa de palco, ambos ladeados por dois varandins 

: Plantas do Teatro Variedades datadas de 1966, assinalando 

As intervenções de que foi sendo alvo terão tido inerente a preocupação do aumento da 

, bem como a sua modernização e ampliação de meios. Nessa grande 

intervenção de 1935 terá sido precisamente para aumentar a qualidade espacial do auditório que a 

or consequência, o 

alçado principal foi modificado. Já o encerramento do varandim a norte terá sido concebido no 

criação de mais um espaço de espera e estadia para a audiência a ocupar o balcão, 

não teria dimensão suficiente 

N 



 

Piso térreo (Plateia) 

Outras modificações significativas aconteceram no aumento das áreas administrativas e de 

bastidores no topo da ala sul do teatro, sendo que no projecto ori

sob o terraço sul. Estas áreas acabaram por crescer num volume que apesar de ser contíguo à pré

existência, não possuía uma cobertura percorrível. Terá sido somente em 1965 que veio a ser 

construído o segundo balcão, aumenta

intervenção de melhoramento da ventilação da sala

segundo balcão viria a ter um acesso interior a partir do espaço do bar do primeiro piso, na ala norte, 

e uma saída directa para o exterior, acedendo ao terraço da ala sul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.41 a 2.43 - Plantas do Teatro Variedades inseridas na proposta de intervenção no teatro após o incêndio de 1966, 
assinalando o que seria o volume construído.

 

 

 

Em qualquer uma das 

auditório. Os restantes espaços surgem desenhados como corredores

transformando-se eles mesmos em espaços de circulação e transição, verificando

tanto nas áreas destinadas à audiência e como nas áreas privadas de serviços e bastidores (desta vez 

não em torno do auditório mas em torno da caixa de palco

da audiência se desenvolvem associados ao ponto de entrada, 

serviço surgem associados aos três limites da caixa de palco (paredes laterais e de fundo) em ambos 

os casos, por motivos funcionais óbvios. 

 

 

 

 

1º Piso (1º balcão) 2º Piso (2º balcão 

Outras modificações significativas aconteceram no aumento das áreas administrativas e de 

bastidores no topo da ala sul do teatro, sendo que no projecto original ocupariam apenas o espaço 

sob o terraço sul. Estas áreas acabaram por crescer num volume que apesar de ser contíguo à pré

uma cobertura percorrível. Terá sido somente em 1965 que veio a ser 

construído o segundo balcão, aumentando assim a capacidade da plateia, sendo isso pretexto a nova 

horamento da ventilação da sala e aumento das saídas de emergência. Este 

segundo balcão viria a ter um acesso interior a partir do espaço do bar do primeiro piso, na ala norte, 

e uma saída directa para o exterior, acedendo ao terraço da ala sul. 

Plantas do Teatro Variedades inseridas na proposta de intervenção no teatro após o incêndio de 1966, 
assinalando o que seria o volume construído. 

Em qualquer uma das plantas dos três pisos é fácil compreender o domínio do espaço do 

auditório. Os restantes espaços surgem desenhados como corredores em seu redor, muitas vezes 

se eles mesmos em espaços de circulação e transição, verificando

anto nas áreas destinadas à audiência e como nas áreas privadas de serviços e bastidores (desta vez 

não em torno do auditório mas em torno da caixa de palco). Ao mesmo tempo, os acessos verticais 

da audiência se desenvolvem associados ao ponto de entrada, enquanto os acessos verticais de 

serviço surgem associados aos três limites da caixa de palco (paredes laterais e de fundo) em ambos 

os casos, por motivos funcionais óbvios.  
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2º Piso (2º balcão – Geral) 

Outras modificações significativas aconteceram no aumento das áreas administrativas e de 

ginal ocupariam apenas o espaço 

sob o terraço sul. Estas áreas acabaram por crescer num volume que apesar de ser contíguo à pré-

uma cobertura percorrível. Terá sido somente em 1965 que veio a ser 

ndo assim a capacidade da plateia, sendo isso pretexto a nova 

e aumento das saídas de emergência. Este 

segundo balcão viria a ter um acesso interior a partir do espaço do bar do primeiro piso, na ala norte, 

Plantas do Teatro Variedades inseridas na proposta de intervenção no teatro após o incêndio de 1966, 

plantas dos três pisos é fácil compreender o domínio do espaço do 

em seu redor, muitas vezes 

se eles mesmos em espaços de circulação e transição, verificando-se esta situação 

anto nas áreas destinadas à audiência e como nas áreas privadas de serviços e bastidores (desta vez 

. Ao mesmo tempo, os acessos verticais 

nto os acessos verticais de 

serviço surgem associados aos três limites da caixa de palco (paredes laterais e de fundo) em ambos 

N 
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Figura 2.49 – Planta diagramática espacial do 

piso térreo.  

Acessos verticais (Público) 

Acessos verticais (Bastidores) 

Foyer 

Bilheteira 

Bengaleiro 

Instalações 

Sanitárias

Hall 

Camarins 

Zonas 

Administrativas 

Bastidores 

Plateia Palco 

Bar e Copa

Hall do Bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.44 a 2.48 - Plantas do Teatro Variedades inseridas na proposta de intervenção no teatro após o incêndio de 1966, 
assinalando circulações e acessos verticais, públicos e privados.

 

Na sequência desta análise serão apresentadas as descrições funcionais de cada um dos 

espaços do Teatro Variedades, piso a piso, baseadas na documentação trabalhada e nas conclusões 

dela retiradas: 

 

a)     PISO TÉRREO 

 

 

 

 

 

 

 

O Foyer é o ponto de entrada principal para a audiência, fazendo a recepção e permitindo a 

distribuição para o auditório e para as duas alas laterais do edifício. (

entrada estão três vãos de entrada para o auditório, 

em altura vão permitir a entrada de luz para o espaço de representação ao nível do primeiro e do 

LEGENDA: 

Planta diagramática espacial do 

Circulação (Público) Circulação

Circulação (Bastidores) 

Instalações 

Sanitárias 

Bar e Copa 

Hall do Bar 

Plantas do Teatro Variedades inseridas na proposta de intervenção no teatro após o incêndio de 1966, 
verticais, públicos e privados. 

Na sequência desta análise serão apresentadas as descrições funcionais de cada um dos 

espaços do Teatro Variedades, piso a piso, baseadas na documentação trabalhada e nas conclusões 

 

O Foyer é o ponto de entrada principal para a audiência, fazendo a recepção e permitindo a 

distribuição para o auditório e para as duas alas laterais do edifício. (Fig. 2.50) 

entrada estão três vãos de entrada para o auditório, bem como, na fachada principal, dois vãos que 

em altura vão permitir a entrada de luz para o espaço de representação ao nível do primeiro e do 

N 

Circulação (Auditório) 

Plantas do Teatro Variedades inseridas na proposta de intervenção no teatro após o incêndio de 1966, 

Na sequência desta análise serão apresentadas as descrições funcionais de cada um dos 

espaços do Teatro Variedades, piso a piso, baseadas na documentação trabalhada e nas conclusões 

O Foyer é o ponto de entrada principal para a audiência, fazendo a recepção e permitindo a 

 Alinhadas com a 

bem como, na fachada principal, dois vãos que 

em altura vão permitir a entrada de luz para o espaço de representação ao nível do primeiro e do 

N 
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Figura 2.51 – Auditório. Vista do primeiro e segundo balcão, 

com o alinhamento da entrada com os vãos da fachada.  

Figura 2.50 – Foyer. Entrada principal no piso térreo. 

Figura 2.52 – Foyer. Escadaria de 

acesso ao primeiro balcão (esquerda). 

Entrada principal no piso térreo. 

Figura 2.53 – Passagem de acesso 

do Foyer para o Bar, piso térreo. 

Figura 2.54 – Bar, piso térreo. Vista para as 

saídas de emergência do auditório. 

segundo balcões. (Fig. 2.51) Este é o primeiro espaço que se apresenta numa conformação de 

corredor, vivendo de uma simetria bastante vincada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambas as suas laterais desenvolve uma escadaria que encaminha o espectador ao 

primeiro balcão, permitindo ao mesmo tempo um vão de passagem ao nível térreo para cada uma 

das alas (norte e sul). É no espaço recortado sob estas escadarias que se instalaram bilheteira e 

bengaleiro. (Fig. 2.52) A ala sul aparenta ter somente o propósito de distribuição entre instalações 

sanitárias, ao mesmo tempo que permite a passagem directa para o exterior, a partir das saídas de 

emergência do auditório. O espaço da ala norte foi aquele a ser apropriado pelo bar logo no projecto 

inicial, no entanto, e em semelhança com a ala sul, serve também de passagem para o exterior para 

as saídas de emergência do auditório nesta lateral. (Fig. 2.53 e 2.54) A este nível no auditório 

desenvolve-se a plateia, que para além da distribuição de bancadas direccionadas para o palco, junto 

à boca de cena oferece ainda duas frisas. (Fig. 2.55 e 2.56) Associados ao palco estão dois espaços de 

serviço essenciais à segurança do espectáculo. São eles a cabine eléctrica e a cabine do bombeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Figura 2.55 – Auditório. Vista frontal da plateia para o 

palco, ladeado a esta cota pelas frisas. 

Figura 2.56 – Auditório. Vista do primeiro balcão para as frisas 

no piso térreo e para o palco, onde se pode ver a cabine do 

bombeiro. 

Figura 2.57 – Teatro Variedades, Alçado Sul. Vista para os 

vãos da ala Sul, que funcionariam como saída de emergência 

do auditório, e para a entrada de artistas. 

Figura 2.58 – Bastidores. Acesso directo para o palco a 

partir do espaço destinado às oficinas de cenografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrada dos artistas também é feita no piso térreo, no volume que sobressai da ala sul do 

teatro. (Fig. 57) Esta entrada permite primeiro a passagem por uma zona administrativa e só depois 

oferece acessos ao palco, sub-palco, e oficinas de cenografia. (Fig. 58) Para alcançar os camarins, terá 

de se fazer um percurso em que se atravessa a sala de oficinas e subir um pequeno acesso vertical. 

Depois desta entrada, o corpo de camarins funciona de um modo quase independente, sendo que 

possui dois acessos verticais interiores que interligam os seus quatro níveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressando à ala norte, os espaços contíguos à caixa de palco são também destinados à 

administração e a arrumos de bastidores, sendo que também aqui existem acessos verticais que 

ligam aos níveis do palco e sub-palco, fazendo-os conectar directamente com o exterior. 



 

Figura 2.60 – Auditório. Vista do primeiro 

balcão para o acesso ao segundo balcão 

(Geral) e para o Bar. 

Ao primeiro piso, a audiência poderá aceder através das escadarias simétricas que vão 

desembocar já no interior do auditório. Este está organizado distribuindo a audiência por um grande 

balcão direccionando o ângulo de visão para o palco, ou em torno do va

(Fig.60) Para se aceder ao segundo bar que ocupa o espaço da 

o auditório e passar através de uma das duas passagens que terão formado o conjunto do vão 

arredondado do que era essa fachada antes da a

tempo como espaço de circulação, já que é por aqui que se alcança o acesso vertical para o segundo 

balcão. Da mesma forma funciona como percurso para saída de emergência, já que no topo onde se 

encontra o balcão de serviço existe uma passagem para o exterior, através de um pequeno varandim 

que depois tem o seu próprio acesso vertical até à cota da rua. Na ala oposta temos o varandim da 

fachada sul, que terá sido aproveitado para a instalação de pequenos an

precária. No topo sul do seu corredor de distribuição, os camarins têm passagem directa para o 

exterior, conectando-se também com este terraço.

 

 

 

 

 

 

 

Hall do Bar 

Bar e Copa 

Terraço 

Figura 2.59 – Planta diagramática espacial do 

primeiro piso.  

Auditório. Vista do primeiro 

balcão para o acesso ao segundo balcão 

Figura 2.61 – Bar, piso 

superior. Espaço apropriado 

pela maquise. 

Figura 2.62 

Balcão de atendimento.

b)   PRIMEIRO PISO

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao primeiro piso, a audiência poderá aceder através das escadarias simétricas que vão 

desembocar já no interior do auditório. Este está organizado distribuindo a audiência por um grande 

balcão direccionando o ângulo de visão para o palco, ou em torno do va

Para se aceder ao segundo bar que ocupa o espaço da marquise há q

o auditório e passar através de uma das duas passagens que terão formado o conjunto do vão 

arredondado do que era essa fachada antes da alteração. (Fig. 61 e 62) O espaço funciona ao mesmo 

tempo como espaço de circulação, já que é por aqui que se alcança o acesso vertical para o segundo 

balcão. Da mesma forma funciona como percurso para saída de emergência, já que no topo onde se 

balcão de serviço existe uma passagem para o exterior, através de um pequeno varandim 

que depois tem o seu próprio acesso vertical até à cota da rua. Na ala oposta temos o varandim da 

fachada sul, que terá sido aproveitado para a instalação de pequenos anexos sanitários de aparência 

precária. No topo sul do seu corredor de distribuição, os camarins têm passagem directa para o 

se também com este terraço. 

LEGENDA: 

37 

Camarins 

Primeiro Balcão 

Instalações 

Sanitárias 

Planta diagramática espacial do 

 – Bar, piso superior. 

Balcão de atendimento. 

b)   PRIMEIRO PISO 

Ao primeiro piso, a audiência poderá aceder através das escadarias simétricas que vão 

desembocar já no interior do auditório. Este está organizado distribuindo a audiência por um grande 

balcão direccionando o ângulo de visão para o palco, ou em torno do varandim por camarotes. 

há que atravessar em parte 

o auditório e passar através de uma das duas passagens que terão formado o conjunto do vão 

O espaço funciona ao mesmo 

tempo como espaço de circulação, já que é por aqui que se alcança o acesso vertical para o segundo 

balcão. Da mesma forma funciona como percurso para saída de emergência, já que no topo onde se 

balcão de serviço existe uma passagem para o exterior, através de um pequeno varandim 

que depois tem o seu próprio acesso vertical até à cota da rua. Na ala oposta temos o varandim da 

exos sanitários de aparência 

precária. No topo sul do seu corredor de distribuição, os camarins têm passagem directa para o 

 

N 
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Camarins 

Bastidores 

Segundo Balcão (Geral) 

Figura 2.63 – Planta diagramática espacial do 

segundo piso. 

Figura 2.64 – Auditório. Vista do primeiro balcão para as 

passagens que dão acesso ao varandim da fachada Sul.

c)    SEGUNDO PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo nível do teatro desenvolve

plateia geral. Desenhada de forma simétrica, tem um dos seus acessos a desembocar no bar do 

primeiro piso, enquanto o segundo desce para o terraço sul. Em situação de emergência a saída pode 

fazer-se por este segundo acesso já que o terraço sul também está ligado à cota 

2.65) É a esta cota elevada que surgem as primeiras galerias técnicas no interior da caixa de palco, 

sendo que o segundo nível de galerias está situado cerca de dois metros e meio a cima deste. Por 

aqui pode controlar-se a mecânica de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

diagramática espacial do 

uditório. Vista do primeiro balcão para as 

que dão acesso ao varandim da fachada Sul. 

Figura 2.65 – Teatro Variedades, Alçado Sul. Sistema de 

escadas de emergência para o primeiro e segundo balcões.

Figura 2.66 e 2.67

Bastidores. Galerias de 

apoio ao palco com 

ligação aos camarins, e 

sistema de cabos para 

controlo da Teia.

No segundo nível do teatro desenvolve-se apenas o segundo balcão, também apelidado de 

Desenhada de forma simétrica, tem um dos seus acessos a desembocar no bar do 

primeiro piso, enquanto o segundo desce para o terraço sul. Em situação de emergência a saída pode 

se por este segundo acesso já que o terraço sul também está ligado à cota da rua. 

É a esta cota elevada que surgem as primeiras galerias técnicas no interior da caixa de palco, 

sendo que o segundo nível de galerias está situado cerca de dois metros e meio a cima deste. Por 

se a mecânica de cenários sustentados pela teia. (Anexo III: Fig. IV

N 

Teatro Variedades, Alçado Sul. Sistema de 

escadas de emergência para o primeiro e segundo balcões. 

Figura 2.66 e 2.67 – 

astidores. Galerias de 

apoio ao palco com 

ligação aos camarins, e 

sistema de cabos para 

controlo da Teia. 

se apenas o segundo balcão, também apelidado de 

Desenhada de forma simétrica, tem um dos seus acessos a desembocar no bar do 

primeiro piso, enquanto o segundo desce para o terraço sul. Em situação de emergência a saída pode 

da rua. (Fig. 2.64 e 

É a esta cota elevada que surgem as primeiras galerias técnicas no interior da caixa de palco, 

sendo que o segundo nível de galerias está situado cerca de dois metros e meio a cima deste. Por 

Fig. IV – 20) 



 

Fachada Poente (Principal) 

Figura 2.68

d)   SUB-PALCO 

 

 

Para além dos três níveis enunciados, existe ainda um quarto 

nível, subterrâneo, de sub-palco. Este é um piso reservado apenas a 

serviços e apoio de bastidores. Para além de pequenos camarins 

destinados a músicos e arrumos de instrumento

acesso ao piso subterrâneo dos camarins e ao fosso de orquestra. O 

espaço amplo do sub-palco não está completamente desimpedido, já 

que é atravessado pelas estacas que suportam a estrutura do palco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.33 e 34 – Levantamento dos alçados do Teatro Variedades presentes no documento de obra de 1966, 
correspondentes ao seu estado actual.

 

Com a análise construtiva e com a análise funcional, pôde compreender

funcionamento do objecto de intervenção, mas também a sua evolução como edifício ao longo de 

cerca de quatro décadas de transformações, que fizera dele o que hoje reconhecemo

Variedades. Compreende-se que estas constantes alterações tomaram lugar quando o Parque Mayer 

ainda era um pólo importante da atracção lisboeta, e tiveram na sua essência a constante 

preocupação com o aumento da capacidade do auditório. Contu

a manutenção e permanência das principais características deste teatro: a simetria, a distribuição 

espacial e a sua lógica de funcionamento. 

reconhecível, que apesar de ser 

 

Fachada Norte 

Figura 2.68 – Planta diagramática espacial do sub-palco.  

Para além dos três níveis enunciados, existe ainda um quarto 

palco. Este é um piso reservado apenas a 

serviços e apoio de bastidores. Para além de pequenos camarins 

destinados a músicos e arrumos de instrumentos ou limpezas, tem 

acesso ao piso subterrâneo dos camarins e ao fosso de orquestra. O 

palco não está completamente desimpedido, já 

que é atravessado pelas estacas que suportam a estrutura do palco.  

 

Levantamento dos alçados do Teatro Variedades presentes no documento de obra de 1966, 
correspondentes ao seu estado actual. 

Com a análise construtiva e com a análise funcional, pôde compreender

funcionamento do objecto de intervenção, mas também a sua evolução como edifício ao longo de 

cerca de quatro décadas de transformações, que fizera dele o que hoje reconhecemo

se que estas constantes alterações tomaram lugar quando o Parque Mayer 

ainda era um pólo importante da atracção lisboeta, e tiveram na sua essência a constante 

preocupação com o aumento da capacidade do auditório. Contudo, estas alterações não impediram 

a manutenção e permanência das principais características deste teatro: a simetria, a distribuição 

espacial e a sua lógica de funcionamento. Ao mesmo tempo foi sendo consolidada 

reconhecível, que apesar de ser pouco rica arquitectonicamente, foi transformada em
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Fosso de Orquestra 

Camarins 

Espaço de Sub-palco 

Levantamento dos alçados do Teatro Variedades presentes no documento de obra de 1966, 

Com a análise construtiva e com a análise funcional, pôde compreender-se não só o 

funcionamento do objecto de intervenção, mas também a sua evolução como edifício ao longo de 

cerca de quatro décadas de transformações, que fizera dele o que hoje reconhecemos como Teatro 

se que estas constantes alterações tomaram lugar quando o Parque Mayer 

ainda era um pólo importante da atracção lisboeta, e tiveram na sua essência a constante 

do, estas alterações não impediram 

a manutenção e permanência das principais características deste teatro: a simetria, a distribuição 

Ao mesmo tempo foi sendo consolidada uma imagem 

ransformada em referência. 
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A proposta de projecto, que serviu como mote para esta investigação, foi concebida aliando 

a investigação aqui descrita a um programa complexo do que será um núcleo de teatro experimental. 

Desta forma, nem todos os espaços puderam ser mantidos com base nos pressupostos das suas 

funções primitivas, sendo que foi objectivo do projecto em questão viabilizar conceitos do teatro 

contemporâneo aplicados a este objecto, exemplo de ingenuidade arquitectónica. 

 

O capítulo da descrição da proposta do trabalho prático, a consultar neste trabalho, fará 

referência a este capítulo, no sentido de melhor se compreender as premissas que guiaram as 

diferentes fases do projecto, onde se procurou não só reabilitar um edifício, mas acima de tudo 

qualificá-lo enquanto objecto de arquitectura adaptado às exigências da actualidade. 
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Capítulo 03 

A CAIXA TEATRAL 
 

 Sendo que o objecto de intervenção se trata de um equipamento teatro do início do século 

XX, que se pretende transformar para melhor satisfazer as necessidades do teatro contemporâneo, 

foi determinante compreender a evolução e funcionamento da caixa teatral, bem como as premissas 

para a elaboração de um espaço de representação.  

 Em seguida, procurou-se conhecer a forma do espaço de representação contemporâneo, que 

graças ao seu cariz experimental, se desenvolveu naquilo que se pode categorizar em quatro 

diferentes tipologias. Tendo isto em conta, irá caracterizar-se e exemplificar cada uma dessas 

tipologias como forma de criar bases para a proposta de projecto e assim a fundamentar. 

Para além disto, considerou-se pertinente também investigar sobre a acção que ocupa o 

espaço de representação contemporâneo, fazendo uma aproximação a uma definição de Teatro 

Experimental, fazendo também referência à expressão desse género teatral em Portugal. 
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3.1. O TEATRO COMO EQUIPAMENTO 

 
“Teatro. Lugar ou estrutura destinado à dramatização e à performance.”43 

 

  “Foram os gregos que primeiro chamaram Teatro ao lugar de onde o público via um 
espectáculo. Não era mais do que um declive no sopé de uma elevação de terreno onde as pessoas se 
aglomeravam para assistir a festas religiosas (a celebração de um rito) ou à exibição de danças, a 
uma parada civil, etc. Ao espectáculo em si era reservado um espaço em baixo, de forma trapezoidal, 
face a um lado do qual, ou a três, se dispunha o público. A comodidade deste exigiu, mais tarde, que 
se construíssem, primeiro em madeira, depois em pedra, assentos corridos dispostos em degrau no 
declive do Teatro. A falta de documentação arqueológica deste tipo de Teatro não permite obter 
muitas informações sobre os princípios do seu traçado nem, se o havia, do seu equipamento.”44 
 

As estruturas arquitectónicas teatrais desenvolveram-se depois de anos de experiências 

durante os quais as performances foram acontecendo em ambientes flexíveis e inconstantes ou em 

edifícios pensados inicialmente para albergarem outras funções. Enquanto as condições sociais e os 

padrões de lazer foram mudando, as performances que antes decorriam em espaços exteriores 

foram adquirindo espaços interiores e edifícios próprios. Desde os teatros antigos da Grécia e Roma, 

os círculos medievais, os palcos em carruagens, em procissão e as playhouses públicas do Norte da 

Europa, a actividade decorria no exterior, sujeita à intempérie, dependiam de condições atmosféricas 

favoráveis e das fracas condições de iluminação.  

 

A partir do século XVI os patronos aristocráticos começaram a influenciar o desenho e os 

seus espaços interiores sumptuosos, apesar de continuarem a ser os profissionais de teatro a pré-

determinar requisitos técnicos. Durante o século XIX e XX, as entidades públicas e os 

empreendimentos comerciais tomaram um papel de crescente importância, o que contribuiu para 

que os teatros se tornassem monumentos culturais de prestígio nacional e municipal. 

 

Apesar de não existirem dois teatros idênticos, é possível tecer comparações e identificar 

características semelhantes. Segundo Nikolaus Pevsner em History of Building Types45, e indo ao 

encontro daquilo que foi verificado também com a pesquisa de campo (Anexo II), de entre os teatros 

do final do século XIX até á actualidade e a nível europeu, pode repartir-se estas estruturas em três 
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 Dicitonry of Art, edição 1996, p. 649. 

44
 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira da Cultura, Edição séc XXI, p.1141. 

45
 History of Building Types, Thames and Hudson, Londres, 1976. 
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numa tentativa de caracterizarmos uma forma geral. Estas três partes funcionam como três peças 

chave formando, na sua agregação, aquilo que se identifica como sendo um Teatro: 

 

a) A CAIXA DE PALCO: Esta é uma área reservada somente ao espectáculo e a todos os 

dispositivos do funcionamento da cena. Será a parte maior quer em extensão 

(podendo chegar a ocupar o dobro da área reservada à sala da audiência) quer em 

altura (podendo chegar ao triplo do pé direito do auditório). Desta caixa somente o 

tabuado do palco (ou o praticável) será visível para a audiência. Este será limitado no 

fundo por telões (ou cortinas de fundo), e lateralmente pelos bastidores e 

reguladores. Em caso de incêndio, a chamada “caixa de palco” pode ser 

completamente isolada graças ao seu chapeamento interior de ferro e à cortina de 

ferro que, quando descida, a separa do auditório. Além da cortina de ferro, existe o 

pano de boca de cena, sendo este último destinado a ocultar o palco à audiência 

durante intervalos ou mudanças de cena. O palco é composto por um sistema de 

tabuado normalmente concebido por agrupamentos de tábuas fixas ou amovíveis 

(sendo que estas últimas permitem a criação de alçapões). Sob o palco existe, por 

regra, pelo menos um nível subterrâneo para apoio técnico, ao mesmo tempo que na 

sua cobertura encontra-se todo o complicado sistema de cordas, panos, telões, etc. 

Estes encontram-se suspensos de um gradeamento de madeira com o nome de Teia. 

A caixa de palco é também equipada por um sistema de iluminação cénica e acústica, 

e está ainda equipada com maquinaria necessária à manobra de cena, de elementos 

de décor.  

 

b) O ESPAÇO PÚBLICO: Composto pelo auditório e os seus acessos, bem como os salões 

e os serviços (bar, bengaleiro, entre outros), consiste num grupo de espaços 

destinados a serem usufruídos pelo público. Durante os séculos XVII e XVIII, as 

preocupações de desenho e de qualificação espacial pareciam estar somente 

direccionadas para o auditório. Porém, nos séculos XIX e XX, criaram-se diferentes 

dependências, que se viriam a tornar espaços de sociabilidade usufruídos antes dos 

espectáculos e durante os seus intervalos. “O grande entretenimento de ver uma 

performance ao vivo é encontrar outras pessoas na audiência.”46 Nesta categoria 
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 Hugh Hardy em Building Type Basics for Performing Arts Facilities, p. 145. Tradução livre de: The great fun of attending 

live performances is seeing other people in the audience.  
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espacial, encontramos o Foyer (vestíbulo de entrada/chegada), salões nobres, bares, 

corredores. O auditório em si é então constituído pelo nível da plateia, por uma ou 

várias ordens de camarotes, pelas frisas dispostas junto da boca de cena, e por vezes, 

por um camarote presidencial (ou real).   

 

c) O ESPAÇO PRIVADO: Esta terceira parte engloba os gabinetes dos serviços 

administrativos, os camarins dos actores, bem como espaços de convívio destinados 

a funcionários e actores. Ocupando maior volume na organização do edifício, existem 

ainda armazéns e depósitos de material, onde é arrecadado todo o material de 

decoração, guarda-roupa, adereços, etc., que não sejam de utilização efémera.  

 

“De peça para peça, de artista para artista, de cidade para cidade, de cultura para cultura, e 

de década para década, Teatro significa algo diferente. E ainda assim, na sua génese, ele não se 

altera.”47  Com o passar do tempo, novas formas foram exploradas e formas antigas foram 

reinterpretadas à medida que se vão descobrindo novas valências, no entanto a receita estrutural e 

programática é sempre a referida anteriormente. Poderão haver alterações de escala, diferenças de 

época e conceito, mas ainda assim encontraremos sempre estas três partições vincadas na sua 

estrutura.  

 

No presente trabalho irá apresentar-se uma série de comparações entre equipamentos desta 

tipologia onde esta verdade poderá ser verificada. Serão ainda aprofundados os aspectos 

importantes na concepção de um espaço de representação e as dinâmicas espaciais e de 

relacionamentos que estes poderão providenciar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Joshua Dachs, A Place Designed for Performance, em Building Type Basics for Performing Arts Facilities, 2006, p. 7. 

Tradução livre de: From play to play, artist to artist, city to city, culture, to culture, and decade to decade, “theater” means 
something different. And yet, at its core, it does not change. 
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3.2. PREMISSAS PARA A CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO 

 

 

“A história do teatro na Europa Ocidental tem vindo a ser marcada pelo aparecimento, 

transformação, desaparecimento, e ressurgimento de diversas tipologias de espaços de 

representação. Com o decorrer do tempo estes ciclos de desenvolvimento parecem ter ganho 

velocidade.”48 Mais de dois mil anos separam o nascimento do teatro grego da invenção do teatro 

isabelino e italiano. No entanto, demorou apenas três séculos para que o modelo isabelino, que 

havia morrido com William Shakespeare (1564 – 1616),49 voltar a ser utilizado e para o modelo 

italiano, que se havia difundido por toda a Europa, ser posto em questão. Desde então, no espaço de 

um século, inúmeras tendências se foram diferenciando de um extremo ao outro (desde utopias 

experimentais até certos revivalismos, num regresso à continuidade entre palco e auditório perdida 

no final da idade média). Actualmente, a arquitectura teatral deixou de se reger por um modelo 

único e absoluto, em vez disso, explora a sua herança numa busca por exemplos que possam vir a ser 

reinterpretados, como escreve Gaelle Breton em Theaters: “A combinação perfeita que existia entre 

uma única tipologia para o espaço teatral, uma arte de expressão dramática subjugada a leis fixas e 

a uma concepção convencional de performance desapareceu, uma larga variedade de formas de 

expressão, muitas vezes contraditórias, tomou o seu lugar.”50 

 

“A quebra dos limites impostos pelo modelo italiano é consequência das alterações de nível 

técnico, artístico e social, trazidas pelo século XX. Os cenários ilusórios, que antes eram banhados em 

luzes e sombras, foram atingidos fatalmente pelo aparecimento do cinema, e depois pelo cubismo e a 

arte abstracta, que destruíram a concepção tradicional de espaço e tipologias de espaços de 

representação.”51 O imaginário do modelo italiano era auxiliado pela moldura de palco, pela cortina, 
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 Gaelle Breton em  Theaters, 1989, p. 6. Tradução livre de: The history of the theater in Western Europe has been marked 

by the appearance, transformation, disappearance and re-emergence of various architectural types. In the course of time, 
such developments seem to have gathered speed. 

49
 William Shakespeare (26 de Abril de 1564 -23 de Abril de 1616), poeta e dramaturgo inglês, tido como o maior escritor do 

idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. Autor de Romeu e Julieta, Hamlet, Sonho de uma Noite de Verão e 
Otelo. in www.wikipédia.org. 

50
 Gaelle Breton em Theaters, 1989, p. 6. Tradução livre de: The perfect match that existed between a unique type of 

theatrical place, a dramatic art obeying fixed laws, and a conventional conception of performance, has vanished and a 
multitude of often contradictory expressions has taken its place. 

51
 Idem, p. 13. Tradução livre de: Release from the constrains of the Italian model was to continue in line with the twentieth 

century technical, artistic and social changes. Illusion scenery, which had formerly bathed in shadowy light was dealt a fatal 
blow by the coming of the cinema, and then by cubism and abstract art that shattered the traditional conception of space 
and styles of special representation. 
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e pelos cenários alusivos. Este era um dos charmes do teatro que a audiência aceitava inteiramente. 

No entanto, os cenários naturalistas e pitorescos deixaram de satisfazer a imaginação da audiência, 

sendo assim substituídos por elementos mais abstractos, dinamizados pelas possibilidades oferecidas 

pelas novas relações espaciais e pelos jogos de luz. O palco do teatro italiano deixou de ser o mais 

adequado para as artes dramáticas modernas, que se passaram a centrar na performance e presença 

do actor diante de uma audiência, pondo de parte as artes ilusórias. “O tratamento do espaço teatral 

deixou então de ser um processo que visava produzir uma ilusão da realidade, mas em vez disso, 

procurava ser a expressão da essência da peça a ser representada,52 o que motivou profundas 

alterações no pensar do espaço teatral. 

 

Outra destas alterações, e provavelmente a mais expressiva espacialmente, foi o romper da 

barreira entre palco e auditório, criada pelo arco do proscénio que emoldura a boca de cena. Esta 

separação é uma herança de um elemento antigo do teatro grego e romano, que na altura tinha o 

nome de “skene”, e tratava-se de “uma tenda de onde os intervenientes da acção dramática 

deveriam sair e aonde deveriam recolher-se de acordo com o guião da cerimónia.”53  Com passar dos 

séculos, esta influência traduziu-se no Renascimento no arco do proscénio, elemento este que 

promoveu uma “tendência para colocar o actor a uma determinada distância da audiência, numa 

plataforma, emoldurado, decorado, iluminado e pintado.”54  

A quebra desta barreira vem trazer actor e audiência para o mesmo nível, uma iniciativa 

reflectida que demorou o seu tempo a difundir-se, como afirma Richard Pilbrow em Building Type 

Basics for Performing Arts Facilities: “Nos primeiros anos do século XX, confrontando a ubiquidade do 

proscénio e numa tentativa de unir o actor e a audiência numa relação mais vibrante, começaram a 

ser levadas a cabo experiências com formas longitudinais, arenas, entre outras organizações 

espaciais abertas. Mas somente nos últimos anos da década de 70, houve a tomada de consciência de 

que todos os teatros poderiam ser melhorados ao organizar a audiência de uma forma tridimensional 

em relação ao actor, ao invés de utilizar apenas uma direcção.”55  

                                                           
52

 Gaelle Breton em Theaters, 1989, p. 13. Tradução livre de: The treatment of theatrical space was no longer a process that 

aimed to provide an illusion of reality, but rather a means of expressing the very essence of the drama. 

53
 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira da Cultura, edição do séc. XXI, p. 1153. 

54
 Peter Brook em The Empty Space, 2008 p. 71. Tradução livre de: In the theater, the tendency for centuries has been to put 

the act at a remote distance, on a platform, framed, decorated, lit, painted, in high heel shoes. 

55
 Richard Pilbrow An Auditorium and Stage Design Gude, em Type Basics for Performing Arts Facilities, 2006, p. 23. 

Tradução livre de: In the early days of the twentieth century, in reaction to the ubiquitous proscenium and in an attempt to 
bring the actor and audience into a more vibrant relationship, experiments with thrust, arena, and other forms of “open” 
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Assim, ao mesmo tempo que a audiência partilha o auditório com o actor, é abrangida pelo 

lugar imaginário da representação. Peter Brook (n. 1925), director de teatro e autor de livros da 

especialidade, privilegia esta dinâmica, bem como as suas possibilidades espaciais e cénicas que dela 

podem advir, afirmando: “É ao partilhar o mesmo mundo com a pessoa que está a contar a história – 

a rua, a vila, o bazar - e a mesma realidade, que a imaginação pode ser desperta.“56  

 

“Teatro é a comunicação de ideias, emoções, energia e espírito. Esta comunicação não 

acontece somente entre actor e espectador, mas também entre os membros da audiência. A 

audiência precisa de sentir um sentido de unidade – de serem um, de partilha – durante a 

participação na performance. A energia que emana do actor - como uma pedra numa poça inerte. 

Essa energia é recebida pelo espectador, é ampliada pela interacção entre eles (gargalhadas, 

aplausos, um silêncio apressado, sorrisos cúmplices, lágrimas, murmúrios), e em retorno ao palco, 

pode inspirar a uma performance ainda mais criativa. Para suportar este processo, o arquitecto de 

um bom teatro aglomera a audiência com uma relação tão dinâmica e tão intima quanto possível.”57  

 

A comunicação que serve estas importantes relações depende de dois factores bastante 

precisos: o visual e o auditivo. As opiniões dividem-se no que diz respeito a cada uma destas duas 

vias, autores como Ariane Mnouchkine defendem que o elo visual será o mais importante, e aquele a 

ser previligiado. Justificando que o elo acústico pode ser controlado e melhorado por meios 

artificiais, “em circunstâncias pouco favoráveis, um actor pode encarar a audiência, falar mais alto ou 

gritar, mesmo sendo a sensibilidade sacrificada pelo bem da intensidade. No entanto, o actor não 

poderá gritar com os seus olhos.”58 Ou seja, Mnouchkine considera que quando a audiência perde 

visibilidade sobre as expressões faciais do actor, perde-se esta vital conexão.  

                                                                                                                                                                                     
stage began. But only in the late 1970’s was the realization to occur that all theaters can be improved by seating the 
audience in a three-dimensional relationship to the actor rather than on a single level. 

56
 Peter Brook, Unified Space em Theaters, 1989, p. 19. Tradução livre de: It’s when you share the same world as the person 

telling the story - street, a village or bazaar – and the same reality, that your imagination can be aroused.  

57
 Richard Pilbrow  An Auditórium and Stage Design Gude em Type Basics for Performing Arts Facilities, 2006, p. 19. 

Tradução livre de: Theater is about communication of ideas, emotions, energy, and spirit. This communication is not merely 
between player and spectator but among the audience members themselves. An audience must feel a sense of togetherness 
– of being one, of sharing – participating in the performance. Energy emanates from the performer – like a stone thrown 
into a still pond. The ripples of energy radiate from the performer and are received by every spectator, magnified by the 
interaction between them (laughter, applause, a hushed silence, knowing smiles, tears, whispers), and in turn returned to 
the stage to inspire  an even greater performance. To support this process the architect of a good theater clusters the 
audience in as intimate and dynamic a relationship as possible. 

58
 Ariane Mnouchkine An Empty Space that Provides Inspiration, em Theaters, 1989, p. 16. Tradução livre de: In unfavorable 

circumstances, the actor can face the audience, speak louder or shout, even though sensitivity is sacrificed for the sake of 
intensity. However, he cannot shout with his eyes. 
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Peter Brook desenvolve um conceito oposto ao de Mnouchkine ao defender que “apesar de 

a visibilidade ser importante, a acústica é ainda mais.” E justifica, dando o exemplo de uma peça a 

que terá assistido em África, “numa espécie de teatro – semelhante a uma cabana colocada num 

estaleiro – onde um comediante bastante popular estava actuar. Estavam pelo menos mil 

espectadores num espaço preparado para receber cerca de duzentos. No calor sufocante, metade da 

audiência não conseguia ver o palco, mas cada palavra trazia aplausos entusiásticos da parte do 

público. A acústica é o elo invisível que estabelece esta relação. Em última análise, a ligação entre o 

interior personagem e o interior do espectador é através do ouvido.“59 Esta segunda ideia parece ser 

a mais defendida entre autores, já que também Jean-Pierre Vincent a apoia dizendo: “Ainda que o 

teatro seja um espaço de imagens, é antes disso e em primeiro lugar um espaço para a palavra 

falada - palavras dirigidas de um actor para uma audiência, e palavras trocadas entre actores 

perante uma audiência.”60 As opiniões de Brook e Vincent, apesar de ligeiras divergências, parecem 

suportar-se mutuamente quando este afirma que “estes sons ouvidos, e o seu significado partilhado, 

de forma mais clara numa relação frontal do que de outra forma. Ainda assim, isto não é razão para 

não se explorarem dinâmicas alternativas; certos poemas ou situações humanas estão sem dúvida 

fora de lugar numa relação frontal. Actualmente, o teatro ideal é aquele que oferece ambas as 

possibilidades, a de um layout frontal em que a relação fundamental pode ser desenvolvida, mas 

também a possibilidade de conversão, permitindo a experimentação teatral.”61 Esta não é somente 

uma característica a ter em conta em teatros modernos e contemporâneos. Teatros como os do 

século XIX, fiéis ao modelo italiano, apesar de serem espaços mais limitados em termos de 

dinâmicas, podem também ser convertidos e adaptados para albergarem estas duas possibilidades 

de relacionamento actor/espectador.  

  

Após esta análise, não é possível dizer que exista uma única forma correcta construir um 

teatro, existem somente diferentes escolhas tomadas a nível projectual que favorecem diferentes 

                                                           
59

 Peter Brook, Unified Space em Theaters, 1989, p. 18. Tradução livre de: One day I was in Africa in a sort of theater – like 

one of those long huts put up on worksites – where a highly popular comedian was performing. There were at least a 
thousand spectators in a place designed to hold two hundred. In the sweltering heat, half of the audience couldn’t see the 
stage, but every word brought rapturous public applause. Acoustics are the invisible link that establishes such a relationship. 
In the final analysis, the link between interior character and interior spectator is via the ear. 

60
 Jean-Pierre Vincent, A Place for the Spoken Word,  em Theaters, 1989, p. 22. Tradução livre de: Although the theater is a 

place of images, it is first and foremost a place for the spoken word – words addressed by an actor to an audience, words 
exchanged between actors in front of an audience.  

61
 Idem. Tradução livre de: These sounds are heard, and their import shared, more clearly in a frontal relationship than in 

any other way. This however, is no reason for not exploring alternative experiences; certain poems or human situations are 
no doubt out of place in such a frontal relationship. Today, the ideal theater is one offering both a frontal layout in which 
such a fundamental relationship may be developed, as well as a convertible space allowing for theatrical exploration. 
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abordagens de carácter teatral. Segundo Peter Brook, também não é possível construir um espaço de 

representação confiando em dados formais de projecto, “nem podemos tentar compreender a 

necessidade do cliente da mesma forma.”62 O espaço de representação deve consistir num vazio 

inspirador para actores, produtores, mas principalmente para a audiência. No entanto, existe 

ambiguidade nesta afirmação: pode encontrar-se um espaço magnífico que é tão completo que não 

precisa de albergar uma peça de teatro, assim como é possível encontrar um espaço completamente 

despido que vive apenas de dinâmicas de iluminação. Ao mesmo tempo, é fácil encontrar um espaço 

que, apesar de magnífico, não é necessariamente inspirador. Indo ao encontro de um 

esclarecimento, Peter Brook procura descrever o espaço de representação ideal, com sendo aquele 

onde “espectador e actor devem coexistir num só espaço que os circunda e os une… Este espaço tem 

de ser confortável ao mesmo tempo que é exigente. Não deve ser frio, estéril ou abstracto, e deve 

estimular a imaginação sem contar uma história. Não deve ser confortável num sentido normal, 

como uma sala de espera, no entanto a audiência deve estar serena. Um bom espaço de teatro não 

pode ser transformado numa sala de aula ou numa sala de reuniões. Este requer uma forma, cor, 

textura específica e um som muito especial.” 63  O factor crucial que fomenta relação entre 

actor/espectador é, portanto, a atmosfera o espaço de representação. Este é o critério essencial 

inerente à arquitectura e à sua concepção, destinada a servir o factor humano que fomenta o 

funcionamento e o desempenho do espaço teatral. “Depois, tudo toma o seu lugar.”64  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Peter Brook, Unified Space, em Theaters, 1989, p. 19. Tradução livre de: Therefore, the question: How should a theater be 

built, cannot be solved by relying on formal data. One cannot attempt to estimate the costumer’s need in the normal way. 

63
 Idem. Tradução livre de: Spectator and actor must coexist within a single space that surrounds and unites them… This 

space has to be friendly yet demanding. It should be neither cold, sterile nor abstract, and it ought to stimulate the 
imagination without telling any story. It oughtn’t to be comfortable in the ordinary sense, like a waiting room, yet at the 
same time everyone should feel at ease. A good theatrical space cannot be turned into a lecture hall or a meeting room. It 
requires a certain form, a certain color, a certain texture and a very special sound. 

64
 Ibidem. Tradução livre de: Then, everything else falls into place.  
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3.3. AS FORMAS DO ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO CONTEMPORÂNEO  

 

É sabido que, desde o final do século XX, as soluções arquitecturais para um espaço de 

representação se diversificaram bastante para além dos auditórios em fora de U do modelo italiano, 

e dos pátios isabelinos, até àqueles sem a moldura do proscénio, criados ou não com o conceito de 

black box. O meio teatral tem vindo a procurar um espaço que responda às suas necessidades e que 

lhes providencie a flexibilidade necessária para a evolução das suas experiências, em vez de imporem 

as suas regras. Além disso, há que ter em consideração que “um teatro pode albergar diversos tipos 

de actividades: opera, ballet, musicais, drama, dança, ou música clássica ou popular. Todas estas 

adaptações requerem um espaço onde as pessoas se possam reunir, cada um deles com as suas 

próprias necessidades, tanto no auditório como no palco.”65 Por este mesmo motivo se considera que 

um espaço de representação beneficia da sua versatilidade. Se o espaço for versátil, passível de ser 

adaptável a qualquer uso, o conceito da utilização apropria-o. Em última análise, é a apropriação que 

transforma, por exemplo, o espaço de representação de um auditório de música. 

 

“Quase todas as variações de formas de relação entre actor/audiência foram exploradas no 

século XX, e cada uma tem o seu valor.”66 Desenvolveu-se portanto uma nova aproximação ao espaço 

teatral e à forma como os espectadores percepcionam o espaço, sendo que actualmente, o palco 

pode ser montado com poucos acessórios e adereços e uma audiência em seu redor. Teatros antigos 

foram reconvertidos e teatros modernos adaptados para permitirem as mais variadas possibilidades 

de utilização, servindo um maior número de artes do espectáculo. Os espaços desta tipologia que 

hoje se constroem facultam uma diferente liberdade e um potencial arquitectónico que amplia a 

expressão teatral. Soluções arquitectónicas demasiado fixas e definitivas não são encorajadas porque 

o teatro “– como as línguas e os continentes - move-se lenta mas perpetuamente.”67 

 

                                                           
65

 Richard Pillbrow, An Auditorium and Stage Design Gude, em Type Basics for Performing Arts Facilities, 2006, p. 21. 

Tradução livre de: A theater may encompass many types of activity: opera, ballet, musicals, drama, dance, and classical or 
popular music. They all require a place where people congregate, but each has its own needs, both in the auditorium and on 
the stage. 

66
 Idem, p. 23. Tradução livre de: Almost every variation of the actor-audience relation-ship hás been explored in the 

twentieth century. 

67
 Jean-Pierre Vincent, A Place for the Spoken Word, em Theaters, 1989, p. 23. Tradução livre de: Architectural solutions are 

never definitive, because the theater – like languages or continents – is slowly but perpetually moving. 
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Figura 3.1 – Esquema simplificado 

da tipologia do Teatro Italiano.  

As experiências que se realizaram podem ser divididas em dois grandes grupos: O primeiro, 

em que palco mantém a sua função, como uma área para representação, e mesmo sem o voltar a 

tratar como uma caixa mágica, nele redescobre a realidade e a verda

teatral. O segundo grupo, é aquele em que se procura aproximar o actor da audiência, quebrando os 

modelos convencionais. Destes dois grupos

 

1. Auditórios derivados do modelo italiano, onde o proscénio 

pode fazer esmorecer a 

2.  Auditórios baseados no modelo Isabelino, que integram o palco e o auditório num 

espaço comum, manten

3. Auditórios adaptáveis

e o auditório tem a liberdade de ser 

(Ver 3.3.3) 

4. Finalmente, o êxodo 

em primeiro lugar para a representação teatral

 

No capítulo reservado à memória crítica do projecto, a consultar mais adiante neste 

documento, será feita referência também a e

e justificar decisões de projecto que vieram a ser tomadas. De seguida, e tendo isto em conta, vai 

procurar-se definir melhor cada uma destas tendências, para melhor se compreender cada uma 

destas tipologias espaciais, as suas origens e potencialidades.

 

 

 

internacionalmente foi concebido no século XVI, com 

Renascimento, “

doutos

descrição do Teatro Clássico.”
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 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira da Cultura, Edição do s

As experiências que se realizaram podem ser divididas em dois grandes grupos: O primeiro, 

em que palco mantém a sua função, como uma área para representação, e mesmo sem o voltar a 

tratar como uma caixa mágica, nele redescobre a realidade e a verdadeira natureza do espaço 

teatral. O segundo grupo, é aquele em que se procura aproximar o actor da audiência, quebrando os 

stes dois grupos, Gaelle Breton singulariza quatro grandes 

Auditórios derivados do modelo italiano, onde o proscénio mais ou menos 

esmorecer a barreira entre o palco e o auditório. (Ver 3.3.1.)

Auditórios baseados no modelo Isabelino, que integram o palco e o auditório num 

, mantendo uma configuração semelhante à de um pátio. (Ver 3.3.2.)

adaptáveis, em configuração de black box, em que a relação 

e o auditório tem a liberdade de ser redefinida consoante cada representação.

odo da caixa teatral para espaços que possam não 

para a representação teatral. (Ver 3.3.4.) 
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Figura 3.2 – Desenho esquemático do Teatro Grego. 

Figura 3.4 – Teatro Olímpico de Palladio, Vicenza.
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reinventada no Renascimento. Nessa época vieram a ter lugar várias experiencias, como o Teatro de 

Perspectiva de Bramante construído em Ferrara em 1528, ou o Teatro de Sérlio, em Vicenza, de 

1539, ambos destruídos por incêndios. Já o Teatro Olímpico, c

nossos dias, e “consta de um anfiteatro em ferradura, de um proscénio com o dobro da largura do de 

Sérlio e de uma cena decorada em estilo trágico
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 Dictionary of Art, p. 650. Tradução livre de:

components: orchestra (circular performing area), theatron (auditorium) and skene (the stage building).

70
 Idem, p. 651. Tradução livre de:

elements: the cavea, where the audience sat, the o
semicircular, and the scaena or stage building.

71
 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira da C

Desenho esquemático do Teatro Grego.  Figura 3.3 – Desenho esquemático do Teatro Romano.

Teatro Olímpico de Palladio, Vicenza. Figura 3.5 – Teatro Olímpico. Vista frontal para o Palco.

composto por três elementos, no caso grego: “a orchestra (zona de performance de forma circular), 

, o “lugar para ver”) e o skene (o edifício do palco);”69 (Fig. 3.2

a cavea, onde se sentava a audiência, a orchestra, que no caso dos teatros 

romanos era ligeiramente semi-circular, e o scaena ou edifício do palco.”70 (Fig.

construção teatral, desaparecida durante a Idade M

reinventada no Renascimento. Nessa época vieram a ter lugar várias experiencias, como o Teatro de 

Perspectiva de Bramante construído em Ferrara em 1528, ou o Teatro de Sérlio, em Vicenza, de 

1539, ambos destruídos por incêndios. Já o Teatro Olímpico, concebido por Palladio, chegou aos 

consta de um anfiteatro em ferradura, de um proscénio com o dobro da largura do de 

Sérlio e de uma cena decorada em estilo trágico.”71(Fig. 3.4 e 3.5)  

                   
. 650. Tradução livre de: In its fully developed form of the Greek theater consisted of three 

orchestra (circular performing area), theatron (auditorium) and skene (the stage building).

. 651. Tradução livre de: Like their Hellenistic antecedents, Roman theaters were composed of three main 

elements: the cavea, where the audience sat, the orchestra, which in the case of Roman theaters was approximately 
semicircular, and the scaena or stage building.  

brasileira da Cultura, Edição séc XXI, p. 1154. 

53 

Desenho esquemático do Teatro Romano. 

Teatro Olímpico. Vista frontal para o Palco. 

rformance de forma circular), 

(Fig. 3.2) e no caso Romano, 

a cavea, onde se sentava a audiência, a orchestra, que no caso dos teatros 

(Fig. 3.3) 

construção teatral, desaparecida durante a Idade Média, veio a ser 

reinventada no Renascimento. Nessa época vieram a ter lugar várias experiencias, como o Teatro de 

Perspectiva de Bramante construído em Ferrara em 1528, ou o Teatro de Sérlio, em Vicenza, de 

oncebido por Palladio, chegou aos 

consta de um anfiteatro em ferradura, de um proscénio com o dobro da largura do de 

In its fully developed form of the Greek theater consisted of three 

orchestra (circular performing area), theatron (auditorium) and skene (the stage building). 

Like their Hellenistic antecedents, Roman theaters were composed of three main 

rchestra, which in the case of Roman theaters was approximately 
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“Posteriormente, o gosto barroco influenciou a arquitectura teatral renascentista, 

complicando-a mas ao mesmo tempo enriquecendo o espaço proscénio-cena com invenções 

prodigiosas, destinadas a satisfazerem a imaginação dos poetas do séc. XVII. A partir do Teatro 

Farnésio, no palácio dos duques de Parma, esse enriquecimento não cessou até ao séc. XVIII. 

Concebido por G. Aleotti, com a colaboração dos discípulos, esse Teatro trouxe importantes 

inovações”72 relativas à estrutura e ao apetrechamento do palco, aproveitamento de cenários móveis 

e de maquinarias de cena, completando a concepção de recinto cénico. E assim, “o palco à italiana 

estava por assim dizer, definido.”73 O seu principio é colocar o espectador em face de um mundo que 

não é o seu e do qual se deve manter separado, como espectador de ocasião. O teatro fabulesco do 

século XVII acentuou essa separação. Grande parte dos edifícios de teatro frequentados actualmente 

foi construída no final do século XVIII ou já no século XIX, seguindo estas premissas, em que a face 

transparente do palco é de facto, uma parede (invisível mas real), onde a acção acontece 

emoldurada pelo arco do proscénio, na boca de cena. 

 

Vários são os exemplos que podem ser enumerados para ilustrar esta forma de espaço 

teatral tão difundido e explorado. Assim optou-se por escolher exemplos nacionais inseridos no 

processo da investigação apresentada neste documento. De todos espaços abrangidos pela área de 

intervenção em análise, objecto de elaboração de fichas gerais de levantamento apresentadas no 

Anexo II, somente o Cine-teatro Capitólio (Anexo II: Ficha 9), no seu projecto original, fugiu a esta 

regra. Apesar de mais tarde ter sido adaptado para uma configuração semelhante à italiana, quando 

o seu espaço foi de facto convertido para receber apresentações teatrais e cinematográficas. O 

auditório do objecto de intervenção do trabalho prático, o Teatro Variedades, obedece também a 

este sistema italiano 

 

Nos programas de edifícios teatrais construídos actualmente, se não estiver incluído um 

auditório à italiana, como no Teatro Municipal de Almada (Anexo I: AI.2.) ou no Teatro Aberto 

(Anexo I: AI.3.), os seus auditórios são normalmente espaços conversíveis, com estrados de bancadas 

que podem ser adaptados a um uso semelhante ao italiano, como no caso do Teatro Extremo (Anexo 

I: AI.4.) e do Teatro do Bairro (Anexo I: AI.5.). 
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 Idem, p. 1155. 

73
 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira da Cultura, Edição séc XXI, p. 1155. 



 

Figura 3.7 e 3.8 – Desenho de um Teatro inglês Isabelino, e fotografia do Globe 

3.3.2. O TEATRO

“Em Inglaterra surge depois da introdução da Reforma 

um novo tipo de teatro: o chamado teatro isabelino. A mais 

antiga informação que se tem sobre os teatros ingleses é um 

desenho do edifício do Cisne

Mostra esse desenho um edifício aproximadamente circular com 

três galerias cobertas, munidas de assentos. O centro ficava ao 

ar livre, sem cobertura. O palco compreendia uma ampla 

plataforma que entrava por esse espaço livre, d

lados. Por cima da parte recuada da plataforma havia um dossel; ao fundo uma parede recuada 

coberta. Em 1599 construiu-se o mais famoso dos teatros ingleses, o Globo. Era semelhante ao Cisne. 

Havia uma entrada na frente para os espectadores, e outra nas traseiras para os actores. Os 

camarins para estes eram atrás do palco, provavelmente em vários pisos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apesar desta forma teatral não ser comum na actualidade, é possível encontrar exemplos 

preservados como o Globe Theater, em Londes, 

Dificilmente se encontram exemplos desta configuraç

italiano. Com o romper da quarta parede, e com a extinção do 

o centro do auditório, onde a representação acontece ao nível da plateia, transmitindo aos 

espectadores a sensação de que fazem parte daquele mesmo mundo que está a ser representado. O 
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 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira da Cultura, Edição do s

Desenho de um Teatro inglês Isabelino, e fotografia do Globe Theater, Londres, Reino Unido.

Figura 3.6 –

tipologia do Teatro Isabelino. 

TEATRO ISABELINO 

“Em Inglaterra surge depois da introdução da Reforma 

um novo tipo de teatro: o chamado teatro isabelino. A mais 

antiga informação que se tem sobre os teatros ingleses é um 

desenho do edifício do Cisne traçado por um holandês (…) 

Mostra esse desenho um edifício aproximadamente circular com 

três galerias cobertas, munidas de assentos. O centro ficava ao 

ar livre, sem cobertura. O palco compreendia uma ampla 

plataforma que entrava por esse espaço livre, deixando lugar para espectadores a três dos seus 

lados. Por cima da parte recuada da plataforma havia um dossel; ao fundo uma parede recuada 

se o mais famoso dos teatros ingleses, o Globo. Era semelhante ao Cisne. 

a na frente para os espectadores, e outra nas traseiras para os actores. Os 

camarins para estes eram atrás do palco, provavelmente em vários pisos.”74 (Fig.3.7)

desta forma teatral não ser comum na actualidade, é possível encontrar exemplos 

preservados como o Globe Theater, em Londes, (Fig.3.8) contemporâneo de Shakespeare. 

Dificilmente se encontram exemplos desta configuração em Portugal, onde proliferou o modelo 

Com o romper da quarta parede, e com a extinção do nível do palco, a cena é arrastada para 

o centro do auditório, onde a representação acontece ao nível da plateia, transmitindo aos 

de que fazem parte daquele mesmo mundo que está a ser representado. O 
                   
brasileira da Cultura, Edição do séc. XXI, p. 1154. 
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Theater, Londres, Reino Unido. 

– Esquema simplificado da 

tipologia do Teatro Isabelino.  

eixando lugar para espectadores a três dos seus 

lados. Por cima da parte recuada da plataforma havia um dossel; ao fundo uma parede recuada 

se o mais famoso dos teatros ingleses, o Globo. Era semelhante ao Cisne. 

a na frente para os espectadores, e outra nas traseiras para os actores. Os 

(Fig.3.7) 

desta forma teatral não ser comum na actualidade, é possível encontrar exemplos 

contemporâneo de Shakespeare. 

ão em Portugal, onde proliferou o modelo 

nível do palco, a cena é arrastada para 

o centro do auditório, onde a representação acontece ao nível da plateia, transmitindo aos 

de que fazem parte daquele mesmo mundo que está a ser representado. O 
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Figura 3.9 a 3.11 – Fotografias interiores do Bouffes du Nord Théâtre, Paris, França. 

auditório adquire uma utilização semelhante à do pátio isabelino, e as novas formas de teatro têm 

espaço para se exprimirem. Exemplo disto é o teatro parisiense Bouffes Du Nord, localizado no 

distrito de La Chapelle, construção orginal do final do século XIX. Este espaço esteve em actividade 

até 1952, ano em que foi encerrado e deixado ao abandono até ser redescoberto por Peter Brook e 

Micheline Rozan em 1974. O par decidiu reabilitá-lo, salvando-o da demolição e acabando por o 

transformar no que é hoje o Centro Internacional de Pesquisa Teatral.  

 

No que diz respeito ao processo de reabilitação, Peter Brook refere no seu livro The Shifting 

Point, que foi tomada a decisão de deixar o teatro intacto, sem procurar apagar as marcas deixadas 

pelos séculos de utilização e pelas décadas de abandono. Mantiveram-se os assentos de madeira dos 

balcões, os estuques antigos e a mesma cobertura. Foram somente levadas a cabo operações de 

limpeza profundas, ao mesmo tempo que foram feitos reforços à estrutura do teatro no sentido de o 

tornar um local seguro. O objectivo era obter um teatro que fosse um objecto arquitectónico 

simples, aberto e acolhedor sem que deixasse de parecer o edifício em ruínas que Brooke e Rozan 

encontraram. Ao aceitar assumir a sua memória, o Bouffes du Nord criou uma ambiência 

característica que ganha força na sua pureza espacial. (Fig. 3.9 a 3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

Outros teatros seguiram esta linha de conceito de recuperação, em que o modelo italiano se 

converte em modelo isabelino, criando, juntamente com as memórias e heranças uma ambiência 

única e impressiva. O caso do teatro Bam Majestic de Brooklyn, Nova Iorque, construído em 1903 e 

reabilitado em 1987, foi directamente influenciado pelo teatro parisiense (Fig. 3.12 a 3.14). “Foi 

graças ao ímpeto de Brook que os arquitectos Hardy, Holzman e Pfeiffer projectaram um espaço 

cénico romântico baseado directamente no Bouffes du Nord. No Majestic, como no Bouffes du Nord, 
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Figura 3.12 – Fotografia interior depois da intervenção de 

reabilitação, Bam Majestic, Brooklyn, EUA. 

Figura 3.13 e 3.14 – Secções esquemáticas, antes e 

depois da intervenção, Bam Majestic, Brooklyn, EUA. 

a marca do tempo é imposta nas suas paredes como num palimpsesto.”75 Este tipo de adaptação do 

espaço e das suas características acaba por se tornar muito mais barato do que um processo mais 

invasivo e dito convencional, e o que fez que não fosse do agrado de todos quando após o processo 

de restauro, o Bam Majestic ainda se parecesse com uma ruína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo de um espaço teatral actual construído sob as premissas isabelinas será, o do 

Teatro Half-Moon de Londres (Fig. 3.15 a 3.18). Desenhado pelos Architect Bureau, foi construído no 

East End de Londres em 1984. A sua companhia de teatro teve como principal preocupação agradar 

aos habitantes locais e às crianças em idade escolar, ao invés de atrair usuais frequentadores de 

teatros. “Esta concepção de teatro, envolvida com a vida da cidade, fez com que o Half-Moon optasse 

por características arquitectónicas pouco associadas aos teatros do século XX. Ao invés de se tomar a 

opção tomada em vários auditórios contemporâneos (na sua maior parte variações do modelo 

tradicional italiano, e do anfiteatro clássico) o Half Moon oferece uma alternativa ao layout de uma 

black box, propondo um espaço neutro e adaptável onde as características teatro tradicional são 

trocadas por instalações técnicas.”76  
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 Gaelle Breton em Theaters, 1989, p. 84. Tradução livre de: It was thank to the impetus of Brook, that the architects 

Hardy, Holzman and Pfeiffer designed a novel scenic space based directly on the Bouffes du Nord. At the Majestic, ass in the 
Bouffes du Nord, the stamp of time is superimposed on the walls as if on a palimpsest. 

76
 Gaelle Breton em Theaters, 1989, p. 40. Tradução livre de: This conception of theateras being involved in city life led the 

Half Moon company to spurn most of the architectural features normaly associated with twentieth century theaters. In 
place of the conventionally of many contemporary auditoria (often modern variations on the traditional themes of Italian 
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Figura 3.15 a 3.18 – Fotografias interiores e desenhos do Half

As características básicas deste espaço terão sido trazidas dos primeiros espaços de teatro, 

commedias dell’arte, representadas em pátios e ruas medievais, e nas apropriações dos pátios de 

estalagens, como no teatro isabelino. 

interiores e exteriores, todos directamente conectados com as ruas da cid

portanto, trazer a cidade para dentro do teatro, ao mesmo tempo que se o transporta para a cidade. 

Os dois grandes espaços de representação são pensados como dois pátios, sendo o primeiro exterior 

e o segundo interior. Entre os dois esp

ambígua entre a realidade urbana e o mundo teatral. Ambos os espaços se tratam de pátios 

rodeados de galerias, pensadas com a intenção de servir de continuidade entre a rua e o interior do 

teatro, possibilitando à audiência novos pontos de observação, ao mesmo tempo que tem 

capacidade para lhe responder às suas necessidades técnicas e até representativas. Para além disto, 

o auditório pode ser adaptado a uma grande variedade de configurações onde nem o pa

plateia necessitam de ser fixas. A audiência e o espaço de representação podem ser organizados da 

forma mais apropriada para cada uso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
theater and Classical amphitheater), the Half Moon offers an alternative to the radical black box design ( a neutral, 
adaptable space where traditional theater features are replaced by technical facilities).

Fotografias interiores e desenhos do Half-Moon Theater, Londes, Reino Unido. 

As características básicas deste espaço terão sido trazidas dos primeiros espaços de teatro, 

representadas em pátios e ruas medievais, e nas apropriações dos pátios de 

estalagens, como no teatro isabelino. Assim, este edifício providência uma série de espaços teatrais, 

interiores e exteriores, todos directamente conectados com as ruas da cidade. O objectivo é, 

portanto, trazer a cidade para dentro do teatro, ao mesmo tempo que se o transporta para a cidade. 

representação são pensados como dois pátios, sendo o primeiro exterior 

e o segundo interior. Entre os dois espaços existe uma parede de metal que marca a transição 

ambígua entre a realidade urbana e o mundo teatral. Ambos os espaços se tratam de pátios 

rodeados de galerias, pensadas com a intenção de servir de continuidade entre a rua e o interior do 

bilitando à audiência novos pontos de observação, ao mesmo tempo que tem 

capacidade para lhe responder às suas necessidades técnicas e até representativas. Para além disto, 

o auditório pode ser adaptado a uma grande variedade de configurações onde nem o pa

plateia necessitam de ser fixas. A audiência e o espaço de representação podem ser organizados da 

forma mais apropriada para cada uso.  

                                                                                                                        
theater and Classical amphitheater), the Half Moon offers an alternative to the radical black box design ( a neutral, 
adaptable space where traditional theater features are replaced by technical facilities). 

As características básicas deste espaço terão sido trazidas dos primeiros espaços de teatro, 

representadas em pátios e ruas medievais, e nas apropriações dos pátios de 

ssim, este edifício providência uma série de espaços teatrais, 

ade. O objectivo é, 

portanto, trazer a cidade para dentro do teatro, ao mesmo tempo que se o transporta para a cidade. 

representação são pensados como dois pátios, sendo o primeiro exterior 

aços existe uma parede de metal que marca a transição 

ambígua entre a realidade urbana e o mundo teatral. Ambos os espaços se tratam de pátios 

rodeados de galerias, pensadas com a intenção de servir de continuidade entre a rua e o interior do 

bilitando à audiência novos pontos de observação, ao mesmo tempo que tem 

capacidade para lhe responder às suas necessidades técnicas e até representativas. Para além disto, 

o auditório pode ser adaptado a uma grande variedade de configurações onde nem o palco ou a 

plateia necessitam de ser fixas. A audiência e o espaço de representação podem ser organizados da 

                                                             
theater and Classical amphitheater), the Half Moon offers an alternative to the radical black box design ( a neutral, 



 

Apesar das suas qualidades espaciais inovadoras e pioneiras na década 

empreendimento do Half-Moon vem a ser seriamente comprometido, e o teatro acaba por encerrar 

na década de noventa, reabrindo mais tarde como um Pub

 

3.3.3. A BLACK BOX

“Em meados do século XIX a maior parte das cidades 

europeias tinha substituído os seus espaços de lazer por teatros 

com um arco de proscénio de proporções consideráveis, 

mantendo-se como a forma teatral mais dominante até à 

rejeição do naturalismo no final do século XIX. Teatros deste 

género, pela rigidez das suas estruturas arquitectónicas e pela 

durabilidade dos seus materiais, persistiram durante o século XX apesar do desejo de

praticantes contemporâneos em regressar a formas mais simples e mais abstractas formas de 

expressão ou estruturas mais flexíveis que permitam maior liberdade para desenvolver novos estilos e 

convenções.”77 

 

Durante o século XX, várias experiências a

explore a forma ideal circular numa variedade de esquemas, como sendo o 

(c. 1914) de Aleksandr Skryabin (1872 

ou o Total-Theater (1927),80 de Walter Gropius

tendência para o desaparecimento do arco do proscénio, o que se reflecte nas técnicas de produção. 

A flexibilidade espacial começou por se conseguir em pequenos estú

normalmente associados a maiores complexos teatrais 

dramaturgo Jacques Copeau em 
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 Diciorary of Art, pg 650. Tradução livre de

with proscenium arch theaters of considerable proportions, and these remained the dominant formo f theater until the 
rejection of the naturalism in the late 19th century. Such theaters, because of the rigidity if their architectural structures that 
allowed greater freedom to develop new styles and conventions. 

78
 Teatro baseado no esquema ideal da forma circular.

79
 Um espaço de representação baseado na ide

forma circular e que no centro destas estaria uma plataforma anelar, onde se iria desenrolar a acção.

80
 Theater-in-the-round, projecto revolucionário para o produtor Erwin Piscator, com a

o objectivo do arquitecto seria arrastar a audiência para dentro da acção.

Figura 3.19 

tipologia da Black Box. 

Apesar das suas qualidades espaciais inovadoras e pioneiras na década 

Moon vem a ser seriamente comprometido, e o teatro acaba por encerrar 

reabrindo mais tarde como um Pub-bar.  

A BLACK BOX 

Em meados do século XIX a maior parte das cidades 

europeias tinha substituído os seus espaços de lazer por teatros 

com um arco de proscénio de proporções consideráveis, 

se como a forma teatral mais dominante até à 

rejeição do naturalismo no final do século XIX. Teatros deste 

género, pela rigidez das suas estruturas arquitectónicas e pela 

durabilidade dos seus materiais, persistiram durante o século XX apesar do desejo de

praticantes contemporâneos em regressar a formas mais simples e mais abstractas formas de 

expressão ou estruturas mais flexíveis que permitam maior liberdade para desenvolver novos estilos e 

Durante o século XX, várias experiências ao nível da dinâmica espacial fazem com que se 

explore a forma ideal circular numa variedade de esquemas, como sendo o 

(c. 1914) de Aleksandr Skryabin (1872 - 1915), o théâtre mobile79 (1960) de Jacques Polieri

de Walter Gropius (Fig.3.21 a 3.22). No final do séc. XX verificou

tendência para o desaparecimento do arco do proscénio, o que se reflecte nas técnicas de produção. 

A flexibilidade espacial começou por se conseguir em pequenos estúdios e palcos experimentais, 

normalmente associados a maiores complexos teatrais tradicionais. Segundo defende o inovador 

dramaturgo Jacques Copeau em Directors in Perspective: A forma arquitectónica do palco deve ser 

                   
pg 650. Tradução livre de: By the mid-19th century most European cities had replaced humble playhouses 

with proscenium arch theaters of considerable proportions, and these remained the dominant formo f theater until the 
ate 19th century. Such theaters, because of the rigidity if their architectural structures that 

allowed greater freedom to develop new styles and conventions.  

Teatro baseado no esquema ideal da forma circular. 

Um espaço de representação baseado na ideia em que a audiência se poderia sentar sobre bancadas em degraus de 

forma circular e que no centro destas estaria uma plataforma anelar, onde se iria desenrolar a acção.

, projecto revolucionário para o produtor Erwin Piscator, com audiência e palcos móveis, sendo que 

o objectivo do arquitecto seria arrastar a audiência para dentro da acção. 
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Figura 3.19 – Esquema simplificado da 

tipologia da Black Box.  

Apesar das suas qualidades espaciais inovadoras e pioneiras na década de 80, o 

Moon vem a ser seriamente comprometido, e o teatro acaba por encerrar 

durabilidade dos seus materiais, persistiram durante o século XX apesar do desejo de muitos 

praticantes contemporâneos em regressar a formas mais simples e mais abstractas formas de 

expressão ou estruturas mais flexíveis que permitam maior liberdade para desenvolver novos estilos e 

o nível da dinâmica espacial fazem com que se 

explore a forma ideal circular numa variedade de esquemas, como sendo o hemispherical theatre 78 

(1960) de Jacques Polieri (Fig.3.20), 

. No final do séc. XX verificou-se uma 

tendência para o desaparecimento do arco do proscénio, o que se reflecte nas técnicas de produção. 

dios e palcos experimentais, 

. Segundo defende o inovador 

A forma arquitectónica do palco deve ser 

19th century most European cities had replaced humble playhouses 

with proscenium arch theaters of considerable proportions, and these remained the dominant formo f theater until the 
ate 19th century. Such theaters, because of the rigidity if their architectural structures that 

ia em que a audiência se poderia sentar sobre bancadas em degraus de 

forma circular e que no centro destas estaria uma plataforma anelar, onde se iria desenrolar a acção. 

udiência e palcos móveis, sendo que 
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Figura 3.20 – Théâtre mobile de Jacques Polieri

somente determinada pela acção que nele 

box81 existe uma potencialidade formal quase ilimitada a nível espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta forma de pensar o espaço teatral acabou por se traduzir numa ideia mais simplificada de 

uma caixa negra. Um dos muitos exemplos lisboetas onde se encontra explicita a preocupação de 

acompanhar esta tendência é no Teatro Nacional D. Maria II (AI.6.). A

desenhada segundo este modelo, foi inserida na estrutura do antigo teatro, para poder servir as 

novas tendências teatrais. Todos os teatros visitados para a elaboração do trabalho de campo 

possuem uma ou mais salas desta na

Desta forma, beneficiam e rentabilizam a adaptação a outras valências e usos. Um bom exemplo a 

nível europeu desta forma de  arquitectura teatral será o 

edifício destinado a ser cinema, adaptado para acolher u

projecto original pertencia ao arquitecto

excepção, já que este é um dos poucos 

contrário.  

 

O desejo da companhia do Schaubühne

audiência, passível de ser adaptado para os requisitos de cada produção 

espaço de representação flexível 

derivados do modelo italiano. “Em 1975, inspirados pelo sucesso e guiados pela sua experiencia, 

instalaram-se no antigo cinema Universum de Kurfütstendam, numa das avenidas principais de 
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 Espaço entendido como uma caixa preta, 

frequentemente pintado ou revestido de materiais negros, que tem a capacidade de ser facilmente adaptado a 
diferentes configurações espaciais.  

de Jacques Polieri, 1960. Figura 3.21 a 3.22 – Desenhos esquemáticos do 

Theater de Walter Gropius, 1927. 

somente determinada pela acção que nele acontece. Assim, ao apropriando um espaço de

existe uma potencialidade formal quase ilimitada a nível espacial.  

Esta forma de pensar o espaço teatral acabou por se traduzir numa ideia mais simplificada de 

uma caixa negra. Um dos muitos exemplos lisboetas onde se encontra explicita a preocupação de 

acompanhar esta tendência é no Teatro Nacional D. Maria II (AI.6.). A Sala Estúdio Amélia Rey Colaço, 

desenhada segundo este modelo, foi inserida na estrutura do antigo teatro, para poder servir as 

novas tendências teatrais. Todos os teatros visitados para a elaboração do trabalho de campo 

possuem uma ou mais salas desta natureza graças à dinamização do espaço cénico que permitem. 

Desta forma, beneficiam e rentabilizam a adaptação a outras valências e usos. Um bom exemplo a 

nível europeu desta forma de  arquitectura teatral será o Schaubühne de Berlim. Este trata

ifício destinado a ser cinema, adaptado para acolher um Teatro Experimental, sendo que no seu 

projecto original pertencia ao arquitecto Erich Mendelsohn. O Schaubühne trata

, já que este é um dos poucos antigos cinemas a ser convertido em espaço teatral, e não o 

da companhia do Schaubühne de trabalhar num espaço unificado entre

audiência, passível de ser adaptado para os requisitos de cada produção – com uma ideia de um 

espaço de representação flexível e homogéneo – não conseguia ser alcançada em auditórios 

Em 1975, inspirados pelo sucesso e guiados pela sua experiencia, 

se no antigo cinema Universum de Kurfütstendam, numa das avenidas principais de 

caixa preta, sendo que se trata de um espaço amplo descaracterizado, 
frequentemente pintado ou revestido de materiais negros, que tem a capacidade de ser facilmente adaptado a 

Desenhos esquemáticos do Total-

ao apropriando um espaço de uma black 

Esta forma de pensar o espaço teatral acabou por se traduzir numa ideia mais simplificada de 

uma caixa negra. Um dos muitos exemplos lisboetas onde se encontra explicita a preocupação de 

Sala Estúdio Amélia Rey Colaço, 

desenhada segundo este modelo, foi inserida na estrutura do antigo teatro, para poder servir as 

novas tendências teatrais. Todos os teatros visitados para a elaboração do trabalho de campo 

tureza graças à dinamização do espaço cénico que permitem. 

Desta forma, beneficiam e rentabilizam a adaptação a outras valências e usos. Um bom exemplo a 

de Berlim. Este trata-se de um 

, sendo que no seu 

trata-se de uma rara 

espaço teatral, e não o 

do entre actores e 

com uma ideia de um 

não conseguia ser alcançada em auditórios 

Em 1975, inspirados pelo sucesso e guiados pela sua experiencia, 

se no antigo cinema Universum de Kurfütstendam, numa das avenidas principais de 

que se trata de um espaço amplo descaracterizado, 
frequentemente pintado ou revestido de materiais negros, que tem a capacidade de ser facilmente adaptado a 



 

Figura 3.23 a 3.24 – Corte Longitudinal e Corte Transversal do 

Berlim. Este era um espaço excepcional tanto pela sua localização como pela sua importância 

arquitectural e histórica. O auditório foi parte de um complexo cultural (

teatro, bem como um hotel e apartamentos) construído na Lehnier Platz em 1927.

 

Entre 1978 e 1981 o arquitecto Jürgem Sawade transformou o edifício 

teatros mais avançados tecnicamente da Alemanha da sua época, mantendo o seu aspecto exterior. 

Sem a separação entre palco e área reservada à audiência, o espaço do 

pode acolher não só uma representação teatral mas também uma vasta variedade de eventos. Na 

verdade, qualquer tipo de forma teatral é exequível do ponto de vista técnico: um palco com 

proscénio, um palco na transversal do audit

ópera com um fosso de orquestra, e até um anfiteatro. Este espaço, para das suas potencialidades de 

mutação, pode ser adaptado a cada produção, combinando e movimentando os equipamentos 

móveis localizadas no pavimento, tecto e paredes. O volume desta sala pode ser dividido em três 

auditórios que podem ser usados em simultâneo ou em sequência, durante espectáculos, ensaios ou 

como bastidores e instalações técnicas. O aparato técnico é suficientemente flexível

uma ampla variedade de configurações que estão racionalmente montadas para terem um uso 

económico e serem de fácil manipulação sem que seja requerida demasiada mão

do Schaubühne é das tentativas mais bem sucedidas de usar

natureza da representação, libertando

do modelo italiano.”83 (Fig.3.23 a 3.24)
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 Gaelle Breton em Theaters, p. 64. 
Schaubühne began to lookfor definitive accommodation more in line with its artistic conceptions. The schaubühne installed 
itself in the former Universum cinema off the Kurfürstendam, one of Berlin’s main 
both for its location and for its architectural and historical importance. The auditorium was part of a cultural complex 
(including a cinema and theater, as well as a hotel and apartments) built on Lehniner Platz in

83
 Gaelle Breton em Theaters, p. 64. 

use space as means of conveying the nature of the performance off the stage to which it has been confined since the 
invention of the italian theater.  

Corte Longitudinal e Corte Transversal do Schaubühne Theater, Berlin, Alemanha.

era um espaço excepcional tanto pela sua localização como pela sua importância 

arquitectural e histórica. O auditório foi parte de um complexo cultural (que incluía um cinema, 

teatro, bem como um hotel e apartamentos) construído na Lehnier Platz em 1927.

Entre 1978 e 1981 o arquitecto Jürgem Sawade transformou o edifício 

teatros mais avançados tecnicamente da Alemanha da sua época, mantendo o seu aspecto exterior. 

Sem a separação entre palco e área reservada à audiência, o espaço do teatro é bastante flexível e 

pode acolher não só uma representação teatral mas também uma vasta variedade de eventos. Na 

verdade, qualquer tipo de forma teatral é exequível do ponto de vista técnico: um palco com 

proscénio, um palco na transversal do auditório, uma organização em arena, um palco para uma 

ópera com um fosso de orquestra, e até um anfiteatro. Este espaço, para das suas potencialidades de 

adaptado a cada produção, combinando e movimentando os equipamentos 

o pavimento, tecto e paredes. O volume desta sala pode ser dividido em três 

auditórios que podem ser usados em simultâneo ou em sequência, durante espectáculos, ensaios ou 

como bastidores e instalações técnicas. O aparato técnico é suficientemente flexível

uma ampla variedade de configurações que estão racionalmente montadas para terem um uso 

económico e serem de fácil manipulação sem que seja requerida demasiada mão

do Schaubühne é das tentativas mais bem sucedidas de usar o espaço como um meio de transmitir a 

natureza da representação, libertando-a do palco onde ela tinha estado confinada desde a invenção 

(Fig.3.23 a 3.24) 

                   
, p. 64. Tradução livre de: In 1975, inspired by success and guided by experience, the 

Schaubühne began to lookfor definitive accommodation more in line with its artistic conceptions. The schaubühne installed 
itself in the former Universum cinema off the Kurfürstendam, one of Berlin’s main avenues, moving into a place exceptional 
both for its location and for its architectural and historical importance. The auditorium was part of a cultural complex 
(including a cinema and theater, as well as a hotel and apartments) built on Lehniner Platz in 1927.

p. 64. Tradução livre de: The Schaubühne experience is one of the most successful attempts to 

use space as means of conveying the nature of the performance off the stage to which it has been confined since the 
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Theater, Berlin, Alemanha. 

era um espaço excepcional tanto pela sua localização como pela sua importância 

que incluía um cinema, 

teatro, bem como um hotel e apartamentos) construído na Lehnier Platz em 1927.”82 

Entre 1978 e 1981 o arquitecto Jürgem Sawade transformou o edifício Universum num dos 

teatros mais avançados tecnicamente da Alemanha da sua época, mantendo o seu aspecto exterior. 

teatro é bastante flexível e 

pode acolher não só uma representação teatral mas também uma vasta variedade de eventos. Na 

verdade, qualquer tipo de forma teatral é exequível do ponto de vista técnico: um palco com 

ório, uma organização em arena, um palco para uma 

ópera com um fosso de orquestra, e até um anfiteatro. Este espaço, para das suas potencialidades de 

adaptado a cada produção, combinando e movimentando os equipamentos 

o pavimento, tecto e paredes. O volume desta sala pode ser dividido em três 

auditórios que podem ser usados em simultâneo ou em sequência, durante espectáculos, ensaios ou 

como bastidores e instalações técnicas. O aparato técnico é suficientemente flexível para permitir 

uma ampla variedade de configurações que estão racionalmente montadas para terem um uso 

económico e serem de fácil manipulação sem que seja requerida demasiada mão-de-obra. “A prática 

o espaço como um meio de transmitir a 

a do palco onde ela tinha estado confinada desde a invenção 

, inspired by success and guided by experience, the 
Schaubühne began to lookfor definitive accommodation more in line with its artistic conceptions. The schaubühne installed 

avenues, moving into a place exceptional 
both for its location and for its architectural and historical importance. The auditorium was part of a cultural complex 

1927. 

The Schaubühne experience is one of the most successful attempts to 

use space as means of conveying the nature of the performance off the stage to which it has been confined since the 
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Figura 3.25 a 3.27 – Fotografias interiores da sala do 

Schaubühne demonstrando as dinâmicas de organização 

espacial.  

Figura 3.28 – Fotografia interior do que seria a sala do 

Universum Cinema de Erich Mendelsohn, antes de se 

convertido no Schaubühne Theater. 

O acesso ao seu auditório faz-se através na nave central e é rodeado por espaços de uso 

público no piso térreo, bem como espaços para artistas, técnicos e administração nos pisos 

superiores. O espaço do auditório é considerado contínuo, sendo que não há uma linha que divida a 

área da representação da área destinada apenas à plateia. A fim de libertar o espaço com um amplo 

vão livre, a estrutura que a suporta é apoiada nos quatro volumes de betão que contêm o sistema de 

escadas de emergência e que se localizam um em cada um dos quatro cantos do auditório. As 

paredes do auditório foram retalhadas numa malha de painéis sonoros aplicados sobre o betão. O 

espaço grande auditório tem a possibilidade de ser compartimentado em três, através de duas 

grandes paredes em ferro galvanizado que podem ser controladas electricamente. O pavimento é 

constituído por praticáveis independentes, painéis de madeira de pinho, montados sobre um sistema 

hidráulico que os sobe ou desce, consoante a organização pretendida. A teia que se estende por toda 

a sala, consiste numa grelha de metal negro, está equipada com traves movidas com sistemas 

eléctricos. (Fig.3.25 a 3.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.30 e 3.31 – Fotografias interiores do espaço do Teatro do Bairro, demonstrando a sua dinâmica espacial. 

3.3.4. O ÊXODO DA CAIXA

Em alternativa 

apresentadas, existe ainda a hipótese do “êxodo” da caixa 

teatral. Com isto entenda-se a possibilidade d

instalado num outro tipo de edifício que 

desenhado para esse propósito. Lugares como, por 

exemplo, um armazém ou uma estação de comboios que 

não estejam a ser utilizados para a sua função primordial, estão

que lá se façam, e que dificilmen

destinado ao teatro. 

 

Para melhor exemplificar esta situação, poderá considerar

(Fig.3.23 a 3.24) (Anexo I: AI.5.), cujo espaço teatral é uma apropriação de uma antiga ti

um jornal da capital. No processo de conversão desta tipografia em teatro, foram aproveitadas a 

conformação e qualidade espaciais existentes, que se traduziram num auditório muito particular, 

com uma ambiência e funcionamento dificilmente repro

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro espaço lisboeta 

teatral é o que acontece no l

no Chiado. O teatro, construído no século XVIII, pelo arquitecto José da Costa e 

destinava-se a servir a cidade na sua época como 

actualidade, são cada vez mais os espectáculos em que a música sai para o largo e a assistência é 

gratuita. O Festival ao Largo, um destes eventos que lá decorre nos verões, já conta com três edições 
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 Luísa Cortesão, em www.monumentos.pt

Fotografias interiores do espaço do Teatro do Bairro, demonstrando a sua dinâmica espacial. 

Figura 3.29 – Esquema simplificado do que 

será o êxodo da Caixa Teatral.

.4. O ÊXODO DA CAIXA 

Em alternativa às várias configurações 

existe ainda a hipótese do “êxodo” da caixa 

se a possibilidade do teatro ser 

instalado num outro tipo de edifício que não tenha sido 

desenhado para esse propósito. Lugares como, por 

exemplo, um armazém ou uma estação de comboios que 

não estejam a ser utilizados para a sua função primordial, estão carregados de sentido e experiê

dificilmente podem ser retransmitidas com o mesmo sentimento num espaço 

Para melhor exemplificar esta situação, poderá considerar-se o caso do Teatro do Bairro 

(Anexo I: AI.5.), cujo espaço teatral é uma apropriação de uma antiga ti

um jornal da capital. No processo de conversão desta tipografia em teatro, foram aproveitadas a 

conformação e qualidade espaciais existentes, que se traduziram num auditório muito particular, 

com uma ambiência e funcionamento dificilmente reproduzidos num diferente contexto. 

Outro espaço lisboeta que pode caracterizar até de forma mais literal este êxodo da caixa 

largo do Teatro Nacional S. Carlos (Fig.3.32 a 3.

no Chiado. O teatro, construído no século XVIII, pelo arquitecto José da Costa e 

se a servir a cidade na sua época como um novo teatro lírico

, são cada vez mais os espectáculos em que a música sai para o largo e a assistência é 

gratuita. O Festival ao Largo, um destes eventos que lá decorre nos verões, já conta com três edições 

                   
www.monumentos.pt, 2005. 
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Fotografias interiores do espaço do Teatro do Bairro, demonstrando a sua dinâmica espacial.  

Esquema simplificado do que 

será o êxodo da Caixa Teatral. 

carregados de sentido e experiências 

em ser retransmitidas com o mesmo sentimento num espaço 

se o caso do Teatro do Bairro 

(Anexo I: AI.5.), cujo espaço teatral é uma apropriação de uma antiga tipografia de 

um jornal da capital. No processo de conversão desta tipografia em teatro, foram aproveitadas a 

conformação e qualidade espaciais existentes, que se traduziram num auditório muito particular, 

duzidos num diferente contexto.  

que pode caracterizar até de forma mais literal este êxodo da caixa 

a 3.33) (Anexo II: Ficha 15), 

no Chiado. O teatro, construído no século XVIII, pelo arquitecto José da Costa e Silva (1747 - 1819), 

novo teatro lírico.84 Ainda assim, na 

, são cada vez mais os espectáculos em que a música sai para o largo e a assistência é 

gratuita. O Festival ao Largo, um destes eventos que lá decorre nos verões, já conta com três edições 
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Figura 3.33 e 3.34 – Fotografias exteriores do largo do Teatro S. Carlos, diferenciando a sua apropriação espacial aquando  
do festival de música ao ar livre. 

e trata-se de um festival de música sinfónica, coral e de dança, contado com a participação de 

músicos, bailarinos, cantores, maestros e coreógrafos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Coro do 

Teatro Nacional de São Carlos e Companhia Nacional de Bailado e também através do acolhimento 

de espectáculos produzidos por instituições culturais convidadas. A cada evento, o largo enche-se de 

audiência, assim como as escadarias e ruas adjacentes ao S. Carlos, e as janelas do edifício que tem a 

sua fachada para o largo. A gratuitidade do festival reforça a atractividade para os públicos, 

eliminando uma das tradicionais barreiras ao usufruto cultural de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de festivais não é exclusivo deste largo, cada vez são mais frequentes os 

espectáculos que decorrem nas ruas desta cidade, como também em outras cidade a nível nacional e 

internacional e integra-se na tradição das grandes cidades europeias de diversificação das suas 

temporadas de cultura erudita.85  

 

3.4. A ACÇÃO QUE OCUPA O ESPAÇO 

3.4.1. DEFINIÇÃO DE TEATRO EXPERIMENTAL 

 

“Experimentar é como fazer uma incursão ao desconhecido –  
É algo que só pode ser registado depois de ter acontecido.”86 

 
 

Indo ao encontro do tema da investigação, procurou-se encontrar uma definição de Teatro 

Experimental, para tentar compreender que acção e que conceito iria ocupar o espaço da 
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 Conselho de Administração do OPART, em www.festivalaolargo.com, 2011. 

86
 James Roose-Evans em Experimental Theater, 1990, p. 1. Tradução livre de: To experiment is to make a foray into the 

unknown – something that can be charted only after the event. 
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intervenção. Assim, como explica James Roose-Evans em Experimental Theater, este é o termo que 

designa, não um movimento ou escola teatral limitada espacial e temporalmente, ou comandada por 

um manifesto específico e claro. Pelo contrário, é uma atitude de crítica e ruptura não só face à 

ordem teatral pré-estabelecida, normalmente centrada numa lógica burguesa e comercial, de um 

teatro com repertório fixo, clássico e de fácil compreensão para as massas; bem como à ordem social 

e política que servia de base a tal teatro. É aqui que vai contra a algumas premissas do teatro de 

revista, já  que divergem nas suas formas de expressão e apresentação ao público. Enquanto o 

primeiro procura uma forma de expressão inovadora e através de experiências técnicas e cénicas, o 

outro usa a forma convencional, representando a sociedade com caricaturas da realidade.  

 

 Roose-Evans fala sobre este movimento que surgiu a partir do fim do séc. XIX, passando 

pelos movimentos de vanguarda dos anos vinte do séc. XX, desde inovadores franceses como 

Antonin Artaud (1896 – 1948) e Jacques Copeau (1879 – 1949), realistas críticos como Erwin Piscator 

(1893 – 1966) e Bertolt Brecht (1898 – 1956), até ao trabalho de Peter Brook. Descreve ainda uma 

constelação quase interminável de grupos experimentais que surgem no contexto do pós-guerra, e 

sobretudo a partir dos anos 60 e 70 do mesmo século. Terá sido nesta altura que o Teatro 

Experimental se instalou no panorama teatral mundial, dando voz a uma necessidade que serve uma 

realidade contemporânea pós-moderna, e como tal auto-reflectiva, crítica, ecléctica e alternativa.  

  

Tentando encontrar alguns pontos de contacto entre todos estes movimentos, pode 

identificar-se três grandes atitudes distintas, porém muitas vezes interligadas, que ajudam a explicar 

a génese do teatro experimental: A primeira, uma atitude técnica e estética inovadora; a segunda 

uma atitude de crítica política, social e moral; e por último, uma atitude de auto-crítica em que 

reflecte sobre si próprio. Tendo presentes as inovações (na iluminação, nos espaços arquitectónicos, 

e nos diversos materiais a utilizar), que são uma constante ao longo de todo o séc. XX e agora no séc. 

XXI, o teatro começa a experimentar as potencialidades que estas inovações oferecem. Para além do 

trabalho do texto, emerge a figura do encenador, do director de actores, dos técnicos, passado assim 

o espaço teatral a explorar novas linguagens e a ser também um espaço a que se poderia chamar 

neo-barroco, já que tenta voltar a impressionar os sentidos do espectador através do artifício. Palcos 

móveis, cadeiras que se podem remover, número infinito de luzes e som muitas vezes ofuscam a 

verdadeira essência do texto, já que, se estas inovações não tiverem um propósito, não passam de 

artifícios vazios. Terá sido por esta razão que Copeau crítica todos aqueles inovadores, que apenas 

experimentaram numa perspectiva técnica mas desprovida de sentido dramático, sem objectivos 
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concretos para além da impressão imediata. Estes autores ficaram, segundo Copeau, a meio do que 

devia ter sido o seu percurso teatral.  

 

Cabe ao arquitecto resolver a primeira parte desta equação. Deve ser o arquitecto a 

providenciar um espaço mutável, polivalente, onde o trabalho do encenador possa ter lugar, e 

ganhar o máximo de liberdade de criação, já que, nas palavras de Copeau, “a forma arquitectural do 

palco deve ser somente determinada pela acção dramática que lá acontece.”87 É este aspecto que se 

vai procurar explorar no trabalho de projecto, não só as polivalências do espaço de representação, 

mas também a relação entre audiência e cena. Como já foi analisado anteriormente, é a relação 

entre esses indivíduos e o objecto arquitectónico (neste caso também cénico) que ajudam a 

conformar e caracterizar o espaço arquitectónico. Peter Brook inicia o seu livro The Empty Space com 

uma afirmação que parte do pressuposto de que todo o espaço pode ser um lugar                            

para a representação: 

 

“Posso pegar num espaço vazio e considerá-lo um palco em bruto. Um homem atravessa este 
espaço vazio enquanto alguém o observa, e é somente isto que é necessário para que um                
acto teatral tome lugar.”88 

 

Outra das faces do Teatro Experimental é sua função política, social e moral, que de resto, 

partilha com o teatro de revista. Enquanto teatro de reacção à ordem instituída, o Teatro 

Experimental ganha muitas vezes contornos de teatro de luta, modificando não só as temáticas a 

apresentar, numa atitude de crítica social, bem como as estratégias dramáticas a utilizar, pois as 

antigas serviam também a sociedade que estavam a criticar. Tenta-se, assim, que o teatro não só 

desperte para novas temáticas, como também que as suas linguagens mudem, para melhor 

reflectirem as suas mensagens muitas vezes de ruptura face ao poder em vigor. Exemplos bastante 

ilustrativos são as propostas teatrais de Piscator (teatro proletário) bem como as de Brecht (teatro 

épico). Ambos tentam chamar a atenção do público para uma classe oprimida, marginalizada política 

e socialmente, e para a necessidade imperiosa de uma luta, de uma radical mudança no “status quo”. 

As técnicas teatrais rompem também com as convenções estabelecidas. Os heróis trágicos clássicos, 

de estatuto social elevado, são substituídos por heróis que representam grupos sociais oprimidos, 
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 Jacques Copeau, The popular theater, 1941. Tradução livre de: La forme architecturale de la scène est déterminée 

uniquement par l'action sur scène dramatique. 

88
 Peter Brook em The Empty Space, p.11. Tradução livre de: I can take any empty space and call it a bare stage. A man 

walks across this empty space whilst someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theater to be 
engaged. 
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muitas vezes sem nome, pois o indivíduo dava lugar a uma luta colectiva. Este teatro de engagement, 

que servia a emergência do comunismo, dispunha de novas técnicas e uso de novos materiais, que 

serviram e melhor espelharam a mensagem a transmitir, como sendo o uso de audiovisuais e 

linguagens por vezes jornalísticas. 

 

Por fim, há o cariz de auto-crítica também presente no teatro experimental. Este remete-nos 

para experiência e tentativa, e desta forma, este tipo de teatro dá grande importância ao próprio 

processo teatral, uma peça é escrita, reescrita, reinterpretada, discutida, modificada, e 

dialecticamente trabalhada entre encenador, actores e público. Na verdade, muitos grupos teatrais 

consideram que uma peça nunca está terminada, chegando ao ponto de ser apenas um exercício de 

especulação pluri-significativa, que pode até chegar a subvalorizar o papel do espectador, fazendo do 

teatro apenas ensaios e investigação. Por outro lado, os textos abordam muitas vezes problemáticas 

teatrais, procurando o lugar e essência do teatro na realidade e da realidade no teatro. Assim, 

entramos já no domínio do meta-teatro, ou seja do teatro que tem como objecto de criação o 

próprio processo teatral, desconstruindo e desmascarando o seu universo fictício e artificial. Teatro 

mistura-se assim com realidade desafiando a própria definição de teatro. Exemplo desta atitude são 

as diversas obras do teatro do absurdo, muitas vezes exercícios especulativos sobre a impossibilidade 

da linguagem abarcar a (ir)realidade, criando e reflectindo sobre novas opções de universos fictícios. 

Embora alguns grupos ou movimentos teatrais se centrem mais numa ou noutra atitude, são 

também vários aqueles, sobretudo os contemporâneos, que nasceram e têm como génese a 

tentativa de síntese entre as várias perspectivas anteriores.  

 

Numa tentativa de comparação entre o teatro de revista e o teatro experimental, pode 

afirmar-se que ambos são fruto da sociedade em que nasceram. Apesar de o primeiro estar 

associado a uma tradição vigente na história nacional do século XX, as novas gerações pouco se 

sentem relacionadas com ele. O segundo é um movimento que foi introduzido há poucas décadas no 

universo teatro português e que começa agora a ganhar alguma expressão. Os espaços que lhe vão 

sendo dedicados localizam-se principalmente nas grandes cidades, e no que diz respeito a Lisboa, na 

zona do Chiado, Bairro Alto e Castelo. Dado o sucesso que muitos grupos teatrais tiveram junto do 

público, o teatro experimental foi passando em alguns casos do seu carácter declaradamente 

marginal e crítico, para uma forma mais institucionalizada. Esta passará a obedecer a uma lógica 

comercial e de lucro, tentando abarcar cada vez mais público, perdendo então parte da sua essência 

e objectivos iniciais. Seria portanto interessante pensar no contributo que o teatro de revista poderia 



68 
 

oferecer ao teatro experimental, pela sua convivência íntima no Parque Mayer. Poderia até pensar-

se na possibilidade de reinvenção do teatro de revista à portuguesa, através do processo de auto-

análise tão presente no teatro experimental. 

 

Finalmente, poderá ainda concluir-se que o Teatro Experimental aparecerá sempre conotado 

com uma voz de liberdade contra qualquer ordem estabelecida ou um qualquer preconceito. Este 

teatro dá voz ao indivíduo, explora domínios multiculturais e baseia a sua prática na inovação e 

reciclagem constantes. Para além disso, abarca e recria técnicas antigas e modernas, como sendo o 

cinema, a televisão, a dança, a pintura, o circo, a literatura, a música, a informática, a expressão 

corporal, reinventando-as com potencialidades ilimitadas. 

 

3.4.2. TEATRO EXPERIMENTAL EM PORTUGAL 

 

“A partir sensivelmente do final da II Guerra Mundial e até aos nossos dias, o teatro 
português define uma trajectória coerente, no quadro dos seguintes pontos matriciais: actualização 
formal, com relevo para a integração das fórmulas dramatúrgicas do teatro épico e do teatro 
absurdo; concentração num temário de análise e crítica social muito marcado e politicamente 
empenhado; tentativa de renovação das expressões cénicas e do espectáculo; visão cultural do teatro 
como um todo; certa irregularidade a nível do profissionalismo, com grande ênfase dada ao 
experimentalismo e à descentralização por via profissional e amadora; irregularidade da frequência 
de público, com uma clara passagem do teatro comercial, bom ou mau, para o teatro experimental 
ou culturalmente exigente, o que teve como efeito a médio prazo o desaparecimento da revista”.89 

  

Em Portugal, o Teatro Experimental surgiu na sequência do Teatro Livre, datando o primeiro 

de 1904. Surgiram depois o Teatro Moderno (1905), o Teatro Juvénia (1924) e o Teatro Novo (1925), 

por iniciativa de António Ferro.90 O Estúdio do Salitre (1946), como referenciado por Duarte Ivo Cruz, 

desempenhou um importante papel no desenvolvimento do Teatro Experimental em Portugal. 

Trabalhando paredes meias com o Parque Mayer, incentivou o aparecimento de outros teatros 

experimentais, influenciando o próprio teatro profissional, desde o Teatro Nacional D. Maria II ao 

Teatro Moderno de Lisboa, o Teatro Experimental de Cascais, entre outros. Apesar deste género 

teatral ter sido expressa ou implicitamente contrariado e combatido, ou apoiado e fomentado, de 

acordo com as épocas e as políticas das fases que foi ultrapassando, nunca deixou de existir na sua 

essência, influenciando até hoje teatros municipais da capital como o Teatro Aberto, e teatros menos 

financiados dos subúrbios lisboetas, como o Teatro Extremo de Almada. 

                                                           
89

 Duarte Ivo Cruz, em História do Teatro Português, 2001, p. 303. 

90
 Enciclopédia Verbo Luso-brasileira, edição do séc. XXI, p. 1159. 
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Capítulo 04 
DESCRIÇÃO DO PROJECTO DE INTERVENÇÃO 

NÚCLEO DE TEATRO EXPERIMENTAL 
 

Neste que é um capítulo de descrição do projecto de intervenção, começa-se por detalhar a 

intervenção de carácter urbano desenvolvida em contexto de um trabalho de grupo, para o Parque 

Mayer e área envolvente, começando por abordar a problemática da área de intervenção. 

Numa segunda parte deste capítulo apresenta-se então a intervenção proposta de Núcleo de 

Teatro Experimental para o Teatro Variedades, descrevendo primeiro objectivos, programa 

pretendido, e como os elementos que vêm a ser preservados. Para além disto é ainda elaborada uma 

aproximação aos elementos compositivos do programa, detalhando com o auxílio de diagramas,  

perspectivas, desenhos técnicos e fotografias de maquete, os três espaços de representação, o 

conjunto de espaços e serviços que compõe o Núcleo Experimental e o novo espaço de restauração. 
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4.1. INTERVENÇÃO URBANA NO PARQUE MAYER 

 4.1.1. PROBLEMÁTICA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO  

 

Numa fase prévia à elaboração da proposta de reabilitação do Teatro Variedades, foi 

elaborada em grupo uma proposta de intervenção à escala urbana no quarteirão do Parque Mayer e 

na sua área envolvente. Considerando para a elaboração de uma estratégia de abordagem a este 

problema que seria determinante intervir para além das barreiras físicas do interior do quarteirão do 

Parque, delimitou-se uma área de intervenção mais abrangente, delimitada: a Norte pela Rua do 

Salitre; a Sul pela Rua da Alegria, a Nascente pela Travessa do Salitre e Avenida da Liberdade, e a 

Poente pela Rua Nova de S. Mamede, a Rua da Escola Politécnica e pelo Jardim do Príncipe Real. 

Desta forma, estão inseridos na área de intervenção, não só os imóveis do Parque Mayer, mas 

também os edifícios destas ruas adjacentes, respectivos logradouros, edifícios da politécnica e jardim 

botânico. (Fig. 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando criticamente a área em análise, chegaram-se a conclusões quanto às suas 

principais falhas e carências, que foram depois traduzidas em objectivos da intervenção: 

 

a) Quarteirão desconectado da envolvente e da cidade, o Parque Mayer tem como barreiras 

limitativas os logradouros dos edifícios do Salitre e da Alegria, a Norte e Sul, 

respectivamente, e a Poente o alto muro de contenção que o separa do Jardim Botânico. A 

única entrada comunica primeiro com a Travessa do Salitre e só depois com a Avenida da 

Figura 4.1 – Diagrama esquemático e explicativo dos limites da área de intervenção. Sem escala. 
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Liberdade, o que contribui largamente para a secundarização deste espaço. Apesar de 

aparentar existirem ingredientes que poderiam ser tidos como uma vantagens e elementos 

de combate para o seu abandono e esquecimento, o Parque não tira partido deles (Fig. 4.2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A grande diferença entre os níveis da Avenida da Liberdade, Jardim Botânico e Príncipe Real, 

assim como a difícil interacção este estes pontos da cidade, tanto através de comunicação 

pedonal como automobilística, são também factores importantes a ter em conta, já que 

Parque Mayer é charneira entre estes três pontos da cidade e pode ele mesmo contribuir de 

alguma forma para a ruptura destas barreiras da cidade; 

c) Os logradouros dos edifícios habitacionais sitos na Rua do Salitre e na Rua da Alegria 

funcionam como barreiras intransponíveis ao ladearem tanto o Jardim Botânico da 

Politécnica, como o Parque Mayer. Os seus terrenos baldios e insalubres, estão 

frequentemente apetrechados com anexos construídos ilegalmente, ou com ruínas de 

outros, abandonados e decadentes. Do lado do Salitre, existe ainda uma enorme “língua” de 

terreno limitada entre os respectivos logradouros, o muro do Jardim Botânico, e o limite com 

o Parque Mayer, paredes meias com dois dos seus teatros, Teatro ABC e Teatro Maria 

Vitória. Este terreno, que pela sua configuração parece ter pertencido a uma das antigas 

Figura 4.2 – Diagrama esquemático e explicativo dos limites do Parque Mayer. Sem escala. 
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quintas do Salitre, é utilizado como parque de estacionamento pelos trabalhadores locais. 

Apesar de desaproveitados, cada um destes estes espaços descaracterizados possuem 

grandes potencialidades (Fig. 4.3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Actualmente um núcleo teatral e cultural abandonado, a ausência de outros equipamentos 

para além dos teatros, faz com que Parque Mayer permaneça acorrentado às tradições de 

teatro de revista, satisfazendo um público-alvo bastante restrito. Esta estagnação não 

permitiu que novos usos ou actividades lá fossem integradas, pelo contrário. À medida que 

os seus espaços de divertimento iam sendo encerrados por falta de audiência ou de uso, não 

foram sendo renovados ou substituídos por espaços que satisfizessem os gostos do grande 

público da sociedade actual. Em vez disso, permaneceram ao abandono ou foram sendo 

demolidos, em vez de reaproveitados ou dinamizados. Todo este vazio que foi aumentando 

em área, foi oportunamente convertido num parque de estacionamento que serve 

actualmente a sua envolvente. Quando a oferta do Parque Mayer ficou limitada aos espaços 

teatrais e aos poucos restaurantes que ainda os serviam, perdeu a polivalência de 

actividades, bem como a caracterização de feira popular em pleno coração da cidade de 

Lisboa, e também assim, a sua sustentabilidade e o seu interesse;  

e) O quarteirão do Parque Mayer sofre de uma desertificação tanto diurna como nocturna. A 

actividade do único teatro ainda em funcionamento, o Teatro Maria Vitória, e dos seus já 

escassos restaurantes, não atrai audiência suficiente ao Parque, o que faz com que este 

espaço permaneça desabitado. A verdade é que não existem motivos para permanência 

nocturna ou diurna, já que este recinto onde poucas construções se mantêm para além dos 

seus quatro teatros, funciona como estacionamento, servindo a sua área envolvente. Da 

Figura 4.3 – Diagrama esquemático das áreas dos logradouros da área de intervenção. Sem escala. 
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mesma forma, não existem motivos para a atracção de fluxos de pessoas, já que este 

quarteirão tem somente um ponto de entrada e de saída, salvo ocasionais turistas que se 

sintam curiosos por visitar aquilo que um dia foi a catedral do teatro de revista. 

 

No ponto seguinte, irá dar-se seguimento a esta análise, procurando responder com soluções 

pertinentes e viáveis à problemática enunciada por cada um destes tópicos. 

 

 

4.1.2. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANA 

 

“A opinião pública pede com frequência o tradicional, mas ao pedir a criação de qualquer coisa 

reminiscente das velhas casas, esquece que elas, como disse Lorca, não são criadas pelos arquitectos, 

mas pelo tempo. Assim qualquer de nós vivendo numa casa do passado ou caminhando numa rua do 

passado, suporta o peso daquilo que o que vivemos no meio do antigo ainda existente e que continua 

a ser imitado.”91 As palavras de Constantinos Doxiadis espelham a problemática de uma intervenção 

(urbana ou não) que se pretenda levar a cabo no Parque Mayer. Muitos dos entraves que se 

colocaram às propostas que foram sendo feitas durante as últimas décadas foram levantados pela 

comunidade artística e por associações de cidadãos. O que é pedido por estes grupos organizados é o 

preservar do Parque Mayer como ele era, mantendo os seus teatros e um funcionamento fiel às suas 

tradições. Mesmo não sendo recomendado, nem haver meios que permitam na prática a concepção 

de uma imitação do passado, caso se opte por esse caminho literal, corre-se o risco de criar um novo 

espaço com as mesmas carências e fraca utilidade na sociedade actual.  

 

Mesmo que se pretenda manter o que é a memória do Parque Mayer, deve assumir-se esta 

opção e dotá-la de novas ofertas, com dinâmicas diferentes daquelas que o deixaram no abandono. 

Entende-se portanto que “o arquitecto é escravo do seu próprio ambiente. Ele tem na realidade de 

ser um grande homem para conseguir abstrair do seu habitat e julgá-lo por aquilo que ele vale, 

conservando o que é necessário, mas rejeitando tudo aquilo que já não pode servir-lhe.”92  

 

                                                           
91

 Constantinos Doxiadis, em Arquitectura em Transição, 1965, p. 23 
92

 Idem, p. 24. 
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Assim, e por estas razões, pretendeu-se continuar a olhar para o Parque Mayer como um pólo 

cultural e lúdico, com uma forte componente de artes performativas, mas desta vez, conectado 

também à cidade e sociedade actuais, ao invés de fechado sobre si mesmo, preso ao seu passado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a proposta de intervenção urbana (Fig. 4.4), pretendeu-se dar resposta aos problemas 

apontados no ponto anterior deste capítulo, correspondendo: 

 

a) A primeira medida, e provavelmente a mais importante, é permitir a abertura do quarteirão 

do Parque Mayer, para desta forma o inserir na malha da cidade de Lisboa. Para alcançar 

este objectivo, criaram-se novos atravessamentos, que ligam o recinto do Parque à Rua do 

Salitre e à Rua da Alegria. Ao mesmo tempo e para permitir uma maior permeabilidade da 

zona de intervenção à malha urbana da cidade, reactiva-se a segunda entrada do Jardim 

Botânico a meio da Rua da Alegria, e propõe-se uma terceira que promove o atravessamento 

até ao Salitre. Ao permitir o atravessamento por percursos pedonais promovem-se 

movimentos e fluxos, que só por si, dão mais vida ao local. (Fig. 4.5 e 4.6) 

 

 

Figura 4.4 – Diagrama de conceito da inserção da proposta na malha urbana da zoa de intervenção. 
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b) Pretende-se resolver a questão das diferenças de cotas, através da larga via pelos 

logradouros da Rua da Alegria, e assim conseguir a criação de uma nova rua que propõe o 

acesso pedonal, automóvel, e ainda de uma linha de eléctrico que visa a conexão as cotas da 

Praça da Alegria com a do Jardim do Príncipe Real. A conformar esta nova via, estão novas 

construções que enquadram os edifícios habitacionais pré-existentes num sistema de 

quarteirão e logradouro central mais controlado. Do lado da Rua do Salitre, pretende-se 

preservar os logradouros existentes, reservando a intervenção somente para o parque de 

estacionamento improvisado, transformando-o numa zona verde. Esta seria destinada a 

albergar um percurso de manutenção física, espaços de recreio e para eventos efémeros, 

como feiras ou mercados. Esta zona verde seria ainda ponto de partida de uma ciclovia que 

faria ligação ao lado da Rua da Alegria através de um percurso que se pretende desenvolver 

junto do muro de suporte do Jardim Botânico, conectando os dois níveis. A este percurso 

estaria associado um espaço de restauração no ponto de charneira entre a zona verde, a 

LEGENDA: 
 

Edificado Preservado  
 
 

Edificado Demolido  
 
 

Edificado Proposto 
 
 

Coberto Vegetal 
 
 

     

        
Figura 4.5 e 4.6 – Plantas diagramáticas do pré-existente e da intervenção, comparando o edificado que é preservado, 

com aquele proposto para demolição, e o proposto para construção. Sem escala. 



77 
 

ciclovia e uma passagem directa para o Parque Mayer, também inserida nesta           

proposta. (Fig. 4.7 e 4.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio Parque Mayer teria conexão com este circuito de ciclovia, através de um sistema 

de rampas, que juntamente com as restantes vias propostas, iria contribuir para a abertura 

do quarteirão para a cidade. Para solucionar a questão de estacionamento, propõe-se que na 

área subterrânea deste espaço verde seja desenvolvido um parque de vários pisos, que 

venha substituir o existente. Para além destas medidas, propõe-se ainda o prolongamento 

subterrâneo de uma das estações do Metropolitano de Lisboa, a Estação da Avenida, para 

permitir a existência de uma saída que faça conexão directa com o recinto do Parque Mayer. 

LEGENDA: 
 

Percurso Automóvel 
 
 

Percurso Jardim Botânico 
 
 

Percurso Ciclovia 
 
 

Linha do Eléctrico 
 
 

       Entradas 

        
Entradas Existentes: 

1 – Parque Mayer 

2 – Jardim Botânico 

3 – Estacionamento da Rua 

do Salitre 

 
Entradas Propostas: 

A – Acessos a partir da Rua 

do Salitre. 

B – Acessos a partir da Praça 

da Alegria. 

C – Entradas secundárias do 

Jardim Botânico. 

D – Atravessamento da 

Ciclovia e sistema de 
rampas, cria uma ligação 
entre a Rua do Salitre e a 
Rua da Alegria. 

E – Novo eixo proposto. 

F – Ligação à rede do 

Metropolitano de Lisboa. 

 

1 

2 

3 

C 

D 

A 

B 

 C 

E 

1 

2 

3 

F 

Figura 4.7 e 4.8 – Plantas diagramáticas do pré-existente e da intervenção, comparando acessos, percursos e eixos, 

existentes e propostos. 
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c) Como já foi enunciado, a restante área de logradouros que são mantidos, seriam alvo de uma 

redistribuição e regularização, a fim de melhor servirem os edifícios a eles associados e 

poderem ainda ser dinamizados pela comunidade. Propunha

logradouros dos edifícios habitacionais da Rua Nova de S. Mamede fossem convertidos em 

hortas urbanas, como um meio de os rentabilizar e transformar num ponto dedicado a servir 

os moradores locais e que seja de controlo e cuidado dos mesmos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Transformando o quarteirão do Parque Mayer num núcleo cultural, pretende

sua ligação às tradições teatrais, sem esquecer as memórias da revista, e de alguma forma 

perpetua-la, ao mesmo tempo que se proc

envolvente. Para alcançar este objectivo há que 

encontrem devolutos ou em decadência

unidade da proposta, como defende Doxiad

Figura 4.9 e 4.10 – Plantas diagramáticas comparativas

D 

Como já foi enunciado, a restante área de logradouros que são mantidos, seriam alvo de uma 

uição e regularização, a fim de melhor servirem os edifícios a eles associados e 

poderem ainda ser dinamizados pela comunidade. Propunha-se para além disto que os 

logradouros dos edifícios habitacionais da Rua Nova de S. Mamede fossem convertidos em 

urbanas, como um meio de os rentabilizar e transformar num ponto dedicado a servir 

os moradores locais e que seja de controlo e cuidado dos mesmos. (Fig. 4.9 e 4.10)

Transformando o quarteirão do Parque Mayer num núcleo cultural, pretende

sua ligação às tradições teatrais, sem esquecer as memórias da revista, e de alguma forma 

la, ao mesmo tempo que se procura responder às suas carências e às da 

envolvente. Para alcançar este objectivo há que prescindir de edifícios pré-

devolutos ou em decadência em detrimento da valorização de outras, e da 

unidade da proposta, como defende Doxiadis. Desta forma, propõe-se a demolição de um 

LEGENDA:
 

A – 
Mayer 

B – Jardim Botânico da 

Escola Politécnica.

C – Estacionamento da Rua 

do Salitre.

D – Hortas urbanas.

E – Zona verde.

F – Sistema de rampas.

G – Novo eixo proposto.

 

 
Plantas diagramáticas comparativas do pré-existente e da proposta urbana. 
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B 
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A 

E 
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Como já foi enunciado, a restante área de logradouros que são mantidos, seriam alvo de uma 

uição e regularização, a fim de melhor servirem os edifícios a eles associados e 

se para além disto que os 

logradouros dos edifícios habitacionais da Rua Nova de S. Mamede fossem convertidos em 

urbanas, como um meio de os rentabilizar e transformar num ponto dedicado a servir 

(Fig. 4.9 e 4.10) 

Transformando o quarteirão do Parque Mayer num núcleo cultural, pretende-se manter a 

sua ligação às tradições teatrais, sem esquecer as memórias da revista, e de alguma forma 

ura responder às suas carências e às da 

-existentes que se 

em detrimento da valorização de outras, e da 

se a demolição de um 

LEGENDA: 

 Recinto do Parque 

 

Jardim Botânico da 

Escola Politécnica. 

Estacionamento da Rua 

do Salitre. 

Hortas urbanas. 

Zona verde. 

Sistema de rampas. 

Novo eixo proposto. 



 

dos quatro teatros, e a demolição dos anexos abandonados e espaços de restauração ainda 

existentes (Fig. 4.11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Teatro ABC 

encerrado desde o incêndio que o atingiu na década de 90 e que destruiu as suas instalações. 

Esta decisão iria trazer vantagens no sentido de permitir um atravessamento entre o nível do 

Parque Mayer e o da zona verde proposta para ter lugar no lado do Salitre. Para além disto, 

no seu lugar iriam surgir instalações de apoio ao equipamento a ocupar o e

encontra adossado, o Teatro Maria Vitória.

2) Teatro Maria Vitória 

funcionamento no Parque Mayer, considerou

ocupado para o desenvolvimento de u

poderia eventualmente transformar

3) Cine-T

este adoptaria a função que para ele já reser

espectáculos. Retomaria, para além do seu auditório, também 

Existe aqui a possibilidade de manter o teatro de revista presente no Parque Mayer, já que 

este espaço poderia acolher 

proposto para vencer a cota do Parque Mayer até aos níveis dos logradouros do Salitre e 

                                                          
93

 Estas são de resto características previstas no projecto de reabilitação previsto para o Cine

do arquitecto Sousa Oliveira, onde se prevê inclusivamente que o edifício receba o nome do actor Raul Solnado.

Figura 4.11 – Fotografia da maquete da intervenção urbana, apontando o recinto do Parque Mayer. 

dos quatro teatros, e a demolição dos anexos abandonados e espaços de restauração ainda 

. 

Teatro ABC – O teatro aqui proposto para demolição. O ABC encontra

encerrado desde o incêndio que o atingiu na década de 90 e que destruiu as suas instalações. 

decisão iria trazer vantagens no sentido de permitir um atravessamento entre o nível do 

Parque Mayer e o da zona verde proposta para ter lugar no lado do Salitre. Para além disto, 

no seu lugar iriam surgir instalações de apoio ao equipamento a ocupar o e

ado, o Teatro Maria Vitória. 

Teatro Maria Vitória – Apesar de ser o único teatro de revista ainda em 

funcionamento no Parque Mayer, considerou-se que seria de maior pertinência que fosse 

ocupado para o desenvolvimento de uma proposta de expansão do Museu do Teatro, que 

poderia eventualmente transformar-se num núcleo museológico para o Teatro de Revista.

Teatro Capitólio - Mantido pela sua importância e valor patrimonial, 

este adoptaria a função que para ele já reservada no seu projecto original, a de centro de 

Retomaria, para além do seu auditório, também o seu terraço, agora coberto

Existe aqui a possibilidade de manter o teatro de revista presente no Parque Mayer, já que 

este espaço poderia acolher as suas apresentações teatrais. No exterior, o sistema de rampas 

proposto para vencer a cota do Parque Mayer até aos níveis dos logradouros do Salitre e 

                   
características previstas no projecto de reabilitação previsto para o Cine

do arquitecto Sousa Oliveira, onde se prevê inclusivamente que o edifício receba o nome do actor Raul Solnado.

C 

Fotografia da maquete da intervenção urbana, apontando o recinto do Parque Mayer. 
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dos quatro teatros, e a demolição dos anexos abandonados e espaços de restauração ainda 

O teatro aqui proposto para demolição. O ABC encontra-se 

encerrado desde o incêndio que o atingiu na década de 90 e que destruiu as suas instalações. 

decisão iria trazer vantagens no sentido de permitir um atravessamento entre o nível do 

Parque Mayer e o da zona verde proposta para ter lugar no lado do Salitre. Para além disto, 

no seu lugar iriam surgir instalações de apoio ao equipamento a ocupar o edifício ao qual se 

Apesar de ser o único teatro de revista ainda em 

se que seria de maior pertinência que fosse 

ma proposta de expansão do Museu do Teatro, que 

se num núcleo museológico para o Teatro de Revista. 

Mantido pela sua importância e valor patrimonial, 

vada no seu projecto original, a de centro de 

o seu terraço, agora coberto.93 

Existe aqui a possibilidade de manter o teatro de revista presente no Parque Mayer, já que 

as suas apresentações teatrais. No exterior, o sistema de rampas 

proposto para vencer a cota do Parque Mayer até aos níveis dos logradouros do Salitre e 

características previstas no projecto de reabilitação previsto para o Cine-teatro Capitólio, por autoria 

do arquitecto Sousa Oliveira, onde se prevê inclusivamente que o edifício receba o nome do actor Raul Solnado. 

LEGENDA: 
 

A – Pólo do Museu 

Nacional do Teatro. – 
Intervenção no Teatro 
Variedades. 

B – Centro de 

Espectáculos. – 
Revitalização do Cine-
teatro Capitólio 

C – Núcleo de Teatro 

Experimental. – 
Intervenção no Teatro 
Variedades. 

 Fotografia da maquete da intervenção urbana, apontando o recinto do Parque Mayer.  
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Alegria, descrito em B. desenvolve-se nas traseiras do Capitólio ao mesmo tempo que 

permite a criação de um declive verde, que teria a possibilidade de funcionar como um 

anfiteatro, na eventualidade de projecções ao ar livre. 

4)  Teatro Variedades - Como será explorado e justificado mais adiante neste 

capítulo, pretende-se uma intervenção que permita a criação de um                                     

Núcleo de Teatro Experimental.  

 

e) Para combater a desertificação do Parque Mayer, e potenciar diferentes actividades para 

além das culturais, conseguindo permanências diurnas e nocturnas, propõe-se a instalação 

de equipamentos de usos mistos. Na nova rua a ser rasgada nos terrenos de logradouros da 

Alegria, nos edifícios propostos para o encerramento dos quarteirões que agregam os 

edifícios habitacionais descritos em B., prevê-se que espaços de comércio ocupem o nível 

térreo, enquanto os níveis superiores serão destinados à habitação e a incubadoras de 

empresas. Do lado norte desta nova via, e seguindo o alinhamento do muro limite do Jardim 

Botânico, propõe-se a construção de um edifício dedicado a residências de estudantes e 

espaços de atelier que possam ser alugados e ocupados para trabalho ou actividades várias, 

vinte e quatro horas por dia. Ao longo do percurso do eléctrico, dois edifícios que este 

atravessa estão propostos para serem convertidos em pontos de apoio e manutenção deste 

serviço. Por fim, e para servir a população envelhecida que predomina na área de 

intervenção, propõe-se a criação de um Centro de Dia a ter lugar junto da entrada agora 

desactivada do Jardim Botânico, no topo da nova rua proposta em B., também com acesso à 

Rua da Alegria e a um dos pontos de acesso à proposta linha de eléctrico. 

 

“Temos de esclarecer o nosso pensamento e tentar trabalhar para uma arquitectura total. Isto 

implica uma mudança de escala de criação. Não podemos continuar a limitar-nos a edifícios isolados 

e monumentos através dos quais se influenciarão os seus arredores. Deveríamos, em vez disso, 

trabalhar para criar uma arquitectura total, dentro da qual re-criaríamos arquitectonicamente todos 

os nossos espaços vitais.”94 Procura-se conseguir precisamente recriar e reinterpretar o Parque 

Mayer através desta proposta de intervenção. Pretende-se manter parte da sua tradição, daquilo 

que o caracteriza, ao mesmo tempo que se capacita este espaço para receber novas vivências, e se o 

conecta com a dinâmica não só da cidade, mas também da sociedade actual. 

 

                                                           
94

 Constantinos Doxiadis, em Arquitectura em Transição, 1965, p. 147. 
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4.2. INTERVEÇÃO NO TEATRO VARIEDADES 

 4.2.1. OBJECTIVO 

 

Depois da análise que levou à compreensão da evolução das tipologias dos espaços teatrais e 

de representação, tanto social como simbólica, pretende-se então intervir no Teatro Variedades com 

uma proposta que visa promover a sua reinterpretação contemporânea, e a adição de uma estrutura 

que permita a sua conversão num Núcleo de Teatro Experimental.  

 

Tendo presente a problemática do recorrente abandono dos teatros nesta zona da cidade, 

associada à Avenida da Liberdade e suas tradições lúdicas, é também verificado que os espaços que 

subsistiram a esta decadência foram aqueles que se souberam adaptar às necessidades da sociedade 

actual. Para responder aos problemas de abandono do espaço do Teatro Variedades, como os 

restantes teatros do Parque Mayer, pretende-se criar através dele um elemento unificador deste 

pólo cultural ao teatro contemporâneo. O seu carácter experimental faz deste um ponto criativo de 

atracção e de interacção, que para além de cultural, é também social.  

 

As alterações pensadas para o Teatro Variedades, e os novos espaços propostos pretendem 

para além da utilização efémera de uma apresentação teatral, a permanência de intervenientes. 

Mantendo presentes os conceitos do teatro experimental, pretende-se obter um equipamento que 

permita a apropriação dos espaços de representação às diferentes formas teatrais, e que possibilite 

ao espectador tomar o lugar do interveniente, dando espaço para novas interacções sociais. A 

aprendizagem e troca de conhecimentos também têm lugar nesta proposta, apesar de esta não 

chegar a adquirir a função de escola no seu sentido lato. Para além disto, a adaptabilidade dos seus 

espaços de representação permite que não só as artes teatrais tenham lá lugar, deixando espaço 

para ocupações que possam ir desde as cinematográficas até às musicais, trazendo para o Parque 

Mayer as dinâmicas lúdicas que actualmente se vivem no Bairro Alto e Chiado. 

 Irá procurar-se em seguida a utilização dos elementos essenciais na veiculação deste tema, e 

às estratégias e a simbologias vinculadas no edifício do Teatro Variedades, para a transmissão de 

uma proposta de Projecto de Arquitectura de Interiores. 
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 4.2.2. PROGRAMA  

 

O programa que foi desenvolvido na proposta de Núcleo de Teatro Experimental a ocupar o 

Teatro Variedades assenta em três unidades fundamentais: os Espaços de Representação, o Núcleo 

Experimental e o Restaurante, que pode ser apropriado

musicais. Estas três unidades trabalham para um conceito funcional de três geradores, que 

promovem três diferentes vivências.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A primeira, a unidade dos Espaços de Representação, promove a performance, as artes do 

espectáculo, trabalhando no sentido da pura difusão cultural, que pode ser teatral, musical ou 

cinematográfica. Este conjunto de espaços apropria não só o auditório tran

Variedades, mas também a proposta Sala Estúdio, com configuração de 

tem a possibilidade de funcionar como um auditório exterior, aberto para o Parque Mayer. 

O segundo elemento, o Núcleo Experimental, serve a int

actor, numa relação que pode ser feita em espectáculo, através de aprendizagem pessoal, ou através 

de uma partilha mútua. Assim, é composto por uma sala polivalente, que pode ser adaptada para 

seminários ou palestras, um centro de leitura e pesquisa técnica, um dormitório que permite a 

permanência efémera de alguns intervenientes, e tem ainda a possibilidade de apropriação de 

qualquer um dos três espaços de representação no desempenhar das suas funções. 

Por fim, a terceira unidade, o Restaurante, apesar de funcionar agregado à estrutura teatral, 

ocupando um espaço de destaque na pré
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em mais um pretexto de deslocação ao Teatro Variedades, e pelas suas características

pode ele próprio dar lugar a apresentações teatrais ou não. 

 

4.2.3. TEATRO VARIEDADES: ELEMENTOS A PRESERVAR

 

Quando se trata de um projecto com as características do Núcleo de Teatro Experimental 

proposto para o Teatro Variedades, em que existe uma componente forte de reabilitação e relação 

com o passado, aliada a uma contemporaneidade e uma exigência de tipologia e de projecto, deve 

ser gerado um pensamento multidisciplinar que conduza todo o processo. Numa primeira 

abordagem é importante compreender o legado da envolvente, e depois o próprio obje

intervenção, as suas características e o seu funcionamento. Para um melhor desenvolvimento do 
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Figura 4.13 – Corte esquemático, longitudinal à pré

demonstrando o seu sistema de ventilação, a cobertura actua

salientando a ideia de reforço estrutural. Desenho sem escala.
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estuque. Em cada um dos seus quatro cantos encontram-se colocadas grelhas metálicas que se 

julgam pertencer ao sistema de ventilação da sala.  

 

Durante o processo de apropriação do Teatro Variedades foi tomada a decisão de respeitar a 

sua linguagem. Apesar de se tratar de um objecto arquitectónico de cariz ingénuo e modesto, e de 

este não possuir elevado património arquitectónico, estando apenas abrangido pela Zona Especial de 

Projecção da Avenida da Liberdade, e apontado como imóvel em vias de classificação, pretende-se 

preservar a sua essência. Não foi objectivo sobrepor-lhe a intervenção contemporânea, pelo 

contrário, pretendeu-se destacar o Variedades. 

 

Ao tomar a pré-existência como um ponto de partida para o desenvolvimento do programa 

teatral, recuperou-se o que se considerou económica e culturalmente viável e pretendeu-se uma 

viabilização que satisfizesse os níveis de exigência actuais, no que diz respeito a funcionalidade, 

segurança e conforto. Ao Variedades pretende-se que estejam associados os espaços com 

características mais convencionais de teatro, para que assim se traduzam nas memórias do lugar, e 

nos elementos responsáveis pela sua preservação no processo de caracterização espacial. 

Procurando tomar o mesmo rumo que Peter Brook na recuperação do Théâtre Bouffes Du Nord, é 

objectivo permitir que a memória do Variedades permaneça impressa nos espaços preservados, e na 

lógica funcional que dele é herdada. São preservados: 

 - A entrada principal da audiência; 

- O Foyer que, mesmo com alterações, é ponto central de distribuição para o público; 

- A bilheteira e bengaleiro, associados às escadarias para o primeiro balcão; 

- O espaço do bar do primeiro balcão; 

- O espaço do auditório, onde dos dois balcões, permanece apenas o primeiro. 

- A caixa de palco, com as suas características técnicas melhoradas; 

- Corpo de camarins associado à parte traseira da caixa de palco. 

 

Também estará associado à pré-existência o espaço destinado ao Restaurante, que seguindo 

a premissa de espaços requalificados para manterem as suas funções, este irá localizar-se no espaço 

que anteriormente era dedicado ao bar da plateia (e que de resto terá sido o primeiro espaço de 

Foyer-Bar da pré-existência). Adquirirá protagonismo pela sua localização na ala norte do 

Variedades, local que permite a individualização de funções inerentes ao teatro e ao restaurante.  
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Figura 4.14 – Planta 

esquemática da 

envolvente do 

Teatro Variedades, 

demonstrando as 

suas três entradas 

possíveis, bem 

como os percursos, 

limites e principais 

fluxos de acesso.  

Para além das áreas técnicas necessárias que já possui, outras que dizem respeito ao seu 

bom funcionamento, como a instalação de equipamento de tratamento do ar, seriam instaladas no 

seu último piso (a sub-cave) tendo acesso exclusivo por parte da manutenção. Outras áreas técnicas, 

arrumos, oficinas ou outras componentes funcionais do teatro, serão remetidas para o edifício 

contemporâneo, no sentido de assim preservar ao máximo a estrutura original, que seria prejudicada 

se esses espaços funcionais e infra-estruturas fossem aqui instalados. 

 

Pela natureza da intervenção de que a pré-existência vem a ser alvo, seria impreterível a 

realização de um reforço estrutural, a nível não só de pilares e vigas, mas essencialmente a nível de 

fundações. Para além disto, seria igualmente indispensável a limpeza de fachadas e das cantarias, 

bem como a pintura do exterior e de todos os gradeamentos. Para além disto pretende-se recuperar 

a cor original do Teatro, que seria um tom claro, pintando-o de branco, e anulando o seu actual tom 

vermelho escuro. Apesar destes processos entrem naturalmente integrados no processo de obra, 

considera-se pertinente a sua referência.  

Há que dar também destaque à forma como este edifício comunica com a sua envolvente 

exterior, já que também isso se procura conservar. A organização dos acessos permanece a mesma. 

A entrada principal continua a fazer-se pela fachada poente (e principal) do Variedades, aquela que 

se encontra frente a frente com a fachada principal do Capitólio. A entrada dos artistas, que se 

efectuava pelos anexos da fachada sul, propõe-se que decorra através dos volumes da nova 
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intervenção, que ali encostam ao Variedades, prevendo a demolição os anexos que a 

descaracterizavam. Dada a proximidade com os edifícios 

encerramento desde espaço intermédio entre as construções através de planos verdes elevados, que 

para além de impedirem a passagem, permitem um maior controlo sob a privacidade na área 

posterior da pré-existência e os volumes propostos. 

 

4.2.4. NÚCLEO DE TEATRO EXPERIMENTAL: NOVA

 

O novo edifício procura relacionar

Pretende manter uma estreita ligação com Variedades, numa linguagem contemporânea de linhas 

discretas que em comparação com o teatro se tornam difusas, pr

o destaque. A concepção do novo edifício, surge no sentido de poder responder às exigências 

funcionais que resultam do projecto do Núcleo de Teatro Experimental, nomeadamente no que 

respeita a áreas técnicas, áreas de ser

representação, a black box, Sala Estúdio. 
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o volume que alberga os espaços mais técnicos que servem o auditório do Variedades, como sejam 
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Figura 4.17 – Corte esquemático longitudinal a ambos 

os pátios, com os edifícios da Travessa do Salitre, e com 

a cota do Parque Mayer. Sem escala.

Figura 4.15 – Desenho esquemático distinguindo o 

da pré-existência dos dois volumes propostos e dos pátios 

que os relacionam. Desenho sem escala.

O segundo volume intersecta o primeiro tomando uma direcção quase perpendicular ao

primeiro, indo integrar-se no eixo da nova rua que é proposta na intervenção urbana, atravessando 

os logradouros da Rua da Alegria. Este alinhamento urbano promove ainda que entre o referido 

volume e o sistema de rampas de acesso e da ciclovia, se crie um

que possa funcionar como um lugar de descanso e permanência, com vista sobre o Teatro 

Variedades e o Cine-teatro Capitólio. Este volume é destinado às instalações do Núcleo Experimental, 

sendo assim onde vêem a tomar lugar a

balneários e zonas administrativas.
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Corte esquemático longitudinal a ambos 

os pátios, com os edifícios da Travessa do Salitre, e com 

a cota do Parque Mayer. Sem escala. 

Desenho esquemático distinguindo o objecto 

existência dos dois volumes propostos e dos pátios 

que os relacionam. Desenho sem escala. 

Figura 4.18 – Corte esquemático transversal à pré

ao Núcleo Experimental, demonstrando a relação entre os seus 

volumes e o vazio do pátio poente. Sem escala.

Figura 4.16 – Fotografia da maquete conceptual, 

demonstrando a relação entre volumes da intervenção.

O segundo volume intersecta o primeiro tomando uma direcção quase perpendicular ao

se no eixo da nova rua que é proposta na intervenção urbana, atravessando 

os logradouros da Rua da Alegria. Este alinhamento urbano promove ainda que entre o referido 

volume e o sistema de rampas de acesso e da ciclovia, se crie uma pequena área verde sombreada, 

que possa funcionar como um lugar de descanso e permanência, com vista sobre o Teatro 

teatro Capitólio. Este volume é destinado às instalações do Núcleo Experimental, 

sendo assim onde vêem a tomar lugar a Sala Estúdio, os dormitórios, um novo corpo de camarins, 

balneários e zonas administrativas. 

 

O relacionamento entre estes dois volumes e o da pré-existência faz

dois pátios que são escavados abaixo do nível térreo do Parque Mayer, evidenciando o espaço vazio 

que separa o Teatro Variedades e o Núcleo Experimental. Sendo que o único ponto da nova 

intervenção que toca a pré-existência o faz no volume da caixa de palco, estes dois pátios 

se: o menor para nascente, funcionando como uma barreira entre as traseiras dos 

edifícios da Travessa do Salitre e zona posterior da intervenção, e o segundo, o maior, a poente, 

se como um anfiteatro, e oferecendo mais um espaço de representação 

oferecido à cidade. 
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Corte esquemático transversal à pré-existência e 

erimental, demonstrando a relação entre os seus 

volumes e o vazio do pátio poente. Sem escala. 

Fotografia da maquete conceptual, 

demonstrando a relação entre volumes da intervenção. 

O segundo volume intersecta o primeiro tomando uma direcção quase perpendicular ao 

se no eixo da nova rua que é proposta na intervenção urbana, atravessando 

os logradouros da Rua da Alegria. Este alinhamento urbano promove ainda que entre o referido 

a pequena área verde sombreada, 

que possa funcionar como um lugar de descanso e permanência, com vista sobre o Teatro 

teatro Capitólio. Este volume é destinado às instalações do Núcleo Experimental, 

Sala Estúdio, os dormitórios, um novo corpo de camarins, 

existência faz-se através do vazio de 

rque Mayer, evidenciando o espaço vazio 

que separa o Teatro Variedades e o Núcleo Experimental. Sendo que o único ponto da nova 

existência o faz no volume da caixa de palco, estes dois pátios 

funcionando como uma barreira entre as traseiras dos 

edifícios da Travessa do Salitre e zona posterior da intervenção, e o segundo, o maior, a poente, 

se como um anfiteatro, e oferecendo mais um espaço de representação 
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Figura 4.17 – Axonometria diagramática da proposta. Sem escala. 

A nova intervenção assume-se para a sua envolvente como um volume que vive da relação 

mais estreita com os seus pátios. No que diz respeito a materialidades, as suas fachadas são 

compostas por painéis de GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete), que juntamente com ripados 

metálicos que podem ou não ocupar os planos de vidro, controlam dinâmicas de público/privado em 

relação à sua envolvente. 

 

 

4.3. ELEMENTOS COMPOSITIVOS DO PROGRAMA 

 

 Interessa agora definir os elementos compositivos do Núcleo de Teatro Experimental, 

continuando a sua lógica e relação com o contexto mas legitimando-se na proximidade com o 

edifício. Irá regressar-se aos Espaços de Representação, ao Núcleo Experimental e ao Restaurante, 

desta vez aproximando à escala do uso, do seu entendimento e simbologia na definição da estrutura 

programática acima descrita. A sua tentativa de definição será no sentido da explicitação das 

premissas essenciais dos objectivos da intervenção. 

 

 Os desenhos apresentados neste capítulo encontram-se comprimidos para facilitar a análise 

da informação facultada, e dos aspectos de concepção e articulação de espaços. Todos os desenhos 

da proposta – plantas, cortes e alçados – podem ser consultados com maior detalhe no Anexo VI.  
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Figura 4.18 – Axonometria diagramática da proposta. Sem escala. 
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Figura 4.20 – Localização do Foyer. 

Figura 4.19 – Fotografia da maquete final da proposta, à escala 1:100.

 

para ele era

chegada por excelência, ao mesmo tempo que é ponto de espera e 

encontro para a audiência. É também através do Foyer que se 

efectua a distribuição horizontal e vertical tanto para os espaços 

públicos da p

Bilheteira e bengaleiro estão a ele associados ao estarem integrados

escadarias que dão acesso ao primeiro balcão, 

 

Sendo o Foyer o elemento 

frequenta, procurou-se aumentar a sua área útil, para assim poder servir um número maior de 

utilizadores e para funcionar como uma antecâmara para a o auditório do teatro, e continuar a servir 

as suas funções de distribuição. Fez

diferenciando esta zona de antecâmara por dois planos convexos que direccionam o utilizador para o 

plano de fundo da entrada. Num nível superior, foram recortad

primeiro balcão mantendo o seu desenho, para, em termos funcionais, permitir a criação de uma 

zona de duplo pé direito, correspondente àquela ocupada pelos acessos verticais, e ao mesmo 

tempo, permitir que no Foyer se ten

Fotografia da maquete final da proposta, à escala 1:100. 

4.3.1. FOYER 

O Foyer, como foi já enunciado, toma o mesmo espaço que 

para ele era reservado na pré-existência. Pretende ser o ponto de 

chegada por excelência, ao mesmo tempo que é ponto de espera e 

encontro para a audiência. É também através do Foyer que se 

efectua a distribuição horizontal e vertical tanto para os espaços 

públicos da pré-existência, como para os da nova intervenção. 

estão a ele associados ao estarem integrados no espaço livre sob a

escadarias que dão acesso ao primeiro balcão, sistema que se preserva da pré-existência.

elemento chave que funciona como rosto do teatro para o público que o 

se aumentar a sua área útil, para assim poder servir um número maior de 

utilizadores e para funcionar como uma antecâmara para a o auditório do teatro, e continuar a servir 

suas funções de distribuição. Fez-se assim recuar a passagem para o auditório ao nível térreo, 

diferenciando esta zona de antecâmara por dois planos convexos que direccionam o utilizador para o 

plano de fundo da entrada. Num nível superior, foram recortadas as últimas linhas de bancada do 

primeiro balcão mantendo o seu desenho, para, em termos funcionais, permitir a criação de uma 

zona de duplo pé direito, correspondente àquela ocupada pelos acessos verticais, e ao mesmo 

tempo, permitir que no Foyer se tenha a percepção da concavidade do primeiro balcão. 

O Foyer, como foi já enunciado, toma o mesmo espaço que 

. Pretende ser o ponto de 

chegada por excelência, ao mesmo tempo que é ponto de espera e 

encontro para a audiência. É também através do Foyer que se 

efectua a distribuição horizontal e vertical tanto para os espaços 

existência, como para os da nova intervenção. 

no espaço livre sob as 

existência. 

como rosto do teatro para o público que o 

se aumentar a sua área útil, para assim poder servir um número maior de 

utilizadores e para funcionar como uma antecâmara para a o auditório do teatro, e continuar a servir 

se assim recuar a passagem para o auditório ao nível térreo, 

diferenciando esta zona de antecâmara por dois planos convexos que direccionam o utilizador para o 

as as últimas linhas de bancada do 

primeiro balcão mantendo o seu desenho, para, em termos funcionais, permitir a criação de uma 

zona de duplo pé direito, correspondente àquela ocupada pelos acessos verticais, e ao mesmo 

ha a percepção da concavidade do primeiro balcão.  
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Figura 4.21 – Corte perspéctico esquemático, demonstrando a relação entre a 

entrada, o espaço do Foyer, e a antecâmara de transição para o auditório do 

Variedades. Pode também ver-se uma das escadarias laterais preservadas da 

pré-existência, que dá acesso ao primeiro balcão. 

Figura 4.22 – Planta esquemática do espaço do Foyer. 

Sem escala.  

Figura 4.23 – Vista esquemática do Foyer. Transição entre 

exterior e auditório, com vista para a escadaria que distribui para 

o primeiro piso (balcão e camarotes). 

 

Pretende-se que haja um 

sentido de continuidade material 

entre o interior e o exterior do 

teatro, através da materialidade 

que é contínua. Pretende-se que a 

pedra confira ao espaço de 

chegada do Foyer um sentimento 

de formalidade e que de certa 

forma indique ao utilizador que se 

encontra num espaço público de 

um equipamento cultural. 

Também é um espaço que pretende ser claro e luminoso, com as suas paredes pintadas de branco, 

para aí entrar em contraste tanto com o auditório, como com a sala estúdio.  

 

 

 

 

 

  

 

4.3.2. ESPAÇOS DE REPRESENTAÇÃO 

Foi objectivo colocar em prática os ensinamentos adquiridos na investigação sobre a forma 

do teatro contemporâneo e os seus ingredientes funcionais, integrando-os no programa deste 

equipamento e nos seus três espaços de representação. Isto concretizou-se na criação de espaços de 

representação contemporâneos que pusessem em prática as quatro formas do teatro 

contemporâneo.  
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Figura 4.24 – As três tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

adoptar. Através de meios mecânicos ou não, o auditório poderá passar do existente 

ou para a liberdade de uma tipologia de black box

4.3.2.1. AUDITÓRIO “VARIEDADES

A entrada principal para este espaço realiza

antecâmara configurada no espaço do Foyer, e alinhada com a entrada 

principal do teatro, fazendo a audiência entrar sob o nível do balcão. 

Ainda assim, na pré-existência verificavam

laterais, utilizadas em tempos de grande movimento para que a 

audiência pudesse sair do auditório pelas laterais, sem se cruzar com audiência que ia entrar. Tais 

passagens vêem agora a ser utilizadas

nos níveis térreos e superiores. Este espaço de 361,3m

capacidade máxima de 124 pessoas na plateia, 75 no primeiro balcão e 24 nos camarotes, num total 

máximo de 227 espectadores. 

 

O auditório do Variedades pretende manter uma ambiência à fiel à pré

nele uma intervenção semelhante àquela operada nos auditórios dos teatros Bam Majestic e Bouffes 

du Nord. Pretende manter viva a memória

apesar da intervenção, quando a audiência entra no espaço, sentir que este se mantém. Apesar 

disso, a sua rígida configuração à italiana, com plateia fixa e dois balcões, que vive da separação 

entre a caixa de palco e o auditório pelo arco do proscénio, vem a ser combatida. Esta é uma decisão 

que procura aproximar o auditório das características dos espaços de representação 

contemporâneos, e imprimir-lhe alguma adaptabilidade espacial, ausente na pré

pelo retirar do segundo balcão por se pretender privilegiar uma maior aproximação da audiência à 

cena, e porque, numa atitude que visa uma aproximação ao auditório original, este elemento não 

fazia parte dele.  

 

 

 
 

 

O primeiro balcão, com os seus estrados e camarotes, é preservado precisamente pelo 

mesmo motivo. Também numa abordagem contemporânea da tipologia, podem assim ser levadas a 

cabo novas experiências espaciais, e por oposição, manter pres

modelo convencional, caso seja desejado. O pavimento da plateia e o do próprio palco são 

 

 

 

 

 

Figura 4.24

Auditório Variedades

As três tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

adoptar. Através de meios mecânicos ou não, o auditório poderá passar do existente teatro à italiana

black box.  

VARIEDADES” 

A entrada principal para este espaço realiza-se através da 

antecâmara configurada no espaço do Foyer, e alinhada com a entrada 

principal do teatro, fazendo a audiência entrar sob o nível do balcão. 

existência verificavam-se outras passagens 

laterais, utilizadas em tempos de grande movimento para que a 

audiência pudesse sair do auditório pelas laterais, sem se cruzar com audiência que ia entrar. Tais 

passagens vêem agora a ser utilizadas como saídas de emergência, duas em cada uma das laterais, 

nos níveis térreos e superiores. Este espaço de 361,3m2 de implantação vem a ser auditório para uma 

capacidade máxima de 124 pessoas na plateia, 75 no primeiro balcão e 24 nos camarotes, num total 

O auditório do Variedades pretende manter uma ambiência à fiel à pré-existência e efectuar 

nele uma intervenção semelhante àquela operada nos auditórios dos teatros Bam Majestic e Bouffes 

du Nord. Pretende manter viva a memória do que terá sido o espaço do Variedades, para que, e 

apesar da intervenção, quando a audiência entra no espaço, sentir que este se mantém. Apesar 

disso, a sua rígida configuração à italiana, com plateia fixa e dois balcões, que vive da separação 

aixa de palco e o auditório pelo arco do proscénio, vem a ser combatida. Esta é uma decisão 

que procura aproximar o auditório das características dos espaços de representação 

lhe alguma adaptabilidade espacial, ausente na pré-exi

por se pretender privilegiar uma maior aproximação da audiência à 

cena, e porque, numa atitude que visa uma aproximação ao auditório original, este elemento não 

O primeiro balcão, com os seus estrados e camarotes, é preservado precisamente pelo 

mesmo motivo. Também numa abordagem contemporânea da tipologia, podem assim ser levadas a 

cabo novas experiências espaciais, e por oposição, manter presente a hipótese de recorrer ao 

modelo convencional, caso seja desejado. O pavimento da plateia e o do próprio palco são 

24 – Localização do 

tório Variedades. 

As três tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

teatro à italiana, para um isabelino, 

audiência pudesse sair do auditório pelas laterais, sem se cruzar com audiência que ia entrar. Tais 

como saídas de emergência, duas em cada uma das laterais, 

de implantação vem a ser auditório para uma 

capacidade máxima de 124 pessoas na plateia, 75 no primeiro balcão e 24 nos camarotes, num total 

existência e efectuar 

nele uma intervenção semelhante àquela operada nos auditórios dos teatros Bam Majestic e Bouffes 

do que terá sido o espaço do Variedades, para que, e 

apesar da intervenção, quando a audiência entra no espaço, sentir que este se mantém. Apesar 

disso, a sua rígida configuração à italiana, com plateia fixa e dois balcões, que vive da separação 

aixa de palco e o auditório pelo arco do proscénio, vem a ser combatida. Esta é uma decisão 

que procura aproximar o auditório das características dos espaços de representação 

existência. Opta-se 

por se pretender privilegiar uma maior aproximação da audiência à 

cena, e porque, numa atitude que visa uma aproximação ao auditório original, este elemento não 

O primeiro balcão, com os seus estrados e camarotes, é preservado precisamente pelo 

mesmo motivo. Também numa abordagem contemporânea da tipologia, podem assim ser levadas a 

ente a hipótese de recorrer ao 

modelo convencional, caso seja desejado. O pavimento da plateia e o do próprio palco são 
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Figura 4.25 – Corte Longitudinal ao Auditório, demonstrando os pormenores construtivos e a atmosfera deste espaço. 

Possibilidade de adaptação espacial através das plataformas hidráulicas instaladas. 

Figura 4.26 – Fotografia da maquete final da proposta. 

Auditório, vista da caixa de palco para a plateia. 

Figura 4.27 – Fotografia da maquete final da proposta. 

Auditório, vista da galeria técnica para o balcão e plateia. 

substituídos por estrados de madeira individuais. Estes praticáveis, assentes sobre plataformas 

hidráulicas, permitem também uma maior adaptabilidade espacial, dinamizando a conformação 

espacial. A configuração espacial pode ser definida pelo subir e descer destas plataformas, 

controladas mecanicamente como no caso do Schaubühne, em Berlim. Consequência destas 

medidas, e para que estas ganhem expressão, as frisas laterais ao palco são abolidas.  
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Figura 4.28 – Vista do Interior do Auditório Variedades, demonstrando as diferentes possíveis dinâmicas espaciais. 

Para além do pavimento em estrados de madeira escura, também as paredes serão tratadas, 

através da aplicação de painéis acústicos de ripados de OSB e flanela preta. Há que ter em conta que 

as paredes da pré-existência, além do facto de se encontrarem degradadas, eram somente revestidas 

de estuque pintado, o que enfraquecia a capacidade de controlo acústico. A cobertura deste espaço, 

seria regularizada a nível interior, removendo as saliências 

igualmente aplicados painéis acústicos. Houve uma preferência pela regularização do tecto em 

relação à criação de uma concha acústica, pela obrigatoriedade espacial que esta impõe. Pretende

que este auditório, apesar do seu balcão, possa ter uma utilização mais semelhante à de uma 

box, do que de uma sala de modelo italiano. Ainda assim, as grelhas do seu sistema de ventilação 

serão preservadas para continuarem a responder à sua função.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As entradas de luz presentes na pré

para o exterior (para o varandim da fachada sul), é 

assinalados como saídas de emergência. Pretende

ambiente, ainda que sombrio, se mantenha da mesma forma, acolhedor e único. A capacidade do 

auditório para assumir o modelo italiano e isabelino, permitindo que, para além de apresentações 

teatrais, possam também acontecer apresentações de dança, ou cinematográficas.

Vista do Interior do Auditório Variedades, demonstrando as diferentes possíveis dinâmicas espaciais. 

Para além do pavimento em estrados de madeira escura, também as paredes serão tratadas, 

através da aplicação de painéis acústicos de ripados de OSB e flanela preta. Há que ter em conta que 

existência, além do facto de se encontrarem degradadas, eram somente revestidas 

de estuque pintado, o que enfraquecia a capacidade de controlo acústico. A cobertura deste espaço, 

seria regularizada a nível interior, removendo as saliências e reentrâncias, e seriam

igualmente aplicados painéis acústicos. Houve uma preferência pela regularização do tecto em 

relação à criação de uma concha acústica, pela obrigatoriedade espacial que esta impõe. Pretende

ar do seu balcão, possa ter uma utilização mais semelhante à de uma 

, do que de uma sala de modelo italiano. Ainda assim, as grelhas do seu sistema de ventilação 

serão preservadas para continuarem a responder à sua função. 

As entradas de luz presentes na pré-existência são encerradas, e a sua comunicação directa 

para o exterior (para o varandim da fachada sul), é controlada por vãos obscurecidos, devidamente 

assinalados como saídas de emergência. Pretende-se desta forma imprimir neste espaço um 

ambiente, ainda que sombrio, se mantenha da mesma forma, acolhedor e único. A capacidade do 

o italiano e isabelino, permitindo que, para além de apresentações 

teatrais, possam também acontecer apresentações de dança, ou cinematográficas. 

Vista do Interior do Auditório Variedades, demonstrando as diferentes possíveis dinâmicas espaciais.  

Para além do pavimento em estrados de madeira escura, também as paredes serão tratadas, 

através da aplicação de painéis acústicos de ripados de OSB e flanela preta. Há que ter em conta que 

existência, além do facto de se encontrarem degradadas, eram somente revestidas 

de estuque pintado, o que enfraquecia a capacidade de controlo acústico. A cobertura deste espaço, 

e reentrâncias, e seriam-lhe aplicados 

igualmente aplicados painéis acústicos. Houve uma preferência pela regularização do tecto em 

relação à criação de uma concha acústica, pela obrigatoriedade espacial que esta impõe. Pretende-se 

ar do seu balcão, possa ter uma utilização mais semelhante à de uma black 

, do que de uma sala de modelo italiano. Ainda assim, as grelhas do seu sistema de ventilação 

existência são encerradas, e a sua comunicação directa 

controlada por vãos obscurecidos, devidamente 

se desta forma imprimir neste espaço um 

ambiente, ainda que sombrio, se mantenha da mesma forma, acolhedor e único. A capacidade do 

o italiano e isabelino, permitindo que, para além de apresentações 
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Figura 4.29 – Corte longitudinal 

esquemático atravessando a pré-

existência, demonstrando o corpo de 

camarins do Auditório.  

As áreas técnicas do auditório encontram-se associadas à caixa de palco. A sua parede de 

fundo comunica directamente com o sistema do corpo de camarins, que vem a manter a sua 

localização primordial, apesar de alterado e redimensionado. Aos quatro pisos de camarins 

existentes é acrescentado um quinto, na sub-cave. Assim nesse piso, é aberto um espaço de camarim 

de grupo, com capacidade máxima para 11 pessoas. Já no nível 

da cave, encontram-se agregados três salas de camarim que 

podem ser ocupadas por um número máximo de duas pessoas. 

Estes dois níveis, por se encontrarem enterrados, são 

iluminados por poços de luz que comunicam com cada um dos 

camarins por planos translúcidos de policarbonato. Desta 

forma e com pavimentos de madeira, pretende-se fazer uma 

ligação à ambiência do auditório ao mesmo tempo que se 

imprime a noção de conforto nos espaços que se tornam quase 

a casa para cada um dos artistas que a ocupam.  A lógica de 

organização funcional definida no espaço da cave, irá repetir-se 

nos restantes pisos, sendo que na excepção verificada no nível 

térreo, decorre a saída de emergência das escadas corta-

fogo, e têm lugar as instalações técnicas de cena, quadros 

eléctricos e a cabine de emergência de incêndio.  

 

Lateralmente, a caixa de palco comunica de forma directa com as oficinas de cenografia, que 

tomam lugar na nova intervenção. Esta conexão faz-se através um plano composto por painéis 

móveis que permitem separar os dois espaços quando a sua conexão não é necessária. Da mesma 

forma, permitem sempre que necessário uma passagem de serviço, através de planos com 

dimensões mais controladas. As oficinas de cenografia têm ainda um acesso de cargas e descargas 

directo a partir do exterior. A iluminação faz-se através de planos de vidro interrompidos por ripados 

metálicos que permitem o sombreamento e o envio de luz indirecta, ideal para o trabalho exigente 

que aqui tem lugar. Este espaço de duplo pé-direito está ainda munido de um elevador hidráulico 

que permite deste nível térreo, fazer a fácil passagem de materiais ou equipamentos para o piso do 

guarda-roupa e dos acessórios (cave), e para o piso técnico e de armazenagem de material (sub-

cave). Pelas exigências técnicas deste espaço, o seu pavimento seria preferivelmente revestido a 

auto-nivelante.  
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Figura 4.32 – Fotografia da localização da Sala Estúdio. 

Figura 4.31 – Planta esquemática do piso subterrâneo 

(cota 22.4) reservada a áreas técnicas e de apoio ao 

auditório. 

Figura 4.30 – Planta esquemática do piso térreo (à cota 

26.2) apontando o Auditório Variedades e respectivas 

áreas técnicas e de apoio associados a este espaço. 

Ainda nas áreas técnicas directamente relacionadas com o espaço do auditório estão 

incluídas as galerias técnicas da caixa de palco. Conectadas ao primeiro e ao segundo níveis de 

camarins a primeira é composta apenas por uma plataforma suspensa que permite o controlo do 

sistema cénico da teia, sob a lateral da caixa de palco. A segunda, por se encontrar num nível 

suficientemente elevado, tem a possibilidade de se desenvolver como uma galeria que circunda toda 

a sala, permitindo a assistência e controlo técnico aos sistemas de sonorização e iluminação, mas 

podendo ser também utilizada em dinâmicas de cena. A régie de iluminação pode ser instalada nesta 

galeria, enquanto que a de som deverá de o ser em nível com a plateia, para melhor controlo 

acústico. Ainda que a sua localização possa variar de performance para performance, já que os seus 

acessórios podem ser montados e desmontados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.2.2. SALA ESTÚDIO 

Parte integrante e de destaque na nova 

intervenção, este segundo espaço de representação 

pretende funcionar com uma tipologia de black box, 

que faz o contraponto com o auditório mais 

convencional da pré-existência. A sua ambiência 

pretende ser menos formal do que a Sala 

Variedades, para melhor servir a apropriação pelas 

novas formas teatrais, e permitindo uma maior 
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Figura 4.33 – Planta esquemática do piso térreo (à cota 22.4) apontando a Sala Estúdio e respectivas áreas técnicas e de 

apoio associados a este espaço. 

adaptabilidade espacial do que o primeiro para outro tipo de eventos. Ocupando uma área de 

187,7m2, possui um pé direito constante de 7,55m e uma capacidade máxima para 95 pessoas.   

 

Em termos de impacto exterior, este espaço não pretende retirar o protagonismo ao volume 

pré-existente, pelo que está semi-enterrado, procurando fundir com o terreno e controlando a 

passagem do nível da nova rua proposta no sistema urbano.  

 

O acesso do público a este espaço faz-se através do Foyer da pré-existência, descendo por 

um acesso vertical que, através de um vão vertical, permite ter uma percepção do espaço do pátio. 

Antes da chegada à Sala Estúdio existe um ponto de antecâmara, que pode ele mesmo ser utilizado 

como espaço polivalente, e que mais adiante será aprofundado. Em utilização da Sala Estúdio, este 

espaço terá um seguimento de planos móveis a encerrá-lo, reduzindo a sua profundidade e 

transformando esta antecâmara num segundo foyer. O plano oposto ao dos painéis móveis é um 

plano de vidro, que permite ter a percepção total do pátio principal.  
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Figura 4.34 – Corte transversal esquemático apontando o segundo foyer de acesso à Sala Estúdio e a relação do seu 

volume com a cota da envolvente. 

Figura 4.35 – As duas tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

adoptar. Através de meios mecânicos ou não, a sala estúdio poderá passar de um possível 

liberdade da tipologia de black box, sendo utilizada para qualquer tipo de performance ou evento. 

 

 

 

 

 

No que diz respeito a questões técnicas, a Sala Estúdio tem

bastidores, constituída por quatro camarins duplos que podem ser convertidos para dois camarins a 

serem ocupados por quatro a seis pessoas. Estes bastidores são ainda servidos por uma pequena 

antecâmara de entrada para os artistas, e um varandim para o controlo técnico do espaço a nível de 

acústica e de iluminação. Para além deste varandim, existe ainda a grelha t

como uma teia que ocupa todos os limites do espaço. Esta permite, no tecto, a colocação dos 

sistemas de iluminação adaptados a cada performance, e ainda um sistema cénico de um 

funcionamento semelhante ao da teia do auditório do 

deste espaço são revestidas com painéis em perfil metálico revestidos a ripado de OSB e flanela 

negra. A distância a que estes painéis se encontram do plano da parede permite a passagem de 

artistas ou técnicos. 

 

 

 

 

 

Corte transversal esquemático apontando o segundo foyer de acesso à Sala Estúdio e a relação do seu 

As duas tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

adoptar. Através de meios mecânicos ou não, a sala estúdio poderá passar de um possível teatro à italiana

o utilizada para qualquer tipo de performance ou evento.  

No que diz respeito a questões técnicas, a Sala Estúdio tem-lhe reservada uma área de 

bastidores, constituída por quatro camarins duplos que podem ser convertidos para dois camarins a 

os por quatro a seis pessoas. Estes bastidores são ainda servidos por uma pequena 

antecâmara de entrada para os artistas, e um varandim para o controlo técnico do espaço a nível de 

acústica e de iluminação. Para além deste varandim, existe ainda a grelha técnica (Grid) que funciona 

como uma teia que ocupa todos os limites do espaço. Esta permite, no tecto, a colocação dos 

sistemas de iluminação adaptados a cada performance, e ainda um sistema cénico de um 

funcionamento semelhante ao da teia do auditório do Variedades, caso seja necessário. As paredes 

deste espaço são revestidas com painéis em perfil metálico revestidos a ripado de OSB e flanela 

negra. A distância a que estes painéis se encontram do plano da parede permite a passagem de 

Corte transversal esquemático apontando o segundo foyer de acesso à Sala Estúdio e a relação do seu 

As duas tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

teatro à italiana, para a 

lhe reservada uma área de 

bastidores, constituída por quatro camarins duplos que podem ser convertidos para dois camarins a 

os por quatro a seis pessoas. Estes bastidores são ainda servidos por uma pequena 

antecâmara de entrada para os artistas, e um varandim para o controlo técnico do espaço a nível de 

écnica (Grid) que funciona 

como uma teia que ocupa todos os limites do espaço. Esta permite, no tecto, a colocação dos 

sistemas de iluminação adaptados a cada performance, e ainda um sistema cénico de um 

Variedades, caso seja necessário. As paredes 

deste espaço são revestidas com painéis em perfil metálico revestidos a ripado de OSB e flanela 

negra. A distância a que estes painéis se encontram do plano da parede permite a passagem de 



 

Figura 4.36 – Localização do Pátio poente.

Figura 4.35 – As duas tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

adoptar. O pátio poente pode ser apropriado de forma a que seja somente um exemplo do 

também pode ser tornado no palco exterior

considerado o terceiro espaço de representação por poder tomar a sua configuração como uma 

vantagem, na adaptação para configurar, ou mesmo um anfiteatro, para apresentações teatrais ou 

musicais, como acontece, por exemplo, com o largo do teatro S. Carlos. Transforma

palco que serve a cidade e procura oferecer cultura e vivências ao

que é albergada dentro das paredes do Núcleo de Teatro Experimental. Este espaço pretende ser o 

exemplo concretizado da vertente teatral contemporânea que pratica o êxodo da caixa teatral.

 

 

 

 

 

O cenário do pátio 

pavimento no exterior. O que é calçada no nível térreo assume a mesma tonalidade no pavimento do 

pátio, assumindo um diferente tratamento, q

que aquele espaço não tem o mesmo cariz que a rua. Para além disto, haverá ainda a

uma árvore de folha caduca no mesmo local onde outra se 

Este gesto não é somente impelido pelo desejo de 

serve tecnicamente, oferecendo so

também um espaço de estar.

na pré-existência a ala da fachada sul, e que se propõe que faça a ligação das áreas públicas do 

Teatro Variedades às áreas técnicas da nova intervenção.

 

Localização do Pátio poente. 

As duas tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

adoptar. O pátio poente pode ser apropriado de forma a que seja somente um exemplo do êxodo da caixa teatral

também pode ser tornado no palco exterior de características isabelinas.  

4.3.2.3. PÁTIO 

Este pátio é o vazio que separa a pré

da nova intervenção, e que acaba por relacionar o 

projecto com o Parque Mayer. Por este espaço se 

encontrar uma cota inferior em cerca de 4m

ao nível da rua, permite que os transeuntes tenham a 

possibilidade de olhar para a intervenção como um todo 

e de certa forma serem envolvidos por ela. É 

considerado o terceiro espaço de representação por poder tomar a sua configuração como uma 

vantagem, na adaptação para configurar, ou mesmo um anfiteatro, para apresentações teatrais ou 

musicais, como acontece, por exemplo, com o largo do teatro S. Carlos. Transforma

palco que serve a cidade e procura oferecer cultura e vivências ao Parque Mayer para além daquela 

que é albergada dentro das paredes do Núcleo de Teatro Experimental. Este espaço pretende ser o 

exemplo concretizado da vertente teatral contemporânea que pratica o êxodo da caixa teatral.

O cenário do pátio é conformado pela sensação de prolongamento do material que é 

pavimento no exterior. O que é calçada no nível térreo assume a mesma tonalidade no pavimento do 

pátio, assumindo um diferente tratamento, que anuncia a particularidade deste espaço, e faz notar 

que aquele espaço não tem o mesmo cariz que a rua. Para além disto, haverá ainda a

uma árvore de folha caduca no mesmo local onde outra se encontra uma outra árvore 

não é somente impelido pelo desejo de preservar uma memória do local, mas também 

serve tecnicamente, oferecendo sombra aos vãos das oficinas, e ao próprio pátio, fazendo dele 

também um espaço de estar. Serve também de cenário ao varandim que se propõe naq

existência a ala da fachada sul, e que se propõe que faça a ligação das áreas públicas do 

Teatro Variedades às áreas técnicas da nova intervenção. 
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As duas tipologias do teatro contemporâneo que se pretendem que este espaço de representação venha a 

êxodo da caixa teatral, mas 

Este pátio é o vazio que separa a pré-existência 

da nova intervenção, e que acaba por relacionar o 

projecto com o Parque Mayer. Por este espaço se 

encontrar uma cota inferior em cerca de 4m em relação 

ao nível da rua, permite que os transeuntes tenham a 

possibilidade de olhar para a intervenção como um todo 

e de certa forma serem envolvidos por ela. É 

considerado o terceiro espaço de representação por poder tomar a sua configuração como uma 

vantagem, na adaptação para configurar, ou mesmo um anfiteatro, para apresentações teatrais ou 

musicais, como acontece, por exemplo, com o largo do teatro S. Carlos. Transforma-se assim num 

Parque Mayer para além daquela 

que é albergada dentro das paredes do Núcleo de Teatro Experimental. Este espaço pretende ser o 

exemplo concretizado da vertente teatral contemporânea que pratica o êxodo da caixa teatral. 

pela sensação de prolongamento do material que é 

pavimento no exterior. O que é calçada no nível térreo assume a mesma tonalidade no pavimento do 

ue anuncia a particularidade deste espaço, e faz notar 

que aquele espaço não tem o mesmo cariz que a rua. Para além disto, haverá ainda a plantação de 

encontra uma outra árvore actualmente. 

uma memória do local, mas também 

bra aos vãos das oficinas, e ao próprio pátio, fazendo dele 

Serve também de cenário ao varandim que se propõe naquilo que era 

existência a ala da fachada sul, e que se propõe que faça a ligação das áreas públicas do 
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Figura 4.38 – Planta esquemática (à cota 22.4) demonstrando o sistema de

acesso ao pátio poente. 

Figura 4.39 – Corte longitudinal esquemático demonstrando a relação do pátio com o nível do Parque Mayer e os volumes 

da nova intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pátio é ponto gerador e de de

características descritas, a sua existência é essencial para trazer iluminação natural para as áreas de 

trabalho das oficinas de cenografia e de costura, bem como aos camarins da Sala de Estúdio, e ao 

foyer secundário. O seu pavimento empedrado tem comunicação para a zona onde se encontram as 

grelhas de respiração do sistema de ar, a funcionar na sub

desempenhando um papel activo na ventilação e refrigeração destes s

Planta esquemática (à cota 22.4) demonstrando o sistema de acessos e as possíveis entradas e passagens de 

Corte longitudinal esquemático demonstrando a relação do pátio com o nível do Parque Mayer e os volumes 

O pátio é ponto gerador e de desenvolvimento da nova intervenção, e para além das 

características descritas, a sua existência é essencial para trazer iluminação natural para as áreas de 

trabalho das oficinas de cenografia e de costura, bem como aos camarins da Sala de Estúdio, e ao 

seu pavimento empedrado tem comunicação para a zona onde se encontram as 

grelhas de respiração do sistema de ar, a funcionar na sub-cave, ou seja, no nível inferior a este

desempenhando um papel activo na ventilação e refrigeração destes sistemas.  

acessos e as possíveis entradas e passagens de 

Corte longitudinal esquemático demonstrando a relação do pátio com o nível do Parque Mayer e os volumes 

senvolvimento da nova intervenção, e para além das 

características descritas, a sua existência é essencial para trazer iluminação natural para as áreas de 

trabalho das oficinas de cenografia e de costura, bem como aos camarins da Sala de Estúdio, e ao 

seu pavimento empedrado tem comunicação para a zona onde se encontram as 

cave, ou seja, no nível inferior a este, 
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Figura 4.40 – Fotografia da maqueta. Vista sobre a entrada de artistas, como vista do acesso à Praça da Alegria. 

4.3.3. NÚCLEO EXPERIMENTAL 

Composto por um grupo de espaços que por si constituem o núcleo e lhe fornecem a 

capacidade de desempenhar funções para além das convencionais que se esperam num teatro. 

Pretende ser um ponto de interacção entre individualidades, unidas pela arte teatral. 

 

 

4.3.3.1 ENTRADA DE ARTISTAS 

Associada à nova intervenção, está conectada com um dos novos atravessamentos propostos 

no sistema urbano e que conecta o Parque Mayer com a Praça da Alegria. Serve não só os artistas, 

como também os funcionários e técnicos do teatro. Acontece na intersecção entre os dois volumes 

da nova intervenção, interligando os serviços da pré-existência com o núcleo experimental. Como já 

foi referido, este ponto de acesso posiciona-se no mesmo eixo onde funcionou a entrada de artistas 

na pré-existência. A sua entrada passa primeiro por um hall de controlo, com uma recepção que 

depois faz uma canalização das chegadas. A sua ambiência pretende ser um prolongamento do 

exterior ao mesmo tempo que é acolhedor. Nesse mesmo nível encontram-se associadas as áreas 

administrativas, o acesso às oficinas de cenografia e, através delas, o acesso aos camarins da pré-

existência. No nível superior ao da entrada está localizada uma sala convívio e refeição de 

funcionários e artistas, enquanto que no inferior ao da entrada encontram-se o espaço de 

dormitórios, balneários, e oficinas de costura e respectivos espaços de arrumos. 
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Figura 4.41 – Localização do 

espaço do Dormitório. 

Figura 4.42 - Planta esquemática do Dormitório e relação 

directa com o pátio nascente, à cota 22.4. 

 

referido, no piso da cave. Este espaço relaciona

pátio, situado entre as intersecções dos dois volumes da intervenção e 

os logradouros dos edifícios existentes na Travessa do Salitre. Apesar 

de ter uma orientação 

reflecte luz suficiente para servir o espaço de dormitório e para 

funcionar como o seu prolongamento para o exterior

 

As vigas que suportam o largo vão deste espaço, têm vãos longitudinais rasgados no mesmo 

sentido na cobertura, promovendo também a iluminação, através dos blocos verdes ajardinados que 

ocupam o espaço entre as traseiras do teatro e dos edifícios habitacionais da Travessa do Salitre.

 

O espaço pretende ser ocupado por

utilizados por períodos de permanência efémeros por parte de artistas ou formadores deslocados, ou 

até durante períodos de workshops,

permanência. Quando estes módulos se en

armazenados, sendo que o limite máximo de ocupação do espaço são 12 módulos em simultâneo. 

Este espaço é servido por balneários comuns a funcionar no mesmo piso.

 

 

 

 

Planta esquemática do Dormitório e relação Figura 4.43 – Fotografia da maquete final. Do

mostrando os rasgos na cobertura. 

4.3.3.2. DORMITÓRIO 

Este espaço amplo de 140,9 m2 encontra

referido, no piso da cave. Este espaço relaciona-se com o segundo 

pátio, situado entre as intersecções dos dois volumes da intervenção e 

os logradouros dos edifícios existentes na Travessa do Salitre. Apesar 

de ter uma orientação solar algo desfavorável, este pátio recebe e 

reflecte luz suficiente para servir o espaço de dormitório e para 

funcionar como o seu prolongamento para o exterior. 

As vigas que suportam o largo vão deste espaço, têm vãos longitudinais rasgados no mesmo 

tido na cobertura, promovendo também a iluminação, através dos blocos verdes ajardinados que 

ocupam o espaço entre as traseiras do teatro e dos edifícios habitacionais da Travessa do Salitre.

O espaço pretende ser ocupado por módulos de privacidade individuais, que podem ser 

utilizados por períodos de permanência efémeros por parte de artistas ou formadores deslocados, ou 

até durante períodos de workshops, pretendendo criar maior dinâmica, e de servir situações de 

permanência. Quando estes módulos se encontram desocupados, podem ser desmontados e 

armazenados, sendo que o limite máximo de ocupação do espaço são 12 módulos em simultâneo. 

Este espaço é servido por balneários comuns a funcionar no mesmo piso. 

Fotografia da maquete final. Dormitório, 

encontra-se, como já foi 

se com o segundo 

pátio, situado entre as intersecções dos dois volumes da intervenção e 

os logradouros dos edifícios existentes na Travessa do Salitre. Apesar 

solar algo desfavorável, este pátio recebe e 

reflecte luz suficiente para servir o espaço de dormitório e para 

As vigas que suportam o largo vão deste espaço, têm vãos longitudinais rasgados no mesmo 

tido na cobertura, promovendo também a iluminação, através dos blocos verdes ajardinados que 

ocupam o espaço entre as traseiras do teatro e dos edifícios habitacionais da Travessa do Salitre.  

ividuais, que podem ser 

utilizados por períodos de permanência efémeros por parte de artistas ou formadores deslocados, ou 

pretendendo criar maior dinâmica, e de servir situações de 

contram desocupados, podem ser desmontados e 

armazenados, sendo que o limite máximo de ocupação do espaço são 12 módulos em simultâneo. 



 

 

 

 

 

Figura 4.46 – Localização do 

Espaço Polivalente. 

4.3.3.3. SALA DE CONVÍVIO 

A funcionar no primeiro piso, sobre o 

espaço de entrada, encontra

convívio e refeição. Equipado com uma 

cozinha comunitária, destina-

os funcionários do teatro e núcleo 

experimental, mas também artistas e 

frequentadores de workshops ou palestras que 

estejam, ou não alojados no dormitório. 

 

Este espaço é charneira 

volumes da nova intervenção, usufruindo de 

uma vista privilegiada sobre o Parque Mayer. 

Tem contacto directo com o exterior, já que 

possui vãos a poente que permitem a 

passagem para a cobertura do volume do 

núcleo experimental. A sua saliênci

relação à fachada sul pretende assinalar o 

momento de entrada de artistas, que 

acontece no seu piso inferior.

 

 

 

conferências. O funcionamento 

funcionamento de segundo foyer

Figura 4.44 – Fotografia de localização da sala de convívio.

Figura 4.45 – Planta esquemática (à cota 29.7) da Sala de 

Convívio, com os espaços de cozinha comunitária (5.5) e com 

os espaços de refeição e convívio (5.4)

SALA DE CONVÍVIO  

A funcionar no primeiro piso, sobre o 

espaço de entrada, encontra-se um espaço de 

convívio e refeição. Equipado com uma 

-se a servir não só 

os funcionários do teatro e núcleo 

experimental, mas também artistas e 

workshops ou palestras que 

estejam, ou não alojados no dormitório.  

Este espaço é charneira entre os dois 

volumes da nova intervenção, usufruindo de 

uma vista privilegiada sobre o Parque Mayer. 

Tem contacto directo com o exterior, já que 

possui vãos a poente que permitem a 

passagem para a cobertura do volume do 

núcleo experimental. A sua saliência em 

relação à fachada sul pretende assinalar o 

momento de entrada de artistas, que 

acontece no seu piso inferior. 

 4.3.3.4. ESPAÇO POLIVALENTE 

Este espaço é o mesmo a ser ocupado como um segundo 

aquando da utilização da Sala Estúdio, e que possui um plano de 

painéis móveis, e pode tê-los removidos, para que este se torne um 

espaço amplo e livre entre o pátio principal e a Sala Estúdio. O conceito 

deste espaço é a polivalência, para que os se

tornem num local dedicado a workshops de trabalho, palestras ou 

uncionamento deste espaço enquanto sala polivalente não entra em conflito com o 

de segundo foyer, já que se pretende que ambas não coincidam
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Fotografia de localização da sala de convívio. 

Planta esquemática (à cota 29.7) da Sala de 

Convívio, com os espaços de cozinha comunitária (5.5) e com 

os espaços de refeição e convívio (5.4) 

Este espaço é o mesmo a ser ocupado como um segundo foyer 

aquando da utilização da Sala Estúdio, e que possui um plano de 

los removidos, para que este se torne um 

entre o pátio principal e a Sala Estúdio. O conceito 

deste espaço é a polivalência, para que os seus cerca de 130m2 se 

tornem num local dedicado a workshops de trabalho, palestras ou 

não entra em conflito com o 

, já que se pretende que ambas não coincidam temporalmente. 
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Figura 4.39 – Planta esquemática do Espaço Polivalente e relação directa 

com o pátio poente, à cota 22.4. 

Figura 4.47 – Planta esquemática da Sala de Convívio à cota 29.7. 

Por este espaço se encontrar semi-enterrado sob o nível do Parque Mayer, para que a sua 

única ventilação e iluminação aconteça através dos vãos que separam este espaço do pátio, na 

cobertura irão rasgar-se vãos zenitais e respiradores. Na superfície, estes elementos serão 

incorporados em bancos que poderão ser a audiência, aquando da utilização do pátio como 

anfiteatro. Pretende-se que este espaço seja tido como parte integrante da nova intervenção, indo 

buscar a ela a sua materialidade. 

 

4.3.3.5. CENTRO DE PESQUISA E LEITURA 

O Centro de Pesquisa e Leitura pretende ser um pequeno espaço de consulta de livros 

técnicos associados às artes teatrais. Associado à sala polivalente, ao abrirem-se os painéis móveis, 

estes podem ser configurados de forma a desenvolver um corredor entre o núcleo de acessos 

verticais e a entrada para o centro de pesquisa e leitura. Pretende-se que, caso aconteça uma 

utilização simultânea, os dois usos não entrem em conflito. Ambos os espaços são separados por um 

plano, cuja métrica permite que se transforme, do lado do centro de pesquisa, em prateleiras de 

arrumação de livros, e do lado da sala polivalente, em planos de policarbonato que permitem a 

partilha de uma iluminação difusa. Quando não estiver em funcionamento, este espaço pode ser 

encerrado, deixando apenas esta barreira translúcida, a servir o espaço polivalente.  

 

À semelhança do espaço anterior, a sua cobertura também irá ser rasgada por vãos 

longitudinais que permitam a sua melhor ventilação e iluminação, neste caso, nivelados com o 
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Figura 4.48 – Planta esquemática (à cota 22.4) do Centro de Leitura e Pesquisa, relação com o Espaço Polivalente do qual se 

pode apropriar, e com o núcleo de acessos. 

Figura 4.42 – Corte longitudinal esquemático demonstrando a relação dos espaços Polivalente e do Centro de Pesquisa e 

Leitura com o Pátio poente, o nível do Parque Mayer e os volumes da nova intervenção – corte 1:20 

pavimento para permitir o percurso dos transeuntes. A nível interior, a iluminação ira seguir a 

mesma métrica, por uma questão de métrica de conjunto e para que tanto iluminação natural como 

a artificial funcionem segundo o mesmo sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. BAR E VARANDIM 

 

Este espaço, de área útil de 54,6 m2 era anteriormente ocupado pelo bar que servia o 

primeiro balcão, e vem a retomar a mesma função, como um dos pontos de acesso vertical para o 

primeiro balcão. Tendo em conta que este era um espaço que não existia no projecto original, e que 

terá sido um varandim encerrado pela característica marquise que hoje se reconhece, pretendeu-se 

devolver um espaço de varandim a esta fachada, sem abdicar do espaço do bar. Os dois elementos 

funcionam servindo-se mutuamente, comunicando através de vãos que seguem a métrica existente.  

 

O bar pretende ser um espaço de encontro da pré-existência, que no seu funcionamento está 

associado ao espaço do Foyer da pré-existência, servindo a audiência tanto do auditório como o da 

Sala Estúdio. A sua ligação com o Foyer faz-se de forma visual, por se encontrar num nível superior 

faz uso de um pequeno varandim para permitir o olhar sobre o espaço de entrada, e sobre o volume 
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Figura 4.50 – Fotografia da localização do Bar e do Varandim. Figura 4.49 – Perspectiva interior da vista do 

espaço do Bar para o Foyer. 

Figura 4.51 – Planta esquemática do Bar e Foyer à cota 29.4. Figura 4.52 – Corte transversal à pré-

existência demonstrando o espaço do 

Bar, à cota 29.4. 

do primeiro balcão que nele sobressai. Ao assumir-se um prolongamento do Foyer, assume a sua 

materialidade, sendo um ponto de convergência da audiência e importante para a sociabilidade. 

 

 

 

 

O bar pretende ser um espaço de encontro da pré-existência, que no seu funcionamento está 

associado ao espaço do Foyer da pré-existência, servindo a audiência tanto do auditório como o da 

Sala Estúdio. A sua ligação com o Foyer faz-se de forma visual, por se encontrar num nível superior 

faz uso de um pequeno varandim para permitir o olhar sobre o espaço de entrada, e sobre o volume 

do primeiro balcão que nele sobressai. Ao assumir-se um prolongamento do Foyer, assume a sua 

materialidade, sendo um ponto de convergência da audiência e importante para a sociabilidade. 
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Figura 4.53 – Fotografia da localização do espaço do 

Restaurante. 

Figura 4.54 – Perspectiva interior do espaço do Foyer, 

olhando sobre a passagem para o Restaurante.  

Figura 4.55 – Planta esquemática 

Restaurante, à cota 26.2. 

4.3.5. RESTAURANTE 

O Restaurante vem a ocupar o espaço do antigo bar do piso térreo, na ala norte do 

Variedade, e o prolongamento que dele foi feito, no sentido da entrada para o parque, e que no piso 

superior funciona como varandim do Bar. Tem um funcionamento independente do teatro, e 

pretende funcionar como dinamizador do equipamento, trazendo público para além daquele que 

vem para fazer uso da oferta teatral e para permitir outro tipo de permanência e uso. Este espaço 

pretende acolher, para além da função de restauração, um ponto de concerto, ou de pequena 

apresentação teatral. Também é objectivo que a materialidade do pavimento exterior se estenda 

para o interior e assim funcionar como explanada ou lugar de performance, numa apropriação do 

espaço público que lhe é adjacente, se as condições climatéricas assim o permitirem.   
 

 

 

 

A sua localização faz parte da estratégia de funcionamento, já 

que está situado numa posição favorável em relação à entrada para o 

parque Mayer, e por ser um dos poucos elementos visíveis a partir da 

Avenida da Liberdade. Existem duas possibilidades de acesso ao 

Restaurante: a primeira através do Foyer da pré-existência, que pode 

ser encerrada quando o teatro não está em funcionamento; e a 

segunda, através dos vãos desenhados na fachada norte (a fachada Os 

seus dois acessos podem fazer-se, um pelo interior da pré-existência, 

através do Foyer, ou atravessando os seus vãos da fachada norte.  

 As áreas de cozinha e de copa deste equipamento são 

delegadas nos espaços que na pré-existência eram utilizados como 

gabinetes do teatro, enquanto no nível subterrâneo, apropriando parte 

do espaço que pertencia na pré-existência ao sub-palco, encontram-se balneários para os 

funcionários, um gabinete para a administração e um espaço de arrumos e área técnica. 
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5. CONCLUSÃO 

 

No contexto da cidade, e apesar das propostas de intervenção de que já foi alvo, o Parque 

Mayer continua a estar desagregado da sua área envolvente, consequência da marginalização do 

teatro de revista, e do crescente abandono de teatros. Este quarteirão desertificado, antigo centro 

de vida boémia da capital, foi pretexto para a sensibilização da problemática da intervenção em 

edificado construído pela sua importância na história da cidade, e pela sua localização privilegiada da 

qual, pela sua configuração actual, não beneficia. É um facto que outros Teatros e Cine-teatros que 

partilham do mesmo eixo urbano vieram a ser abandonados, ou a perder as suas funções iniciais, 

adaptando-se a usos mais contemporâneos, como são exemplo disso mesmo o Cinema Condes e o 

Teatro Éden. Através da investigação documental e de campo, verificou-se que aqueles espaços 

teatrais que persistem são equipamentos concebidos para servir a sociedade actual em que estão 

inseridos, exercendo a sua prática sem se prenderem a formas de teatro estereotipadas, herdadas do 

passado. Há que ter presentes exemplos como o do Teatro do Bairro, inaugurado em 2011, em 

tempo de crise económica e de cortes financeiros pelo governo no sector da cultura, e que vence 

pela diversidade da sua oferta, e principalmente por promover uma nova dinâmica a audiência das 

artes que apresenta, não só a nível artístico mas também social. Foi nesse sentido que se procurou 

trabalhar, promovendo a criação de um Núcleo Teatral que para além de trabalhar sobre uma oferta 

cultural, é também uma oferta social e de aprendizagem.  

 

Como ponto de partida da investigação, procurou-se contextualizar este tema através de 

uma pesquisa documental que visou compreender a tradição lúdica do Parque Mayer, para conceber 

uma proposta de um sistema urbano alternativo, no qual foi tido em conta a ligação deste pólo às 

tradições culturais. Da mesma forma, pesquisou-se sobre o percurso histórico do Teatro Variedades, 

com as intervenções de foi sendo alvo, para melhor pensar a intervenção neste que se tornou o 

objecto de estudo. Aprofundando a investigação no sentido de conhecer o funcionamento da caixa 

teatral, foi determinante também tomar uma maior consciência sobre o espaço teatral 

contemporâneo, a sua forma e os ingredientes que o compõem, para melhor pensar uma 

intervenção global e acima de tudo, actual.  

 

Durante a investigação foram exploradas as dinâmicas dos espaços de representação 

contemporâneos, e os diferentes modos de sentir e vivenciar o espaço teatral, e de que forma estes 

podem contribuir para uma maior dinamização deste equipamento, não só dentro das suas paredes, 
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mas também a nível de cidade. Foi objectivo trazer novos usos, ainda que não directamente ligados 

ao meio teatral, para que o teatro que seja mais do que o espaço de representação, e que para além 

de propor maior interacção entre o espectador e o actor, traga também maior interacção entre o 

próprio teatro e a cidade.  

 

A investigação foi determinante para a reflexão dos temas propostos, numa tentativa de 

melhor trabalhar a sua abordagem académica. O Núcleo de Teatro Experimental foi o resultado 

decorrente de um processo de sedimentação de conhecimento por intermédio teórico e prático de 

reconhecimento dos valores em associação ao contexto em que operavam. Tendo sempre em conta 

a sua legitimidade em função das opções de projecto quanto à sua pertinência e coerência, orientada 

segundo uma estratégia que pretendeu restabelecer a dignidade e actualidade do objecto 

arquitectónico. Foi objectivo oferecer uma solução que reabilita e integra componentes, num estudo 

direccionado para a recuperação de uma arquitectura existente, onde o papel do arquitecto passa 

ainda por promover o vazio inspirador, com uma ambiência particular, onde a representação poderá 

então ter lugar.  

 

Deixa-se também o mote de fazer uso da acção de reabilitar como a melhor forma de 

conservar as características e a memória, não só do objecto arquitectónico, mas também no sentido 

de manter vivas as memórias da cidade a que pertence. Há que ocupar o edifício antigo como meio 

de perpetuar uma tradição, quer tendo em vista a sua recuperação para corresponder às 

necessidades contemporâneas, quer se esteja a adaptá-lo para possíveis novos usos.  

 

Uma forma de dar continuidade a esta investigação seria, enveredando pelo 

desenvolvimento de um tema que vem a sedimentá-la. Tenho em conta que o desenvolvimento 

deste trabalho passou pela documentação das tradições e memórias de um local, e pela 

compreensão da constituição e funcionamento do equipamento proposto, seria de igual pertinência 

apronfundar questões relacionadas com características de adaptabilidade e reconversão de espaços. 
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Anexo I 

TRABALHO E PESQUISA DE CAMPO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AI.1. INTRODUÇÃO 

 

Antes de dar inicio ao desenvolvimento do trabalho prático, sentiu-se a necessidade de 

realizar um trabalho de pesquisa de campo. Procurou-se ver em primeira mão como funcionam 

alguns teatros na cidade de Lisboa e seus subúrbios próximos. De certa forma, ir para além da teoria, 

atacando directamente a prática, entrando em diálogo com os verdadeiros utilizadores do teatro: 

aqueles que nele trabalham, dependendo dele no seu dia-a-dia. Foi objectivo desta pesquisa entrar 

em contacto com diferentes universos teatrais, retirando deles o máximo de aprendizagem das 

diferentes experiências e realidades teatrais próximas.  

 

Foram realizadas visitas e diálogos com profissionais desde os teatros de grande escala, com 

financiamentos do estado e das suas câmaras municipais, até aqueles de uma dimensão mais 

modesta que podem funcionar de forma mais autónoma com regimes de auto-financiamento, e 

também entrar em contacto com profissionais preferencialmente direccionados para a prática do 

teatro experimental. O primeiro teatro a ser visitado foi o Teatro Municipal de Almada (AI.2.), o 

Teatro Azul projectado pelos arquitectos Manuel Graça Dias, Egas José Vieira e Gonçalo Afonso Dias. 

Escolhido por ser um teatro recente, desenhado por uma equipa reconhecida, para que se 

compreendesse de que forma poderão melhor funcionar as relações espaciais e funcionais na caixa 

teatral. O segundo a ser visitado foi o Teatro Aberto (AI.3.), que apesar de ser um teatro municipal, 

tem uma predilecção pelo teatro experimental. Em seguindo ainda esta vontade de entrar em 

contacto com especialistas do teatro experimental, surgiu a oportunidade de conhecer o Teatro 

Extremo (AI.4.) de Almada, que se tornou interessante pela sua escala e por funcionar no espaço 

adaptado de uma garagem de um edifício habitacional, pretendeu-se compreender as suas 

potencialidades. Segundo a premissa de espaços adaptados, e de diferentes potencialidades ao nível 

das dinâmicas espaciais, surgiu também a possibilidade de visita ao Teatro do Bairro (AI.5.), no Bairro 

Alto, e a possibilidade de contacto directo com a sua equipa revelou ser muito importante. Por fim, 

surgiu a possibilidade de visitar o Teatro Nacional D. Maria II (AI.6.) e de melhor conhecer este 

exemplo de sucesso, sendo que é um teatro de referência a nível nacional, sobrevivendo há mais de 

dois séculos. 

 

Cada uma destas trocas contribuiu não só para uma aproximação à realidade quando se 

procurava definir um programa no trabalho prático, mas também no delinear de estratégias de 

investimento e orientação no trabalho de pesquisa a ser elaborado. 



 

 
 

 

 
Fig. I – 2.1: Vista da rua para a entrada principal do 
Teatro Azul. in www.contemporanea.com.pt 

 

Inaugurado a 17 de Julho de 2005, o 
Teatro Municipal de Almada foi projectado 
pelos arquitectos Manuel Graça Dias, Egas 
José Vieira e Gonçalo Afonso Dias. Situa-se 
numa zona habitacional de média/alta 
densidade no centro da cidade de Almada, 
junto ao fórum cultural Romeu Correia. 

 

«A entrada principal faz-se pela Prof. 

Egas Moniz onde se ergue a "cabeça" do 

edifício que seguindo os alinhamentos da 

rua. (…) O desenho acompanha a pendente 

natural do terreno para a disposição da sala 

principal, com a inevitavelmente massiva 

caixa de palco a elevar-se na parte mais 

baixa de modo a diminuir o seu impacto. (…) 

Ao "variado" programa somámos, 

redondamente, uma caracterização plástica 

das diferentes partes, construindo uma 

volumetria desejável.»  

Breve memória descritiva in 

http://www.contemporanea.com.pt/ 

 

 

AI.2. TEATRO MUNICIPAL DE ALMADA  

 

Numa primeira abordagem, procurou-se perceber como 

funciona a caixa teatral do Teatro Municipal de Almada, e como 

se conciliam os usos dos diferentes espaços de representação, 

bem como os diferentes equipamentos agregados ao edifício. O 

acompanhamento e esclarecimento de dúvidas foram feitos pela 

Dra. Lúcia Valdevino, do departamento da imprensa do Teatro 

Municipal de Almada.  

 

O programa deste equipamento prevê diferentes usos 

para além dos três diferentes espaços de representação que 

oferece, e os quais se procurarão caracterizar adiante. 

O Foyer está conectado com a entrada principal, 

assumindo o papel importante de recepção, distribuição e 

espera. Em seu redor desenvolvem-se o bengaleiro e a bilheteira. 

É o Foyer que faz a conexão pública com os restantes pisos, e a 

distribuição para os outros usos agregados ao edifício do teatro: 

a Livraria Técnica, que se desenvolve em dois pisos, tendo o seu 

acesso principal directo para o exterior; um espaço de ATL para 

recriação juvenil, de funcionamento diário; e o Bar, frequentado 

não só por utilizadores do teatro mas também por moradores da 

zona. No piso superior ao da entrada existem ainda um 

Restaurante, com capacidade para ser adaptado para pequenos 

concertos, e ainda uma pequena Galeria Expositiva com uma 

exposição permanente, e capacidade de apresentação de 

audiovisuais. A Zona Administrativa desenvolve-se num terceiro 

piso desde volume da entrada, concentrando numa só zona os 

gabinetes de relações públicas com os departamentos artísticos. 

Para além disto, existe ainda agregado um pequeno 

Apartamento com capacidade para uma ou duas pessoas, 



destinado principalmente a encenadores ou produtores que 

desloquem de outras cidades.

 

Estes sub-espaços e seus diferentes usos

num primeiro volume de três pisos, como foi referido. Este 

volume divide-se em dois outros corpos, separados por duas 

galerias envidraçadas que criam um pátio, indo depois unir

corpo de camarins. A separação do corpo da Sala Principal

Sala Experimental é motivada não somente

conceito, mas principalmente por motivos de controlo acústico. 

Segundo as informações partilhadas pela Dra. Lúcia Valdevino, a 

presente solução é menos dispendiosa economicamente, do que 

seria uma parede com capacidade para isolar acusticamente as 

duas salas, permitindo o seu uso simultâneo

A Sala Principal deste teatro é uma das

nacional, fazendo uso da maior plataforma hidráulica de palco. A 

estrutura da teia é acessível, 

controlo de subida e descida de panos de cenários e varas 

técnicas. Ainda assim, existem manípulos manuais para o 

controlo da teia numa falha de electricidade. 

7 

8 

destinado principalmente a encenadores ou produtores que se 

de outras cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

spaços e seus diferentes usos desenvolvem-se 

num primeiro volume de três pisos, como foi referido. Este 

se em dois outros corpos, separados por duas 

galerias envidraçadas que criam um pátio, indo depois unir-se no 

corpo de camarins. A separação do corpo da Sala Principal do da 

Sala Experimental é motivada não somente por uma questão de 

conceito, mas principalmente por motivos de controlo acústico. 

Segundo as informações partilhadas pela Dra. Lúcia Valdevino, a 

presente solução é menos dispendiosa economicamente, do que 

ria uma parede com capacidade para isolar acusticamente as 

duas salas, permitindo o seu uso simultâneo. 

deste teatro é uma das maiores a nível 

fazendo uso da maior plataforma hidráulica de palco. A 

estrutura da teia é acessível, e suporta o sistema eléctrico de 

controlo de subida e descida de panos de cenários e varas 

técnicas. Ainda assim, existem manípulos manuais para o 

controlo da teia numa falha de electricidade. A sala está 

 

 

 

LEGENDA:
     – ENTRADA PRINCIPAL
     – ENTRADA DE ARTISTAS
2 – FOYER
3 – BAR/ CAFETARIA
4 – LIVRARIA TÉCNICA
5 – ESPAÇO DE A.T.L.
6 – SALA PRINCIPAL (AUDIÊNCIA)
7 – CAIXA DE PALCO
8 – CORPO DE CAMARINS
9 – SALA EXPERIMENTAL
10 – PÁTIO
11 – BILHETEIRA
12 – BENGALE
 

Fig. I –
nível da entrada principal. 
www.contemporanea.com. pt. 

escala.

 

 

 

Fig. I –
volume destacado da Sala Principal e para os 
corredores de acesso
por Ana Rita Garcia.

Fig. I – 
Palco, por Ana Rita Garcia
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BILHETEIRA 
BENGALEIRO 

– 2.2: Planta geral do Teatro Azul cotada ao 
nível da entrada principal. in 

www.contemporanea.com. pt. Desenho sem 
escala.  

 
– 2.3: Vista da área administrativa para o 

volume destacado da Sala Principal e para os 
corredores de acesso entre espaços. Fotografia 
por Ana Rita Garcia. 

 
 2.4: Vista para a Sala Principal a partir do 

Palco, por Ana Rita Garcia 



 
 
 
 
 

 

  

Fig. I – 2.5: Vista do interior do Palco da Sala 
Principal, por Ana Rita Garcia. 

 
LEGENDA: 
     – ENTRADA PRINCIPAL 
     – ENTRADA DE ARTISTAS 
2 – FOYER 
3 – SALA PRINCIPAL (AUDIÊNCIA) 
4 – SALA PRINCIPAL (PALCO) 
5 – FOSSO DE ORQUESTRA 
6 – PRIMEIRO ESPAÇO DE SUB-PLACO 
7 – SEGUNDO ESPAÇO DE SUB-PLACO 
8 – ELEVADOR HIDRÁULICO 
9 – TEIA 
10 – CORPO DE CAMARINS 
11 – ESPAÇO EXPOSITIVO 
12 – RESTAUTANTE/ CONCERTO 
13 – ZONA ADMINISTRATIVA 
 

Fig. I – 2.6: Corte Longitudinal do Teatro Azul 

cotada ao nível da entrada principal. in 

www.contemporanea.com.pt. Desenho sem 
escala.  

 

 

 
Fig. I – 2.7: Vista interior da Sala Experimental, por 
Ana Rita Garcia.  

 

organizada segundo o modelo italiano, com uma plate

palco emoldurado por um proscénio. Ao longo das paredes 

laterais da audiência, bem como das paredes interiores da caixa 

de palco, podem encontrar-se corredores enquadrados por 

planos verticais, que num ritmo cheio-vazio, conformam as áreas 

de circulação e apoio em ambos os espaços. 

associadas as grandes áreas técnicas: dois níveis de sub

acedidos pela plataforma hidráulica, uma carpintaria com acesso 

directo para o palco, e também um acesso de abastecimentos 

directos para o palco a partir das traseiras do teatro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sala Experimental tem dois acessos distintos, um para 

a audiência, e outro para os actores e equipa técnica, ambos 

percorridos através das galerias envidraçadas que separam os 

dois espaços de representação (um vem directamente da zona de 

camarins e backstage e o outro vem do Foyer). A plateia está 

montada numa estrutura adaptável que se pode configurar 

livremente conforme a acção da peça, seguindo o conceito de 

black box. Uma estrutura metálica em grelha cria um corredor 

técnico em torno da sala, e quando revestida com uma corti

negra, permite ocultar a movimentação de técnicos e actores 

durante a apresentação. Existe ainda uma sala de arrumos 

associada à sala experimental que pode ser utilizado em tempo 

de cena ou simplesmente como armazém e arquivo.
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organizada segundo o modelo italiano, com uma plateia fixa e um 

Ao longo das paredes 

laterais da audiência, bem como das paredes interiores da caixa 

se corredores enquadrados por 

vazio, conformam as áreas 

circulação e apoio em ambos os espaços. Ao palco estão 
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acedidos pela plataforma hidráulica, uma carpintaria com acesso 

directo para o palco, e também um acesso de abastecimentos 

palco a partir das traseiras do teatro. 

dois acessos distintos, um para 

a audiência, e outro para os actores e equipa técnica, ambos 

percorridos através das galerias envidraçadas que separam os 

dois espaços de representação (um vem directamente da zona de 
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livremente conforme a acção da peça, seguindo o conceito de 

. Uma estrutura metálica em grelha cria um corredor 

técnico em torno da sala, e quando revestida com uma cortina 

negra, permite ocultar a movimentação de técnicos e actores 

durante a apresentação. Existe ainda uma sala de arrumos 

associada à sala experimental que pode ser utilizado em tempo 

de cena ou simplesmente como armazém e arquivo.  
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Para além destes dois e

ainda um terceiro, semelhante ao da sala experimental, num 

nível inferior, que funciona como 

além de alojar ensaios de peças a acontecer na sala experimental

ou na principal, também é ela própria cedida para apresentações 

de espectáculos promovidos por escolas do concelho, ou outro 

género de apresentações. Também com o cariz de bl

um espaço com menos recursos técnicos do que o anterior, 

ainda que tenha a vantagem de ter uma comunicação directa 

com o exterior através de um vão para o pátio do teatro

diz respeito a Áreas Técnicas

vários pisos do edifício. Incluem os dois níveis de sub

carpintaria, galerias técnicas, três pontes técnicas sobre a plateia 

da sala principal, arrumos gerais, teia, régie, cabine do 

encenador, entre outros. O corpo de 

igualmente pelos pisos, que vão desde o nível das traseiras do 

edifício (a cota da sala de ensaios) até ao nível da Sala 

Experimental, sendo que este é um volume estrategicamente 

colocado entre as três salas, promovendo a funcionalidade

AI.2.b. OBSERVAÇÃO CRÍTICA 

Apesar de este teatro ser um edifício bastante recente, 

com um conceito e organização cuidados veri
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4 

C 

Para além destes dois espaços de representação, existe 

ainda um terceiro, semelhante ao da sala experimental, num 

nível inferior, que funciona como sala de ensaios. Esta sala para 

além de alojar ensaios de peças a acontecer na sala experimental 

ou na principal, também é ela própria cedida para apresentações 

de espectáculos promovidos por escolas do concelho, ou outro 

género de apresentações. Também com o cariz de black box, é 

um espaço com menos recursos técnicos do que o anterior, 

ainda que tenha a vantagem de ter uma comunicação directa 

com o exterior através de um vão para o pátio do teatro. No que 

Áreas Técnicas, estas estão distribuídas pelos 

os pisos do edifício. Incluem os dois níveis de sub-placo, 

carpintaria, galerias técnicas, três pontes técnicas sobre a plateia 

da sala principal, arrumos gerais, teia, régie, cabine do 

O corpo de Camarins organiza-se 

los pisos, que vão desde o nível das traseiras do 

edifício (a cota da sala de ensaios) até ao nível da Sala 

Experimental, sendo que este é um volume estrategicamente 

colocado entre as três salas, promovendo a funcionalidade. 

OBSERVAÇÃO CRÍTICA  

sar de este teatro ser um edifício bastante recente, 

com um conceito e organização cuidados verificam-se pequenas 

 
 
 
 

 
LEGENDA:
     – ENTRADA DE ARTISTAS
     – ENTRADA PRINCIPAL
A – ESPAÇO PARA REPRESENTAÇÃO
B – GALERIA DE APOIO
C – ESPAÇO PARA ARRUMOS
1 – ENTRADA PARA ARTISTAS
2 – ENTRADA PARA A AUDIÊNCIA
3 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA
4 – ACESSO AO PISO 
5 – ACESSO AO PISO INFERIOR
 

Fig. I –
Teatro Azul

Lúcia Valdevino.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Fig. I 
Ensaios, por Ana Rita Garcia.

 
 

 Fig. I 

carpintaria, por Ana Rita Garcia.
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LEGENDA: 
ENTRADA DE ARTISTAS 
ENTRADA PRINCIPAL 

ESPAÇO PARA REPRESENTAÇÃO 
GALERIA DE APOIO 
ESPAÇO PARA ARRUMOS 
ENTRADA PARA ARTISTAS 
ENTRADA PARA A AUDIÊNCIA 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
ACESSO AO PISO SUPERIOR 
ACESSO AO PISO INFERIOR 

– 2.8: Planta geral da Sala Experimental do 
Teatro Azul. Desenho sem escala, cedido por Dra. 
Lúcia Valdevino. 

Fig. I – 2.9: Vista interior do espaço da Sala 
Ensaios, por Ana Rita Garcia.  

Fig. I – 2.10: Vista do espaço da oficina de 

carpintaria, por Ana Rita Garcia. 



falhas funcionais. Exemplo disso é a forma como as oficinas de 

cenografia se relacionam com a sala principal, que apesar de 

serem contíguos, o seu espaço de trabalho está a uma cota 

inferior à do palco fazendo uso de um triplo pé direito. Assim, o 

transporte de peças lá trabalhadas é feito através do elevador de 

palco (que também tem comunicação com esta cota inferior). A 

falha está na passagem entre as oficinas e esta plataforma 

elevatória, sendo que a liberdade na construção em altura é 

desajudada pela passagem entre as oficinas e esta plataforma ter 

de se fazer por uma porta dupla de emergência, com cerca de 

2,25m de altura. Inerente a este problema está também a forma 

como se faz o abastecimento de materiais às oficinas, já que a 

passagem que permite cargas e descargas faz-se directamente 

para uma área de fundo do palco.  

No que diz respeito à organização espacial deste teatro, 

verifica-se uma hierarquização dos três espaços de 

representação. O edifício é organizado em três volumes 

principais: o volume da entrada que concentra todos os 

equipamentos externos ao teatro, o volume da Sala Principal e o 

das salas Experimental e de Ensaio. A Sala Principal é aquela que 

visivelmente tem mais destaque volumetricamente, e está mais e 

melhor equipada a nível técnico, apesar de ter uma organização 

fixa e de funcionar apenas num sentido. O pátio gerado na 

articulação do volume desta sala com o volume das outras duas 

salas é subaproveitado por não ser acessível pelo público, e 

acaba por desempenhar um papel que fica aquém das suas 

potencialidades. As salas Experimental e de Ensaio, apesar de 

secundarizadas são importantes por serem espaços polivalentes, 

e apesar de terem um uso não tão frequente nem tão 

prolongado como a sala principal, têm mais potencialidades ao 

nível da dinâmica espacial que esta não possibilita. 

 

 



AI.3. TEATRO ABERTO 

Depois de melhor compreender como melhor poderá ser 

pensado um teatro com o Teatro Azul

um teatro ou companhia mais relacionados com o Teatro 

Experimental. Pretendia-se compreender de que forma um 

género teatral pode influenciar o espaço, ou qu

género transmite à estratégia para a sua utilização e vivência. 

Foram agendadas visitas ao Teatro Aberto, para primeiro 

conhecer o espaço e seu funcionamento, com a colaboradora 

Joana Grande do Gabinete de Imprensa, e mais tarde duas 

entrevistas com a produtora ex

entrevistas, para além de serem esclarecidas dúvidas em relação 

ao funcionamento do Teatro Aberto, também se discutiu a 

propósito do trabalho prático, sobre a sua pertinência e 

melhores estratégias de abordagem.

 

O Teatro Aberto é um teatro municipal que apresenta na 

generalidade peças trabalhadas pela sua companhia residente, 

Novo Grupo. Esta companhia, destaca

apresentar exclusivamente peças de teatro contemporâneo, de 

vanguarda, e quando possível, textos inéditos em Portugal. Existe 

uma predilecção por reflectir a história recente, como forma de 

perspectivar o futuro. 

O edifício do Teatro Aberto encerr

representação e um restaurante, sem outros atractivos

volumetria compacta não deixa prever o labirinto de áreas 

técnicas e de espaços de trabalho nele contidos.

trata de uma segunda casa para

demonstra uma reflexão trazida pela experiencia que a 

companhia adquiriu do uso do anterior teatro. Desta forma, 

pôde tomar parte activa em algumas decisões de projecto. 
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Fig. I –
de Espanha. Fot
 

construção do actual Teatro Aberto, na 
altura, a funcionar no lado Nascente da 
Praça de Espanha. Devido a complicações 
burocráticas, somente passada uma década, 
começaram a ser construídas a
instalações. O novo Teatro Aberto abriu ao 
público no ano de 2002, sendo que o velho 
edifício foi demolido poucos meses depois.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fig. I 
Aberto que dá para a Praça de Espanha e por onde 
acedem os

 

 Fig. I –
com o mezzanine que liga visualmente este 
espaço com o do restaurante, a funcionar no piso 
superior. Fotografia por Ana Rita Garcia.

 

 
–3.1: Vista aérea do Teatro Aberto na Praça 

de Espanha. Fotografia sem escala. – Bing Maps. 

Em 1994 surge a proposta para a 
construção do actual Teatro Aberto, na 
altura, a funcionar no lado Nascente da 
Praça de Espanha. Devido a complicações 
burocráticas, somente passada uma década, 
começaram a ser construídas as actuais 
instalações. O novo Teatro Aberto abriu ao 
público no ano de 2002, sendo que o velho 
edifício foi demolido poucos meses depois. 

Fig. I – 3.2: Fotografia da fachada do Teatro 
Aberto que dá para a Praça de Espanha e por onde 
acedem os artistas, por Ana Rita Garcia. 

– 3.3: Fotografia do Foyer do Teatro Aberto, 
com o mezzanine que liga visualmente este 
espaço com o do restaurante, a funcionar no piso 
superior. Fotografia por Ana Rita Garcia. 



Ao albergar dois espaços de representação, a companhia tem a 

preocupação de manter duas linhas de programação que não se 

sobreponham. Quando uma peça sai de cena numa das salas, já 

existe uma equipa preparada para arrancar com uma nova 

produção na segunda sala. Apesar de não ser impossível 

tecnicamente, procura-se que não funcionem duas produções 

em simultâneo no teatro, para que um a não tire protagonismo à 

outra. As instalações técnicas e o corpo dos camarins são 

centrais aos dois espaços de representação, sendo partilhados 

pelas duas salas, como também é o caso das oficinas de 

cenografia e outras áreas técnicas. As duas salas são somente 

distinguidas pela sua diferente capacidade de lugares. 

A sala com mais capacidade de audiência é a Sala Azul, 

tendo 360 lugares sentados para a audiência, foi construída 

organizada segundo o modelo italiano. Nela são apresentadas 

peças já testadas diante um público, que possam ter sido 

premiadas internacionalmente, tendo sempre como alvo o teatro 

contemporâneo, e peças que tenham no máximo uma idade de 

três décadas. Para além disto, e pela sua configuração, 

capacidades técnicas, e pela razão principal de ser um teatro 

municipal, a sala pode vir a ser cedida a outras companhias da 

cidade para apresentações de musicais, comédias, óperas, etc. 

O segundo espaço de representação é a Sala Vemelha, 

com uma capacidade máxima de 94 lugares. Esta é uma sala mais 

pequena, e assim mais intimista, com todas as características de 

uma black box. É destinada a peças que possam receber menos 

público, com produções que possam ser inéditas, ou de 

dramaturgos ainda pouco reconhecidos no meio teatral. 

A funcionar no piso superior ao do Foyer, encontra-se o 

Restaurante com uma vista privilegiada sobre a Praça de 

Espanha, atrai não somente a audiência do teatro, mas também 

outros utilizadores. O espaço do Foyer, sendo parte da entrada 

principal, tem a funcionar em recantos seus a bilheteira, o 

 
 
 
 

 
 

 
Fig. I – 3.4: Vista para a plateia da Sala Azul. Por 
Ana Rita Garcia. 

 

 
Fig. I – 3.5: Vista da caixa de palco da Sala Azul, 
sendo que do lado direito está a boca de cena. Por 
Ana Rita Garcia. 
 

 

 
Fig. I – 3.6: Vista para o sistema da Teia da Sala 
Azul, por Ana Rita Garcia.  

 
 

 
 

 

 

 
Fig. I – 3.7: Vista do interior da Sala Vermelha, 
vista do palco para a audiência, por Ana Rita 
Garcia. 
 

 



bengaleiro e ainda a distribuição para as duas salas e o 

restaurante. Pequenas exposições ou apresentações 

complementam o Foyer, deixando o espectador conhecer o que 

já foi feito pela companhia, bem como um pouco da história do 

Teatro Aberto. Um pequeno Bar funciona em paralelo com o 

Foyer quando decorrem apresentações, servindo a audiência das 

Salas Vermelha e Azul. 

A nível de instalações técnicas, já foi referido que estas 

interligam a Sala Azul e a Sala Vermelha, por serem partilhadas 

entre elas. Tanto o sub-palco como as oficinas de cenografia são 

espaços partilhados, que têm comunicação directa para ambas 

as salas. Existe somente um corpo de camarins, com espaços que 

variam entre camarins duplos e de grupo, conectados com as 

salas através de espaços de transição e espera até os alcançar, 

como por exemplo a sala verde. Este pequeno espaço era 

simplesmente um espaço de transição para a Sala Vermelha, que 

foi transformado em ponto de espera, apropriado pelos artistas. 

Outras áreas técnicas passam pela teia e fosso de orquestra da 

Sala Azul, a régie e galeria técnica da Sala Vermelha, sala de 

ensaios, sala de pinturas, gabinete de guarda-roupa, arrumos 

para cenários, ou roupas e acessórios utilizados em produções 

anteriores, e gabinetes para encenadores, produtores, e 

músicos. Os gabinetes administrativos encontram-se repartidos 

pelo corpo do teatro, apropriando-se de espaços deixados vazios, 

por vezes sem comunicação visual com o exterior. 

 

AI.3.b. OBSERVAÇÃO CRÍTICA 

À semelhança do Teatro Municipal de Almada (TMA), o 

Teatro Aberto encerra duas salas de representação, a Sala Azul e 

a Sala Vermelha, com a diferença que não as distingue em 

importância ou destaque. Distinguem-se pelas suas 

potencialidades espaciais, sendo que a Sala Azul, como a sala 

principal do TMA, tem uma organização mais rígida, enquanto a 

 

 
 

 
 

 
Fig. I – 3.8: Fotografia do interior da Sala 
Vermelha, vista do palco para a audiência, por Ana 
Rita Garcia. 

 
Fig. I – 3.9: Fotografia do sub-palco da Sala Azul 
com vista para o elevador de palco, por Ana Rita 
Garcia. 
 
 

 
Fig. I – 3.10: Fotografia do interior de um dos 
camarins, por Ana Rita Garcia. 

 

 
Fig. I – 3.11: Vista da Sala Verde, antecâmara de 
entrada para a Sala Vermelha. Por Ana Rita Garcia. 

 
 

 
 



Sala Vermelha funciona como uma black box, livre para qualquer 

seja a adaptação.  

Para além de ambas as salas partilharem o mesmo corpo 

de camarins, partilham também o sub-palco e outras áreas 

técnicas, e aqui a oficina de cenografia não serve somente 

amaior sala. Por estar numa localização central, serve ambas as 

salas, e tem uma comunicação directa com o exterior para 

abastecimentos. As passagens para as salas, fazem-se através de 

enormes painéis amovíveis, que são ao mesmo tempo as paredes 

de fundo do palco da sala Azul. 

As conclusões que se retiram com o Teatro Aberto, 

comparando com o TMA, são que um teatro municipal desta 

dimensão, direccionado para o teatro experimental, não tem 

mais ou menos necessidades espaciais do que um teatro que não 

esteja preso a um género teatral. O que nele difere são as 

estratégias de abordagem de uma produção. Como foi dito pela 

produtora executiva do Teatro Aberto, Célia Caeiro, existe o 

problema da incerteza em relação a apresentações que sejam 

experimentais e inéditas. É impossível prever se o público se irá 

sentir atraído ou não. Períodos de exibição curtos não são 

rentáveis. Há que dar tempo para que a movimentação de 

público e possa tornar uma produção rentável. 

 

AI.4. TEATRO EXTREMO  

 

Sendo que o exemplo do Teatro Aberto, ainda que 

dedicado ao Teatro Experimental, é o de um teatro municipal, 

procurou-se um exemplo de um Teatro Experimental 

independente, e encontrou-se o Teatro Extremo, em Almada. 

Localizado no coração da zona velha da cidade, a companhia do 

Teatro Extremo apropriou-se da garagem de um edifício 

habitacional para criar o seu espaço de representação. Apesar de 

 

 

 
 
 

 
Fig. I – 3.12: Vista da sala de pintura de cenários, 
por Ana Rita Garcia. 
 

 
Fig. I – 3.13: Vista da sala de ensaios, por Ana Rita 
Garcia. 
 

 
Fig. I – 3.14: Gabinete de costura do Teatro 
Aberto, por Ana Rita Garcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



carências ao nível espacial e funcional

chamar um teatro compactado

necessidades básicas para um teatro

de contacto com o director artístico deste teatro, Fernando Jorge 

Lopes, foi uma oportunidade única de transmissão de 

conhecimentos, e uma ajuda qualificada para a definição do 

programa do trabalho prático.

O recuo da fachada do nº 16 da Rua Serpa Pinto cria um 

pequeno largo, onde se destacam as portadas metálicas que nos 

anunciam a presença do teatro. A estrada faz

estreito de corredor, que conduz para o Foyer. Este pode 

funcionar tanto como um Bar, ou um espaço de representação 

onde podem acontecer pequenos concertos e apresentações. 

Daí, o espectador é conduzido para o auditório, que funciona 

como uma black box, e na sua modesta dimensão tem um 

sistema de bancada móvel, adaptável consoante

pretendida. Este espaço de representação, para além de ser 

utilizado para teatro é também utilizado para a prática de 

workshops que vêem dinamizar a companhia. Também poderia 

ser utilizado para acomodar exibições cinematográficas, a fim de 
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e funcional, este é o que se poderia 

teatro compactado, sendo que nele se concentram as 

necessidades básicas para um teatro funcionar. A possibilidade 

de contacto com o director artístico deste teatro, Fernando Jorge 

Lopes, foi uma oportunidade única de transmissão de 

uda qualificada para a definição do 

programa do trabalho prático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O recuo da fachada do nº 16 da Rua Serpa Pinto cria um 

pequeno largo, onde se destacam as portadas metálicas que nos 

anunciam a presença do teatro. A estrada faz-se para um espaço 

estreito de corredor, que conduz para o Foyer. Este pode 

o um Bar, ou um espaço de representação 

onde podem acontecer pequenos concertos e apresentações. 

Daí, o espectador é conduzido para o auditório, que funciona 

como uma black box, e na sua modesta dimensão tem um 

sistema de bancada móvel, adaptável consoante a utilização 

pretendida. Este espaço de representação, para além de ser 

utilizado para teatro é também utilizado para a prática de 

workshops que vêem dinamizar a companhia. Também poderia 

ser utilizado para acomodar exibições cinematográficas, a fim de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEGENDA:
1 – ENTRADA
2 – FOYER/ BAR/ CONCERTO
3 – ZONA DE APOIO AO BAR
4 – ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO
5 – ÁREA DESTINADA AO PALCO
6 – CORPO DE CAMARINS
7 – CORREDOR DE
8 – ARRUMOS
9 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
 
Fig. I 

Extremo, por Ana Rita Garcia. Desenho sem 

escala. (Por motivos alheios à investigação, não foi 

permitido o registo fotográfico. Sendo que a 

planta esquemát

simplesmente da observação e percurso do 

espaço.)

 

 

 

 

  

Fig. I –

Extremo, por Ana Rita Garcia. Rua Serpa Pinto, nº 

16, Almada
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LEGENDA: 
ENTRADA 
FOYER/ BAR/ CONCERTO 
ZONA DE APOIO AO BAR 
ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO 
ÁREA DESTINADA AO PALCO 
CORPO DE CAMARINS 
CORREDOR DE ACESSO DE ARTISTAS 
ARRUMOS 
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Fig. I – 4.1: Planta esquemática do Teatro 

Extremo, por Ana Rita Garcia. Desenho sem 

escala. (Por motivos alheios à investigação, não foi 

permitido o registo fotográfico. Sendo que a 

planta esquemática apresentada resulta 

simplesmente da observação e percurso do 

espaço.)  

 
– 4.2: Fotografia da entrada para o Teatro 

Extremo, por Ana Rita Garcia. Rua Serpa Pinto, nº 

16, Almada 



se

existe lateralmente à sala, podendo aceder

corredor técnico que permite também chegar ao espaço do Foyer. 

O espaço de arrumos pode ser acedido a partir do espaço da 

entrada e dire

com um pé direito mais reduzido. Para além da entrada principal, 

o teatro possui ainda duas saídas que podem ser utilizadas em 

caso de emergência: uma através do espaço de arrumos, e outra 

directamente a parti

administrativos não funcionam nestas mesmas instalações, tendo 

lugar a poucas ruas de distância, na Rua Augusto Maria Silveira.

AI.4.b. 

configuração alterada e adaptada a cada apresentação, a 

companhia do Teatro Extremo consegue servir a função teatral e 

cinematográfica, ampliando a oferta e dinamizando o seu espaço. 

Este espaç

simplicidade funcional e pela forma como facilmente se 

articularam os espaços essenciais para um teatro funcionar. Foi 

importante esta visita ao local para compreender a génese de um 

teatro, na forma mais 

AI.5.

 

representação, e pretendendo conhecer mais espaços 

convertidos para teatros, procurou

profissionais do Teatro do 

três visitas, uma em ambiente de ensaio para conhecer o espaço e 

os seus bastidores, e outras duas, com uma peça de teatro a 

decorrer e outra em ambiente de concerto. Tendo sido estas 

visitas acompanhadas pelo técni

do sistema de som, Manuel Araújo, ficou a conhecer

 
 
 
 

 
 

 Fig. I – 4.3: Vista aérea da zona da Almada Velha, 

com o local do Teatro Extremo assinalado à 

esquerda e o seu núcleo administrativo à direita. 

Fotografia sem escala – Google Maps. 

Fig. I – 4.4: Vista aérea do edifício de habitação 

onde se localiza o Teatro Extremo. Imagem sem 

escala – Bing Maps  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ser mais lucrativo e dinamizar a oferta. O corpo de camarins 

existe lateralmente à sala, podendo aceder-lhe através de um 

corredor técnico que permite também chegar ao espaço do Foyer. 

O espaço de arrumos pode ser acedido a partir do espaço da 

entrada e directamente pelo palco, funcionando em dois pisos 

com um pé direito mais reduzido. Para além da entrada principal, 

o teatro possui ainda duas saídas que podem ser utilizadas em 

caso de emergência: uma através do espaço de arrumos, e outra 

directamente a partir do Foyer. Os departament

administrativos não funcionam nestas mesmas instalações, tendo 

lugar a poucas ruas de distância, na Rua Augusto Maria Silveira.

AI.4.b. OBSERVAÇÃO CRÍTICA 

Com um pequeno auditório que pode ter a sua 

configuração alterada e adaptada a cada apresentação, a 

companhia do Teatro Extremo consegue servir a função teatral e 

cinematográfica, ampliando a oferta e dinamizando o seu espaço. 

Este espaço sem aparente valor arquitectónico, vale pela sua 

simplicidade funcional e pela forma como facilmente se 

articularam os espaços essenciais para um teatro funcionar. Foi 

importante esta visita ao local para compreender a génese de um 

teatro, na forma mais simples em que ele pode ser apresentado

 

AI.5. TEATRO DO BAIRRO  

 Seguindo a premissa da dinamização 

representação, e pretendendo conhecer mais espaços 

convertidos para teatros, procurou-se entrar em contacto com 

profissionais do Teatro do Bairro, no Bairro Alto. Foram realizadas 

três visitas, uma em ambiente de ensaio para conhecer o espaço e 

os seus bastidores, e outras duas, com uma peça de teatro a 

decorrer e outra em ambiente de concerto. Tendo sido estas 

visitas acompanhadas pelo técnico responsável pelas montagens 

do sistema de som, Manuel Araújo, ficou a conhecer

r mais lucrativo e dinamizar a oferta. O corpo de camarins 

lhe através de um 

corredor técnico que permite também chegar ao espaço do Foyer. 

O espaço de arrumos pode ser acedido a partir do espaço da 

ctamente pelo palco, funcionando em dois pisos 

com um pé direito mais reduzido. Para além da entrada principal, 

o teatro possui ainda duas saídas que podem ser utilizadas em 

caso de emergência: uma através do espaço de arrumos, e outra 

r do Foyer. Os departamentos 

administrativos não funcionam nestas mesmas instalações, tendo 

lugar a poucas ruas de distância, na Rua Augusto Maria Silveira. 

Com um pequeno auditório que pode ter a sua 

configuração alterada e adaptada a cada apresentação, a 

companhia do Teatro Extremo consegue servir a função teatral e 

cinematográfica, ampliando a oferta e dinamizando o seu espaço. 

o sem aparente valor arquitectónico, vale pela sua 

simplicidade funcional e pela forma como facilmente se 

articularam os espaços essenciais para um teatro funcionar. Foi 

importante esta visita ao local para compreender a génese de um 

simples em que ele pode ser apresentado. 

 dos espaços de 

representação, e pretendendo conhecer mais espaços 

se entrar em contacto com 

Bairro, no Bairro Alto. Foram realizadas 

três visitas, uma em ambiente de ensaio para conhecer o espaço e 

os seus bastidores, e outras duas, com uma peça de teatro a 

decorrer e outra em ambiente de concerto. Tendo sido estas 

co responsável pelas montagens 

do sistema de som, Manuel Araújo, ficou a conhecer-se de perto 



as necessidades técnicas de um espaço teatral

Compreendendo as complexidades técnicas de um teatro, e 

percebendo o que ele exige dos seus técnicos, o p

prever melhores soluções e potenciar o espaço para seu futuro 

uso. Para além do teatro e da música, a direcção do Teatro do 

Bairro investe também em apresentações de cinema e

resultantes de parcerias estabelecidas 

aposta em programas variados, 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A entrada principal do Teatro do Bairro faz

Luz Soriano, trazendo o espectador directamente para um 

pequeno balcão de bilheteira

o utilizador é obrigado a descer uma leve rampa que termina no 

Foyer que é ao mesmo tempo espaço de permanência para 

quem é servido no Bar. O Teatro do Bairro funciona num 

conceito de open-space, ou seja, uma vez no 

a percepção de todo o espaço do teatro.

oposta à da rampa de entrada, tem lugar o balcão do 
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as necessidades técnicas de um espaço teatral como este. 

Compreendendo as complexidades técnicas de um teatro, e 

percebendo o que ele exige dos seus técnicos, o projectista pode 

prever melhores soluções e potenciar o espaço para seu futuro 

uso. Para além do teatro e da música, a direcção do Teatro do 

Bairro investe também em apresentações de cinema e festas 

resultantes de parcerias estabelecidas com várias associações. A 

aposta em programas variados, acaba por atrair diferentes 

A entrada principal do Teatro do Bairro faz-se pela Rua 

Luz Soriano, trazendo o espectador directamente para um 

bilheteira. Para aceder ao espaço do teatro, 

ado a descer uma leve rampa que termina no 

que é ao mesmo tempo espaço de permanência para 

. O Teatro do Bairro funciona num 

space, ou seja, uma vez no Foyer é possível ter 

a percepção de todo o espaço do teatro. No mesmo nível e na ala 

oposta à da rampa de entrada, tem lugar o balcão do Bar. Em 

 
 

 

 
 

Fig. I –
Teatro do Bairro, por Ana Rita Garcia. 
 

na Rua Luz Soriano do Bairro Alto, o Teatro 
do Bairro funciona no que era antes a sala 
da tipografia do jornal de notícias Diário 
Popular, extinto em 1991, que tinha a sua 
redacção a funcionar nos pisos superiores. 
Este projecto de reabilitação é da autoria do 
arquitecto Alberto Sousa de Oliveira, sendo 
que o cliente é a Ar de Filmes, tendo à frente 
o encenador António Pires e o prod
cinema Alexandre Oliveira.

 
LEGENDA:
     - ENTRADA PRINCIPAL
     - ENTRADA DE ARTISTAS 
1 – BILHETEIRA
2 – FOYER EM MEZZANINE
3 – BANCADA RETRÁCTIL
4 – ESPAÇO PARA A AUDIÊNCIA    
5 – PALCO
6 – BAR
7 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS
8 – ZONA DE 
9 – ÁREAS TÉCNICAS
10 – PEQUENA CARPINTARIA/ ARRUMOS
11 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA
  

Fig. I 
Bairro, desenhada à cota da entrada. Desenho 
sem escala, por Ana Rita Garcia.
 

 
 
 

 

Fig. I – 

mezzanine, por Ana Rita Garcia.
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– 5.1: Fotografia da entrada principal para o 

Teatro do Bairro, por Ana Rita Garcia.  

Inaugurado a 3 de Março de 2011 
na Rua Luz Soriano do Bairro Alto, o Teatro 
do Bairro funciona no que era antes a sala 
da tipografia do jornal de notícias Diário 
Popular, extinto em 1991, que tinha a sua 
redacção a funcionar nos pisos superiores. 
Este projecto de reabilitação é da autoria do 
arquitecto Alberto Sousa de Oliveira, sendo 
que o cliente é a Ar de Filmes, tendo à frente 
o encenador António Pires e o produtor de 
cinema Alexandre Oliveira. 

LEGENDA: 
ENTRADA PRINCIPAL 
ENTRADA DE ARTISTAS  

BILHETEIRA 
FOYER EM MEZZANINE 
BANCADA RETRÁCTIL 
ESPAÇO PARA A AUDIÊNCIA     
PALCO 
BAR 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS 
ZONA DE CONVIVIO (FUNCIONÁRIOS) 
ÁREAS TÉCNICAS 

PEQUENA CARPINTARIA/ ARRUMOS 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

Fig. I – 5.2: Planta esquemática do Teatro do 
Bairro, desenhada à cota da entrada. Desenho 
sem escala, por Ana Rita Garcia. 

 
 5.3: Vista do espaço do Foyer e Bar em 

mezzanine, por Ana Rita Garcia. 



 
 

 

 

 

 

 
Fig. I – 5.4: Vista a partir do mezzanine para o 

palco. À direita pode ver-se o sistema manual de 

cordas que controla os panos de cena, in 

www.teatrodobairro.org 

LEGENDA: 
1 – FOYER EM MEZZANINE 
2 – BANCADA RETRÁCTIL 
3 –ESPAÇO PARA A AUDIÊNCIA 
4 – PALCO 
5 –REGGIE DE ILUMINAÇÃO 
6 – CORPO DE CAMARINS 
7 – CORREDOR TÉCNICO 
11 – TEIA 
 
 Fig. I – 5.5: Corte esquemático longitudinal ao 
espaço de representação, sem escala, por Ana Rita 
Garcia. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. I – 5.6: Fotografia da plateia com a bancada 

retráctil em utilização, por Ana Rita Garcia. 

Fig. I – 5.7: Fotografia da plateia com a bancada 

retráctil recuada, in www.teatrodobairro.org 

 

 

conjunto, estas três zonas dispostas em U (rampa, Foyer e Bar) 

funcionam como uma galeria, ou mezzanine, debruçado sobre o 

espaço de representação. Para aceder àquilo que 

auditório existem dois acessos em escada, no limite desse U que 

conduzem o utilizador ao nível do palco (de cota mais baixa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espaço destinado à plateia está equipado com uma 

bancada retráctil, que em caso de necessidade,

recolhida e escondida numa parede de fundo. O acesso a esta

bancada faz-se pelas mesmas escadas que descem desde o nível 

do Foyer até ao nível do palco. Geralmente, quando se trata de 

uma apresentação teatral ou cinematográfica, esta bancada está 

montada, oferecendo uma disposição de auditório para o palco 

que está nivelado com o ultimo nível de acentos. Pelo contrário, 

quando se trata de um concerto, festa, ou outro tipo de evento, 

a bancada é recolhida e o espaço da plateia é ocupado por mesas 

de café semelhantes àquelas existentes no nível do Foyer. 

 

No nível do Foyer, entre as áreas técnicas, para além do 

acesso às instalações sanitárias públicas, encontra

apoio ao bar, uma sala de convívio de funcionários

pequena carpintaria que serve também como espaço para 

arrumos. 
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conjunto, estas três zonas dispostas em U (rampa, Foyer e Bar) 

, debruçado sobre o 

espaço de representação. Para aceder àquilo que seria o 

existem dois acessos em escada, no limite desse U que 

conduzem o utilizador ao nível do palco (de cota mais baixa). 

O espaço destinado à plateia está equipado com uma 

que em caso de necessidade, pode ser 

recolhida e escondida numa parede de fundo. O acesso a esta 

se pelas mesmas escadas que descem desde o nível 

do Foyer até ao nível do palco. Geralmente, quando se trata de 

uma apresentação teatral ou cinematográfica, esta bancada está 

montada, oferecendo uma disposição de auditório para o palco 

nivelado com o ultimo nível de acentos. Pelo contrário, 

quando se trata de um concerto, festa, ou outro tipo de evento, 

a bancada é recolhida e o espaço da plateia é ocupado por mesas 

de café semelhantes àquelas existentes no nível do Foyer.  

No nível do Foyer, entre as áreas técnicas, para além do 

acesso às instalações sanitárias públicas, encontra-se ainda o 

sala de convívio de funcionários e ainda uma 

que serve também como espaço para 
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As áreas técnicas da cota inferior contam com um corpo 

de camarins e uma sala de reuniões. O restante espaço sobrante 

dos bastidores, são corredores dispostos em U à semelhança do 

que se passa no piso superior, são destinados à circulação dos 

técnicos, mas também é lá que se

electrónicos de luz e som, funcionando como um grande espaço 

de arrumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura da teia é inacessível, sendo que as suas varas 

de cenário são somente controladas manualmente com um 

sistema de cordas artesanal. Só as varas mestras que suportam 

equipamentos técnicos de luz e som podem ser subidas e 

descidas mecanicamente. 

A régie de iluminação e projecção está fixa numa 

plataforma elevada cerca de três metros e meio sobre o Foyer. 

Os técnicos acedem-lhe por uma estreita escada de serviço. No 

que diz respeito à régie de som, dependendo da programação e 

das suas necessidades, poderá ser montada no mezzanine do 

Foyer de frente para a acção, diant

arrumada para uma performance musical, ou até numa posição 

lateral, num espaço aberto, de apoio ao palco.

um espaço para funcionar em open
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a cota inferior contam com um corpo 

de camarins e uma sala de reuniões. O restante espaço sobrante 

dos bastidores, são corredores dispostos em U à semelhança do 

que se passa no piso superior, são destinados à circulação dos 

técnicos, mas também é lá que se acumulam os equipamentos 

electrónicos de luz e som, funcionando como um grande espaço 

A estrutura da teia é inacessível, sendo que as suas varas 

são somente controladas manualmente com um 

sistema de cordas artesanal. Só as varas mestras que suportam 

equipamentos técnicos de luz e som podem ser subidas e 

A régie de iluminação e projecção está fixa numa 

ca de três metros e meio sobre o Foyer. 

lhe por uma estreita escada de serviço. No 

que diz respeito à régie de som, dependendo da programação e 

das suas necessidades, poderá ser montada no mezzanine do 

Foyer de frente para a acção, diante da bancada retráctil 

arrumada para uma performance musical, ou até numa posição 

lateral, num espaço aberto, de apoio ao palco. Apesar deste ser 

um espaço para funcionar em open-space, há a necessidade de o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA:
1 – FOYER EM MEZZANINE
2 – BANCADA RETRÁCTIL
3 –ESPAÇO PARA A AUDIÊNCIA
4 – PALCO
5 –REGGIE DE ILUMINAÇÃO
6 – CORPO DE CAMARINS
7 – CORREDOR TÉCNICO
8 – ZONA DE APOIO AO PALCO
9 – SALA DE REUNIÕES
10 – ARRUMOS TÉCNICOS/ CIRCULAÇÃO
 

Fig. I 
Bairro, desenhada à cota do palco. Desenho sem 
escala, por Ana Rita Garcia.

 

 Fig. I 

bancada retráctil, com vista para a eortina que 

encerra este espaço, e ainda a pl

da régie. Por Ana Rita Garcia.

Fig. I –

mezzanine aquando da inauguração do teatro. 

Pode ver

primeiro balcão,
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LEGENDA: 
FOYER EM MEZZANINE 
BANCADA RETRÁCTIL 

ESPAÇO PARA A AUDIÊNCIA 
PALCO 

REGGIE DE ILUMINAÇÃO 
CORPO DE CAMARINS 
CORREDOR TÉCNICO 
ZONA DE APOIO AO PALCO 
SALA DE REUNIÕES 

ARRUMOS TÉCNICOS/ CIRCULAÇÃO 

Fig. I – 6.8: Planta esquemática do Teatro do 
Bairro, desenhada à cota do palco. Desenho sem 
escala, por Ana Rita Garcia. 

Fig. I – 5.9: Fotografia a partir do palco para a 

bancada retráctil, com vista para a eortina que 

encerra este espaço, e ainda a plataforma elevada 

da régie. Por Ana Rita Garcia. 

– 5.10: Fotografia a partir do palco para o 

mezzanine aquando da inauguração do teatro. 

Pode ver-se o varandim do mezzanine a servir de 

primeiro balcão, in www.teatrodobairro.org. 



encerrar em momentos específicos, como por exemplo antes de 

uma peça de teatro ou um concerto, enquanto se ultimam 

preparativos em palco. A forma como se pode obter este 

encerramento, é através de uma grande cortina negra que 

circunda o espaço da audiência, deixando que o U superior 

funcione da mesma forma, permitindo que o público possa 

aceder livremente ao Foyer e ao Bar. 

 

AI.5.b OBSERVAÇÃO CRÍTICA 

No que diz respeito às necessidades técnicas de 

instalações de luz e som, por cada uma das diferentes 

apropriações que este teatro pode assumir, existem diferentes 

exigências. A régie de iluminação tem a possibilidade ser fixa, já 

que o seu único requisito é ter visibilidade total sobre a sala, 

coisa que consegue a partir da plataforma elevada acima do 

Foyer. O mesmo não acontece com a régie de som, já que as 

necessidades de controlo acústico diferem de uma apresentação 

teatral para um concerto. Por isto, a régie pode ser montada em 

pelo menos três pontos: no varandim do Foyer, quando se trata 

de uma apresentação menos exigente, e junto à parede de fundo 

da audiência, ou na lateral do espaço do palco quando se trata 

de uma apresentação musical.  

No exemplo do teatro do Bairro, é interessante ver como 

todo o espaço do teatro funciona como uma grande black box, 

que uma vez seguindo o conceito de open-space, é tido sempre 

como um todo. Não é só o auditório que se adapta ao uso 

pretendido, todo o teatro consegue responder a uma diferente 

apropriação. O Foyer, Bar e rampa de acesso, por funcionarem 

em mezzanine sobre o espaço de representação fazem parte 

dele, podendo transformar-se num balcão durante a acção. Este 

é um espaço que à semelhança do Teatro Extremo, vive desta 

sua dinâmica espacial, e das diferentes relações e percepções 

espaciais que potencia, e que acontecem de forma espontânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AI.6. TEATRO NACIONAL D. MARIA II 

Surgida a oportunidade da realização de uma visita ao 

Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito de duas workshops 

organizadas com a turma MIAINT5, workshop theater e workshop 

bastidores, procurou-se compreender o funcionamento deste 

teatro de referência nacional, de que forma se tem vindo a 

adaptar ao longo dos séculos da sua existência, ao mesmo tempo 

que foi enriquecedor o diálogo directo com os seus técnicos. 

  Para além de dois espaços de representação (o 

principal, Sala Garrett e a secundária, a Sala Estúdio Amélia Rey 

Colaço) o Teatro Nacional D. Maria II encerra também em si uma 

Livraria Técnica, uma Biblioteca e centro de arquivo e uma 

Cafetaria. Estes espaços desempenham o seu papel de atracção 

com independência da máquina teatral. O Foyer do teatro é por 

excelência o ponto de distribuição e espera, possuindo também 

um ponto de bilheteira e uma ligação ao bengaleiro.  

No primeiro piso do teatro podemos encontrar o Salão 

Nobre, espaço associado à Sala Garret, que nos primeiros 

tempos do teatro era utilizado para o convívio dos membros 

nobres da audiência antes dos espectáculos e durante os seus 

intervalos. Hoje em dia é utilizado para entrevistas e 

conferências de impressa, é este salão que oferece entrada ao 

camarote presidencial. Ladeando o Salão Nobre encontram-se 

espaços destinados no projecto original a servirem de cafetaria e 

apoio, são hoje utilizados por gabinetes dos serviços 

administrativos do teatro. Os restantes espaços com a mesma 

função encontram-se difundidos um pouco por todo o edifício, 

reaproveitando espaços inutilizados. 

Ao visitar a Sala Garret, e a sala estúdio Amélia Rey 

Colaço, os seus espaços de apoio e camarins, compreendeu-se a 

forma como ambas estão conectadas, bem como as suas 

diferentes dinâmicas e potencialidades de apropriação espacial. 

 

 

 

Fig. I – 6.1: Fotografia da Fachada Sul do Teatro 

Nacional D. Maria II, por Ana Rita Garcia. 

O Teatro Nacional D. Maria II 
localiza-se no lado Norte da praça D. Pedro 
IV, isolado das restantes construções da 
praça. Um frontão colunado enquadrado por 
uma escadaria com duas rampas laterais 
compõe a fachada sul que dá para a praça. A 
entrada para a audiência faz-se feita pela 
fachada lateral Poente. 

 
No dia 29 de Outubro de 1845 com 

as obras do teatro ainda por concluir, 

realizou-se no local uma primeira 

representação para comemorar o 

aniversário do rei D. Fernando II (1816-

1885). No entanto, só a 13 de Abril do ano 

seguinte o Teatro vem a ser inaugurado, na 

comemoração do aniversário da rainha D. 

Maria II de Portugal (1819-1853), adoptando 

o seu nome.  

Por despacho do Ministério da 

Cultura, datado de 29 de Maio de 2003, foi 

determinado a reclassificação do imóvel 

como Monumento Nacional (MN). Sendo 

que o edifício continua a ser de propriedade 

estatal. In www.monumentos.pt 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. I – 6.2: Vista do Salão Nobre, in 

http://www.teatro-dmaria.pt 

 



 

 

 

Fig. I – 6.3: Corte longitudinal de metade do 

Teatro Nacional D. Maria II, desenho sem escala. 

Cedido pelo Instituto Geral das Artes e dos 

Espectáculos. 

LEGENDA: 

1 – ENTRADA PRINCIPAL/ FOYER 
2 – SALÃO NOBRE 
3 – SALA ESTÚDIO AMÉLIA REY COLAÇO 
4 – CAMAROTE PRESIDENCIAL 
5 – SALA GARRETT 
6 – BALCÕES DA SALA GARRETT 
7 – PALCO SALA GARRET 
8 – SALA ESTÚDIO AMÉLIA REY COLAÇO    
 
 

Fig. I – 6.4: Sala Garret, vista do camarote 
presidencial, in http://www.teatro-dmaria.pt 

 

 

 Fig. I – 6.5: Sala Garret, vista do palco para a 
audiência, por Ana Rita Garcia.  
 

 
Fig. I – 6.6: Sala Garret, vista do interior da caixa 
de palco, por Ana Rita Garcia.  

 

Sendo a Sala Garret a sala principal, é aquela que mais se 

destaca em área e volume e está organizada segundo o modelo 

convencional italiano. Para além da sua plateia

balcões, camarote presidencial e a sua caixa de palco

metros de altura e teia, tem ainda a ela associados dois níveis de 

sub-palco, um elevador de palco com plataforma giratória

os atravessa a ambos, bem como o fosso de orquestra

níveis de camarins na fachada nascente. 

 

 

 

 

 

 

 

No projecto original de 1842, o arquitecto Fortunado 

Loddi terá planeado esta sala como o único espaço de 

representação, sendo que nesse projecto também não estavam 

previstas outras apropriações espaciais, como as da Cafetaria e 

da Livraria Técnica ou da Biblioteca. Este espaço de 

representação era o propósito da construção, todo o edifício do 

teatro era a máquina que fazia o teatro funcionar por si só. 

A Sala Estúdio Amélia Rey Colaço surgiu mais de um 

século depois do teatro ter sido inaugurado. 

1964 obriga à sua total reconstrução a partir da fachada de 

pedra, que acabou por ser o único elemento que sobreviveu da 

antiga estrutura. Neste processo, pretendeu-se recriar o teatro 

tal como ele existia, no entanto algumas alterações foram 

levadas a cabo. O espaço que é redesenhado para acolher esta 
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sala estúdio é aquele que era anteriormente

sala de ensaios. Esta opção é consequência de uma necessidade 

crescente da existência de um segundo espaço que permitisse 

explorar das novas formas teatrais, potenciadas pela 

configuração de black box. 

Com bancadas assentes sobre estrados não fixos, 

permite diferentes dinâmicas espaciais. Para além deste espaço, 

adaptaram-se outros em seu redor, que passaram a ser utilizados 

como bastidores, camarins e outras áreas técnicas, destinadas 

somente a servir este novo espaço do teatro.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Com a modificação desta antiga sala de ensaios, foi 

necessário procurar um outro espaço do teatro que pudesse 

assumir esta função. Assim, o espaço que é hoje 

de Ensaios é o mesmo onde, nas primeiras décadas do teat

preparavam carrilhões com cenário

na plataforma giratória do elevador de palco. C

desuso deste género de técnica 

                                                          
1
 Antes do aparecimento do cinema, era o teatro a desempenhar o papel de 

arte ilusória que pretendia absorver a audiência com cenários e artifícios 
realistas. Assim, para promover a troca rápida de cenários entre as mudanças 
de cena, estes estavam já montado
fazia a ligação dos pisos técnicos subterrâneos com o palco.  
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necessário procurar um outro espaço do teatro que pudesse 

o espaço que é hoje tido como sala 
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cenários1, prontos a serem colocados 
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desuso deste género de técnica de cenografia, este espaço 

                   
Antes do aparecimento do cinema, era o teatro a desempenhar o papel de 

arte ilusória que pretendia absorver a audiência com cenários e artifícios 
realistas. Assim, para promover a troca rápida de cenários entre as mudanças 
de cena, estes estavam já montados sobre carrilhões numa plataforma que 
fazia a ligação dos pisos técnicos subterrâneos com o palco.   

 

 

 

 
 

 

Fig. I –
Garcia.
 

 

 Fig. I –

superiores para as varas de panos de cena. Por 

Ana Rita Garcia.

 
 

 

 
 
Fig. I –
piso térreo, planta do piso do Salão Nobre, e 
planta do piso da Sala Estúdio do 
D. Maria II. Desenhos sem escala, inseridos nos 
documentos de obra do Teatro D. Maria II, 
cedidos pela Direcção Geral dos Espectáculos e 
das Artes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– 6.7: Sala Garret, vista da teia, por Ana Rita 

Garcia.  

– 6.8: Sala Garret. Vista das galerias técnicas 

superiores para as varas de panos de cena. Por 

Ana Rita Garcia. 

– 6.9 a 6.14: Corte longitudinal, planta do 
piso térreo, planta do piso do Salão Nobre, e 
planta do piso da Sala Estúdio do Teatro Nacional 
D. Maria II. Desenhos sem escala, inseridos nos 
documentos de obra do Teatro D. Maria II, 
cedidos pela Direcção Geral dos Espectáculos e 
das Artes. 



 
 
 
 
 
 

 
Fig. I – 6.15: Fotografia do segundo nível de sub-
palco, com vista para sistema do elevador de 
palco com plataforma giratória. Por Ana Rita 
Garcia. 
 

 
Fig. I – 6.16: Segundo sub-palco, vista para a sala 
de ensaios, que se desenvolve para lá dos painéis 
amoveiveis. Por Ana Rita Garcia. 
 
LEGENDA: 
     – ENTRADA DOS ARTISTAS 
     – ENTRADA PRINCIPAL 
1 – FOYER 
2 – SALÃO NOBRE 
3 – SALA ESTÚDIO AMÉLIA REY COLAÇO 
4 – SALA GARRETT 
5 – PALCO DA SALA GARRETT 
6 – TEIA DA SALA GARRETT 
7 – CORPO DE CAMARINS  
8 – ZONA DE APOIO A ARTISTAS 
9 – SISTEMA DA PLATAFORMA GIRATÓRIA 
10 – SEGUNDO NÍVEL DE SUB-PALCO 
11 – PRIMEIRO NÍVEL DE SUB-PALCO 
12 – SALA DE ENSAIOS 
13 – FOSSO DE ORQUESTRA 
14 – GALERIA TÉCNICA 
15 – BIBLIOTECA E ZONA DE ARQUIVO 
16 – ESPAÇO DE ARRUMOS/ GUARDA-
ROUPA E LAVANDARIAS 
17 – BILHETEIRA 
18 - BENGALEIRO 
19 – LIVRARIA TÉCNICA 
20 – CAFETARIA 
21 – ZONA ADMISTRATIVA 

22 – ESPAÇOS DE APOIO 
 

Fig. I – 6.17: Corte longitudinal, planta do piso 
térreo, planta do piso do Salão Nobre, e planta do 
piso da Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria 
II. Desenhos sem escala, inseridos nos 
documentos de obra do Teatro D. Maria II, 
cedidos pela Direcção Geral dos Espectáculos e 
das Artes. 

 

tornou-se obsoleto. Ganhando a actual função após o

de 1964, esta compartimentação do sub-palco passou a ser 

oficialmente o espaço dedicado a ensaios de pe

tanto na sala Garrett, como na sala estúdio. 
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Ambos espaços de representação, Sala Garrett e Sala Estúdio Amélia Rey Colaço, necessitam 

de outro tipo de apoios que não lhes são contíguos. São esses apoios o gabinete de costura, guarda-

roupa, lavandarias, e uma área ampla para arrumação, onde podem ser armazenados não só antigos 

cenários, como acessórios e mobiliário de cena. Todas estas funcionalidades estão concentradas no 

último, nas águas furtadas da cobertura. 

 

AI.6.b OBERVAÇÃO CRÍTICA 

A Sala Garrett mantém uma caracterização idêntica à Sala Garrett original de 1845 por, em 

parte, esta sala fazer parte da imagem e da memória do que é o Teatro Nacional D. Maria II. A sua 

configuração algo limitativa em termos de representação teatral e apropriação cénica (permite 

apenas a utilização do modelo italiano). Esta terá sido uma das razões para a criação da Sala Estúdio 

Amélia Rey Colaço, para nela pudessem ser trabalhadas e exploradas as novas formas teatrais, como 

é exemplo disso, o Teatro Experimental.  

 

Ambas as salas de representação partilham grande parte dos espaços de apoio, excepto os 

núcleos de camarins. Isto deve-se principalmente ao facto de a segunda sala ter sido instalada numa 

zona oposta aos camarins originais do teatro. No entanto, ná que ter em conta que as duas salas 

funcionam em simultâneo, situação que seria dificultada caso houvesse a necessidade de partilha de 

camarins. Os restantes espaços técnicos, como não são de funcionamento directamente necessário 

aquando a acção da representação.  

 

O Teatro Nacional D. Maria II é um caso muito particular, que por se tratar de um teatro que 

já conta com mais do que dois séculos de existência, tomou proveito de acontecimentos como o 

incêndio destruidor de 1964 para se reinventar e manter-se actual. A sua localização privilegiada no 

topo da Praça D. Pedro IV, no coração de Lisboa terá tido vital importância para que este teatro 

nunca fosse esquecido. A sua sobrevivência terá sido determinada também pelas sociedades de 

artistas que lideravam a sua gestão. Entre estas contam-se os nomes de Amélia Rey Colaço, Robles 

Monteiro, e a companhia Rosas e Brasão, famosa por ter levado a cabo as primeiras criações de 

peças de Shakespeare em Portugal.   

 

 

 

 



AI.7. CONCLUSÕES 

 

As conclusões a retirar deste trabalho de campo centram-se em duas diferentes vertentes: 

em primeiro lugar como se constrói, organiza e apropria um teatro, e em segundo lugar estratégias 

de funcionamento e abordagens conceptuais e temáticas.  

 

A importância do espaço do Foyer é visível em todos os casos analisados (talvez menos no 

caso particular do Teatro Extremo). O Foyer é o ponto de chegada para o público, é o espaço que 

recebe e distribui para a o auditório onde vai acontecer a apresentação. Geralmente de grande 

amplidão espacial, é o principal responsável pelo convívio da audiência nos tempos de espera, 

função que partilha com os espaços de transição nos corredores do edifício teatral. Ao Foyer está 

associado, em todos os casos analisados, um espaço de Bar ou Cafetaria precisamente pelo carácter 

vivencial deste espaço. 

 No caso dos teatros que contêm duas salas de representação, (Teatro Municipal de Almada, 

Teatro Aberto, Teatro Nacional D. Maria II e Teatro Aberto) a articulação entre estes espaços merece 

sempre atenção especial. A partilha de áreas técnicas é geralmente benéfica pela economia de 

meios. No entanto, no que diz respeito aos corpos de camarins, no caso de não haver uma conexão 

directa entre os dois espaços de representação (como é caso disso, o TNDM II) é preferível a 

construção de um segundo corpo de camarins, para facilitar o desempenho dos profissionais. É 

vantajoso também que a localização das restantes áreas técnicas seja feita nos pontos intermédios 

do edifico, por razões funcionais e práticas obvias. Tanto no Teatro Municipal de Almada como no 

Teatro Aberto encontram-se bem registadas estas preocupações. 

Nos teatros de maior dimensão, a gestão e relação de espaços privados e públicos faz-se 

normalmente pelo uso de diferentes entradas para artistas e audiência. Interiormente, a organização 

espacial do edifício faz com que ele se divida praticamente em duas partes, que vêem a coincidir em 

cena, no auditório para o espectador, e no palco para o actor.  

 

O Teatro faz-se de uma estrutura profissional que precisa de ser financiada e que dificilmente 

o é apenas pela sua bilheteira. Para além dos financiamentos públicos que possam existir, devem 

haver politicas de dinamização do espaço teatral. Exemplos disto mesmo são o Teatro Extremo e o 

Teatro do Bairro, onde para além das artes performativas, os seus auditórios são utilizados em 

eventos que vão desde os cinematográficos, a concertos e workshops de teatro e representação.  



No que diz respeito à viabilidade de um edifício teatral com dois auditórios, verificou-se que 

seria vantajoso que pelo menos uma delas possua uma estrutura não convencional. Assim, para além 

de poderem ser utilizadas para a prática teatral, possam albergar outros usos, como foi já referido 

anteriormente. No caso do Teatro Municipal de Almada, a existência de três espaços de 

representação justifica-se pela utilização de um deles como sala de ensaios, e eventual aluguer a 

outras entidades (companhias teatrais ou não). 

 

Confrontando estes dados com a proposta do trabalho prático para a criação de um núcleo 

de teatro experimental, o director artístico Fernando Jorge Lopes do Teatro Extremo, considerou que 

para além das duas ou mais salas de representação, seria importante ter também espaços onde se 

poderiam realizar workshops, e dormitórios para uma permanência mais contínua. Recorrer à 

instalação de outras fontes comerciais seria também essencial para angariar financiamentos e criar 

novos interesses, fossem eles workshops teatrais ou até mesmo desligados deste meio, como o 

exemplo do espaço de restauração do Teatro Aberto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 

FICHAS DE LEVANTAMENTO DE 

EQUIPAMENTOS LÚDICOS DA ÁREA EM ESTUDO 
 



EQUIPAMENTOS LÚDICOS - ÁREA EM ESTUDO
C A R T O G R A F I A  A C T U A L

F I C H A S  D E
L E V A N T A M E N T O

Vista aérea da zona em análise.
Fotografia sem escala - Bing Maps.

O U T R O S  E S P A Ç O S
LÚDICOS RELEVANTES

CINEMA CONDES

COLISEU DOS RECREIOS

TEATRO ÉDEN

CINEMA OLYMPIA

TEATRO POLITEAMA

TEATRO MARIA VITÓRIA

TEATRO VARIEDADES

CINE-TEATRO CAPITÓLIO

TEATRO ABC

CINEMA TIVOLI

CINEMA ODEON

CINEMA S. JORGE

CHIADO TERRACE

TEATRO S. LUIZ

TEATRO DA TRINDADE

FUNDAÇÃO ZÉ DOS BOIS

TEATRO DO BAIRRO

PALÁCIO DA FOZ
(ANTIGO CABARET MAXIME)

PALÁCIO LIMA MAYER
(ANTIGO CLUBE MAYER)

(ACTUAL INSTITUIÇÃO BANCÁRIA)

10

CIRCO DO SALITRE
(DESTRUIDO EM 1879)

TEATRO DE VARIEDADES
(DESTRUIDO EM 1879)

CIRCO PRICE
(DESTRUIDO EM 1875 )

RECREIOS WHYLTONE
(DESTRUIDO EM 1888)

THEATRO DA AVENIDA
(DESTRUIDO EM 1967)

(DESTRUIDA EM 1891)

PASSEIO PÚBLICO
(DESTRUIDO EM 1879)

TEATRO DO GYMNASIO

(OBJECTO DE INTERVENÇÃO)



 







Rua das Portas de Santo Antão, nº 92  , Freguesia Santa Justa, Lisboa.

Projecto original de 1888 por Cesare Ianz, encarregado dos trabalhos de 1888 a 1890.
Sendo o responsável pela construção da estrutura metálica da sala de espectáculos, de
planta dodecagonal, Francisco Goulard.

 Construção e inauguração no final do séc. XIX.

Classificado como Imóvel de interesse Público em 1996, e está incluído na Zona
Especial de Protecção conjunta aos imóveis classificados na Avenida da Liberdade.

Utilização pretendida no projecto inicial seria a cultural e recreativa.

Trata-se de dois edifícios justapostos, sendo o volume paralelepipédico  rectangular
que apresenta à face da rua a sua fachada principal sudoeste e se desenvolve-se em
três pisos. O piso térreo, cujo alto pé-direito enquadra o Átrio do Coliseu dos Recreios,
o vestíbulo e o Bar-Restaurante da Sociedade de Geografia. A sala de espectáculos, de
planta dodecagonal, rodeada de plateia e dois pisos de camarotes, recebeu diversos
tipos de espectáculos, desde o teatro, música e artes circences. Nas fachadas nordeste
e sudoeste localizam-se, respectivamente, o proscenio e o camarote de honra que,
com os seus três arcos de volta inteira de duplo pé-direito, se situa sobre um dos três
acessos à geral. A sala é coberta por uma calote metálica assente sobre uma estrutura
tubular de ferro.

Utilização actual prende-se ainda com a cultural e recreativa, sendo palco não somente
para peças de teatro, mas também concertos e actividades circences.

Fig. I - 3.3 Corte longitudinal pela sala do Coliseu dos Recreios. Desenho sem escala in CML: Arquivo de Obras,
Processo nº 11299.

Fig. I - 3.1 Vista aérea do Coliseu dos Recreios. Fotografia sem escala - Bing Maps.
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Projecto original datado de 1922 e contrução do mesmo ano, autor desconhecido.

 Construção e inauguração no início do séc. XX.

Está incluído na Zona Especial de Protecção dos edifícios classificados da Avenida da
Liberdade e área envolvente.

Utilização pretendida no projecto inicial cultural e recreativa, de teatro.

A utilização pretendida no projecto original mantém-se.

Parque Mayer, Travessa do Salitre, nº 35, Freguesia de S. Mamede, Lisboa.

Fig. I - 7.1 Vista aérea do Teatro Maria Vitória. Fotografia sem escala - Bing Maps.

Fig. I - 7.3 Fotografia do exterior do Teatro Maria Vitória, 2005. 

O Teatro Maria Vitória é inaugurado no ano de 1922, apenas cinco meses do Parque
Mayer ter sido aberto ao público. Este edificio de caracter simples e construção
tradicional, foi o único teatro do recinto a manter a sua actividade, mantendo-se
sempre fiel à apresentação de teatro de revista.
Desde a sua construção, este teatro como os restantes do Parque Mayer, de uma
arquitectura pouco rica e ingénua, terá sofrido poucas alterações, salvo a adição do
anexo do foyer e bar, para beneficiar a recepção da audiência.

FICHA GERAL DE
 LEVANTAMENTO



Projecto e construção do meio do século XX.

Utilização pretendida no projecto inicial cultural e recreativa, teatro.

O Teatro Variedades faz parte do conjunto de edifícios e estruturas construídas ainda
existentes no Parque Mayer, em Lisboa, juntamente com os restantes três teatros
(Capitólio, Maria Vitória e ABC) associados à tradição do teatro de revista em
Portugal. O Teatro Variedades implanta-se junto à face nascente do recinto, junto à
Travessa do Salitre, e à entrada do recinto, voltando a fachada principal para o
interior. Desde a sua construção, este teatro como os restantes do Parque Mayer, é
de uma arquitectura pouco rica e ingénua. As alterações sofridas, que visaram sempre
o aumento da capacidade do auditório, não o descaracterizaram. Pelo contrário,
ajudaram a sedimentar uma imagem caracteristica.
Apresentou a sua última revista em 1995, e encontra-se encerrado desde 2008, data
em que foi palco pela última vez de um festival de música.

O Teatro Variedades encontra-se actualmente encerrado, em avançado estado de
degradação.

Inaugurado mês de Janeiro de 1924, projecto do arquitecto Urbano de Castro, sendo
que o cliente foi Luís Galhardo.

Fig. I - 8.3 Fotografia exterior do Teatro Variedades. in www.monumentos.pt

Parque Mayer, Travessa do Salitre, Freguesia de S. Mamede, Lisboa.

Está incluído na Zona Especial de Protecção dos edifícios classificados da Avenida da
Liberdade e área envolvente.

FICHA GERAL DE
 LEVANTAMENTO

Fotografia exterior do Teatro
Variedades. in www.monumentos.pt

Fotografia exterior do Teatro Variedades, com vista para a entrada do
Parque Mayer. in www.monumentos.pt

Fig. I - 8.1 Vista aérea do Teatro Variedades. Fotografia sem escala - Bing Maps.





Projecto e construção do meio do século XX.

Utilização pretendida no projecto inicial cultural e recreativa, teatro.

Surgiu em Janeiro de 1956, tornando-se assim no último teatro a ser construído no
Parque Mayer. Em Agosto de 1990, o seu interior é completamente destruído por um
violento incêndio, reabrindo somente em janeiro de 1994. Acompanhando a
decadência do Parque Mayer, o Teatro ABC acabaria por ser encerrado no final dessa
mesma decada.

O Teatro ABC encontra-se actualmente encerrado, em avançado estado de degradação.

Inaugurado a Janeiro de 1956, desconhecem-se a data do seu projecto e o seu autor.

Fig. I - 10.1 Vista aérea do Teatro ABC. Fotografia sem escala - Bing Maps.

Fig. I - 10.3 Fotografia actual o exterior do Teatro ABC. Imagem da autora.

Parque Mayer, Travessa do Salitre, nº 35, Freguesia de S. Mamede, Lisboa.

Está incluído na Zona Especial de Protecção dos edifícios classificados da Avenida da
Liberdade e área envolvente.
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Projecto de 1852 pelos cenografos Achilles Rambois e Giuseppe Luigi Cinatti. Projecto
de reconstrução após o incêndio de 1921, pelo arquiteto João Antunes.

Foi declarado imóvel de interesse público a 24 Janeiro 1983, pelo Dec. nº 8/83

Utilização pretendida no projecto inicial cultural, de teatro.

Depois de uma sucessão de transformações durante a sua existência, é convertido para
galeria comercial no final da década de 50 do século XX.

Rua Nova da Trindade n.º 5, Chiado, Freguesia do Sacramento, Lisboa.

Fig. I - 14.3 e 14.4 Desenhos de projecto do Teatro do Gymnasio. À esquerda a fachada principal. À direita,
desenhos esquemáticos sobre o funcionamento das plataformas da plateia. 

Na fachada principal, destaca-se um corpo central avançado a partir do 1º andar, com
três dos pisos em ressalto. Nas extremidades laterais deste corpo, dois vitrais em arco
de volta inteira enquadrados por pilastras; alinhados pelos cinco vãos de porta do piso
térreo observam-se as janelas dos pisos de ressalto. Ao nível do 6º piso, duas torres de
secção quadrada rematadas por cobertura amansardada em zinco. Foi edificado no
local onde existia o barracão do Circo Ginásio Lisbonense que depois de obras de
adaptação a teatro, foi inaugurado pela primeira vez em 1846. Reabre em 1852 após
obras de remodelação, segundo projecto de Achilles Rambois e Giuseppe Luigi Cinatti.
Em 1921 um incêndio destrói completamente o edifício que, depois de remodelado,
reabre em 1923. Em 1934 dá-se o início do funcionamento como sala de cinema, que
dura até ao final da década de cinquenta. Entre 1988 e 1993 é feita a demolição total
do edifício, com excepção da fachada principal, construindo-se no seu interior um
complexo comercial e de escritórios.

Fig. I - 14.1 Vista aérea do Teatro do Gymnásio. Fotografia sem escala - Bing Maps.

Projecto original e construção dos finais do século XIX.
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TEATRO NACIONAL S. CARLOS

Projecto de 1792, segundo projecto do arquitecto José da Costa e Silva.

Foi declarado monumento nacional a 6 de Março de 1996, pelo Dec. nº 2/96.

Utilização pretendida no projecto inicial cultural, de teatro lírico.

A ulitização incial para o qual foi projectado mantém-se.

Largo de São Carlos, n.º 17, Freguesia dos Mártires, Lisboa.

Fig. I - 15.3 Corte longitudinal que atravessa todo o edifício do teatro. 

O teatro está localizado no centro histórico de Lisboa, na zona do Chiado. Foi
inaugurado em 30 de Julho de 1793 pela Rainha D. Maria I para substituir o Teatro
Ópera do Tejo, que foi destruído no Terramoto de 1755, segundo projecto do
arquitecto José da Costa e Silva. A  fachada apresenta traços neoclássicos que integra
perfeitamente o edifício na Lisboa pombalina. No seu traçado arquitectónico e
urbanístico burguês, a sala de espectáculos, é desenhada como um espaço
aristocrático, de representação oficial, fortemente hierarquizado nas suas cinco ordens
de camarotes com uma tribuna real de rara imponência. Em 1850, a iluminação do
interior foi alterado para iluminação a gás, a mais recente tecnologia disponível. A
iluminação elétrica foi instalada em 1887. A sala mantém os traços originais, que fazem
dela uma autêntica jóia da arquitectura teatral do barroco tardio. No entanto sofreu
várias alterações ao longo dos séculos XIX e XX: o proscénio foi encurtado, o fosso da
orquestra, alargado e rebaixado. A remodelação de 1940 afectou irremediavelmente
os poços acústicos por baixo do palco. Ganhou-se em desafogo, mas perdeu-se em
qualidade acústica, dada a função de caixa de ressonância do dispositivo originário.

Projecto original e construção no final do século XVIII.

Fig. I - 15.1 Vista aérea do Teatro Nacional S. Carlos. Fotografia sem escala - Bing Maps.
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Anexo III 

CARTOGRAFIA. ORTOFOTOMAPAS. FIGURAS.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. I – 1: Planta Topográfica de Lisboa 

datada de 1856 por Filipe Folque. 

Cedida pelo Gabinete de Estudos 

Olissiponenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. I – 2: Planta Topográfica de 

Lisboa datada de 1910 por Silva 

Pinto. Cedida pelo Gabinete de 

Estudos Olissiponenses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I – 3: Planta Topográfica de Lisboa 

datada de 1910 por Silva Pinto. 

Cedida pelo Gabinete de Estudos 

Olissiponenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. I – 4: Vista aérea da área 

de intervenção inserida no 

contexto da cidade. 

Fotografia sem escala. – 

Google Maps. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II – 1: Vista aérea da área de 

intervenção

Google Maps.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II – 2: Vista aérea do Parque 

Mayer. Fotografia sem escala. 

Google Maps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. II – 

Variedades no Parque Mayer. 

Fotografia sem escala. 

1: Vista aérea da área de 

intervenção. Fotografia sem escala. – 

Maps. 

2: Vista aérea do Parque 

Mayer. Fotografia sem escala. – 

Maps. 

 3: Vista aérea do Teatro 

Variedades no Parque Mayer. 

Fotografia sem escala. – Bing Maps. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 1: Teatro Variedades (Alçados 

Norte e Poente) Fotografia cedida por 

Alexandra Andrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 2: Teatro Variedades (Alçados 

Poente e Sul) Fotografia cedida por 

Alexandra Andrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 3: Teatro Variedades (Alçado 

Sul). Fotografia por Ana Rita Garcia.

Teatro Variedades (Alçados 

Fotografia cedida por 

Alexandra Andrade. 

Teatro Variedades (Alçados 

Poente e Sul) Fotografia cedida por 

Alexandra Andrade. 

Teatro Variedades (Alçado 

Sul). Fotografia por Ana Rita Garcia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 

Norte) e entrada do Parque Mayer. 

Fotografia cedida por Alexandra 

Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 5

Mayer e Teatro Variedades (Alçado 

Nascente). Google Maps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 6

Mayer a partir da Avenida da 

Liberdade. Google Maps.

 4: Teatro Variedades (Alçado 

Norte) e entrada do Parque Mayer. 

Fotografia cedida por Alexandra 

 

5: Vista da entrada do Parque 

Mayer e Teatro Variedades (Alçado 

Nascente). Google Maps. 

6: Vista da entrada do Parque 

Mayer a partir da Avenida da 

Liberdade. Google Maps. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 7: Teatro Variedades, entrada 

de artistas (Alçado Sul). Fotografia 

cedida por Alexandra Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III – 8: Teatro Variedades, 

varandim e escada de emergência 

(Alçado Sul). Fotografia cedida por 

Alexandra Andrade. 

 

 

 

 
Fig. III – 9: Teatro Variedades, 

fachada Norte vista da “marquise”. 

Fotografia cedida por Alexandra 

Andrade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 1 e 2: Desenhos 

de Levantamento do 

existente no Teatro 

Variedades em 1935 para 

elaboração do projecto a 

ser levado a cabo no 

mesmo ano. Desenhos 

cedidos pelo IGAC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 3 e 4: Projecto para a construção de uma marquise no 

alçado Norte do Teatro Variedades, 1935. Desenhos cedidos pelo 

IGAC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. IV – 5, 6 e 7: Projecto de 

remodelação para o Teatro 

Variedades, 1935. Desenhos 

cedidos pelo IGAC. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. IV – 8 e 9: Projecto de remodelação para o Teatro 

Variedades, 1935. Desenhos cedidos pelo IGAC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 10 e 11: Projecto de remodelação para o Teatro 

Variedades, 1965. Desenhos cedidos pelo IGAC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 12 e 13: Projecto de remodelação para o Teatro 

Variedades, 1965. Desenhos cedidos pelo IGAC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

Projecto de 

remodelação para o 

Teatro Variedades, 

após o incêndio

1966. Desenhos 

cedidos pelo IGAC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 13, 14 e 15: 

Projecto de 

remodelação para o 

Teatro Variedades, 

após o incêndio de 

1966. Desenhos 

cedidos pelo IGAC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 16 e 17: Projecto de remodelação para o Teatro 

Variedades, após o incêndio de 1966. Desenhos cedidos p

IGAC 

Projecto de remodelação para o Teatro 

Variedades, após o incêndio de 1966. Desenhos cedidos pelo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 18 e 19: Projecto de remodelação para o Teatro 

Variedades, após o incêndio de 1966. Desenhos cedidos pelo 

IGAC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV – 20, 21 e 22: 

Projecto de 

remodelação para o 

Teatro Variedades, 

após o incêndio de 

1966. Desenhos 

cedidos pelo IGAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

PROJECTO: TEATRO VARIEDADES  

NÚCLEO DE TEATRO EXPERIMENTAL 
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EXISTENTE | DIAGRAMA DAS DEMOLIÇÕES PROPOSTAS E DOS ESPAÇOS VERDES PROPOSTA| DIAGRAMA DE CONSTRUÇÃO E ESPAÇOS VERDES PROPOSTOS

EXISTENTE | DIAGRAMA DAS ENTRADAS E PERCURSOS PROPOSTA| DIAGRAMA DAS ENTRADAS, PERCURSOS E EIXOS PROPOSTOS
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PERCURSO JARDIM BOTÂNICO
ENTRADAS (LIMITE DA INTERVENÇÃO)
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ENTRADAS (LIMITE DA INTERVENÇÃO)
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DIAGRAMA DE CONCEITO DA INSERÇÃO DA PROPOSTA NA MALHA URBANA NA ZONA DE INTERVENÇÃO.
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PISO -1

PÁTIO NASCENTE

DORMITÓRIOS

OFICINAS DE COSTURA
ARMAZÉM

BALNEÁRIOS

CAMARINS DA SALA ESTÚDIO

PÁTIO POENTE

SALA ESTÚDIO

BALNEÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

ARMAZÉM DO RESTAURANTE

SALA DA GERÊNCIA
CAMARINS AUDITÓRIO

ÁREA TÉCNICA DA CAIXA DE PALCO

ÁREA TÉCNICA DA PLATEIA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS

SALA POLIVALENTE

CENTRO DE LEITURA E PESQUISA

PISO 0
ÁREA DE APOIO DO RESTAURANTE

COPA

CABINES TÉCNICAS DO AUDITÓRIO

CAIXA DE PALCO

RESTAURANTE

AUDITÓRIO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS

BENGALEIRO

FOYER

BILHETEIRA

OFICINAS DE CENOGRAFIA

ENTRADA DE CARGAS E DESCARGAS

RECEPÇÃO

ENTRADA DE ARTISTAS

SALA DE DIRECÇÃO
GABINETES ADMINISTRATIVOS
APOIO TÉCNICO DA SALA ESTÚDIO

RÉGIE DA SALA ESTÚDIO

SALA ESTÚDIO

PISO 1
CAMARINS DUPLOS

GALERIA TÉCNICA

CAIXA DE PALCO
BOCA DE CENA

VARANDIM DO FOYER BAR
BAR

CAMAROTES

AUDITÓRIO

BALCÃO

FOYER

OFICINAS DE CENOGRAFIA

VARANDIM DE APOIO
COZINHA COMUNITÁRIA

SALA DE CONVÍVIO

TERRAÇO

COBERTURA AJARDINADA

PISO 2
GALERIA TÉCNICA

CAIXA DE PALCO
GALERIA TÉCNICA

BOCA DE CENA

AUDITÓRIO

RÉGIE DO AUDITÓRIO

COBERTURA COM PAINÉIS
FOTOBOLTÁICOS

LANTERNIM

PISO 3
ESTRUTURA DA COBERTURA EM
MADEIRA DA PRÉ-EXISTÊNCIA

LANTERNIM PARA VENTILAÇÃO

ESTRUTURA DA TEIA

VÃO PARA PASSAGEM DE
CONDUTAS DE VENTILAÇÃO

DIAGRAMA FUNCIONAL SOBRE MAQUETE

DIAGRAMA DE CONCEITO SOBRE MAQUETE

DIAGRAMA DE CONCEITO SOBRE MAQUETE
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TERRA COMPACTADA

TUBO GEODRENO

MANTA GEOTÊXTIL

ENROCAMENTO (BRITA)

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
TELA DE VAPOR

REVESTIMENTO DE PAVIMENTO
PEDRA BRANCO TECHLAM NEU

PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO FLOORMATE

SAPATA EM BETÃO ARMADO

LAJE EM BETÃO ARMADO

TERRENO EXISTENTE

ESTUQUE PROJECTADO COR BRANCO
TIJOLO FURADO 30X22X11

BETÃO ARMADO
PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO WALLMATE

CAIXA DE AR

TELA IMPERMEABILIZANTE
MANTA GEOTÊXTIL

TECTO FALSO SUSPENSO TIPO
KNAUF APLICADO COM UMA
SUBSTRUTURA METÁLICA
PARA FIXAÇÃ AMOVIVEL E

OCULTA.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO DE PAVIMENTO
PEDRA BRANCO TECHLAM NEU

PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO FLOORMATE
LAJE EM BETÃO ARMADO

SEPARADOR FÍSICO DE CORTIÇA

CAPIAMENTO A PEDRA
CALCÁRIA AMACIADA
JANELAS DE VIDRO FOSCO FIXAS
TIPO U-GLASS. "TRANSLUCENT
LINEAR CHANNEL GLAZING
SYSTEM"

PAREDE EM CONSTRUÇÃO LEVE -
KNAUF. PLACA DUPLA DE GESSO

CARTONADO DE 12,5MM DE
ESPESSURA CADA, COM ESTRUTURA

EM AÇO GALVANIZADO E
ISOLAMENT EM LÃ MINERAL COM

40MM DE ESPESSURA.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
TELA DE VAPOR

REVESTIMENTO DE PAVIMENTO
AUTONIVELANTE BRANCO

LAJE EM BETÃO ARMADO

RODAPÉ LACADO A BRANCO

CALABÓIA "VELUX" DE PERFIL
METÁLICO COM CORTE
TÉRMICO.

REVESTIMENTO COM CAMADA
DE CORTIÇA DE 350MM PARA
ISOLAMENTO E ABSORÇÃO DE
SOM E VIBRAÇÃO.

PAINÉIS ACUSTICOS SISTEMA "LAY-IN"
DE AÇO PERFURADO E ENCHIMENTO

DE ISOLAMENTO ACUSTICO.

PEÇA DE MOBILIÁRIO DO
TOUCADOR DE CAMARIM EM
MADEIRA DE CARVALHO, COM
FOCOS DE ILUMINAÇÃO
ENCASTRADOS NA MOLDURA
SALIENTE QUE CIRCUNDA O
PLANO DO ESPELHO.

COBERTURA TRADICIONAL DE
MADEIRA ADAPTADA COM
ESTRUTURA EM MADEIRA, FORRO,
BARREIRA DE VAPOR, ISOLAMENTO
TÉRMICO DE POLIESTIRENO
EXTURDIDO TIPO ROOFMATE, TELA
IMPERMEABILIZANTE E TELHA
PLANA LÓGICA.

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
GALVANIZADO DE SUPORTE  DAS

GALERIAS TÉCNICAS DA CAIXA DE PALCO,
COM GANCHO DE FIXAÇÃO À PAREDE DE

BETÃO DA PRÉ-EXISTÊNCIA.

PAREDE PRÉ-EXISTENTE EM
BETÃO ARMADO COM
ISOLAMENTO TÉRMICO EM
POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO
WALLMATE.

PAVIMENTO REVESTIDO COM
MADEIRA PINHO, SOBRE RIPADO DE
ASSENTAMENTO TAMBÉM EM PINHO

ISOLAMENTO/ABSORÇÃO DE SOM E
VIBRAÇÃO EM CORTIÇA 35MM

CORRIMÃO E GUARDA DA GALERIA
COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO.

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
GALVANIZADO DE SUPORTE  DAS
GALERIAS TÉCNICAS DA CAIXA DE
PALCO, COM GANCHO DE FIXAÇÃO
À PAREDE DE CONSTRUÇÃO LEVE

TIPO KNAUF.

PAVIMENTO REVESTIDO COM
MADEIRA PINHO, SOBRE RIPADO DE
ASSENTAMENTO TAMBÉM EM PINHO

PAINEIS DE PVC, PORTAS DE
ABRIR PARA ACESSO AOS
QUADROS DE CONTROLO
TÉCNICO.

TELA DE VAPOR

PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO FLOORMATE

PAREDE PRÉ-EXISTENTE EM
BETÃO ARMADO COM
ISOLAMENTO TÉRMICO EM
POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO
WALLMATE.
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COBERTURA TRADICIONAL DE MADEIRA
ADAPTADA COM ESTRUTURA EM
MADEIRA, FORRO, BARREIRA DE VAPOR,
ISOLAMENTO TÉRMICO DE
POLIESTIRENO EXTURDIDO TIPO
ROOFMATE, TELA IMPERMEABILIZANTE
E TELHA PLANA LÓGICA.

ISOLAMENTO/ ABSORÇÃO DA
VIBRAÇÃO EM CORTIÇA 350MM E
ISOLAMENTO ACÚSTICO 100MM,
FIXOS EM ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO.

PAREDE PRÉ-EXISTENTE EM
BETÃO ARMADO COM
ISOLAMENTO TÉRMICO EM
POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO
WALLMATE.

SISTEMA MECÂNICO DE CONTROLO
DA CORTINA DE FERRO PARA
PROTECÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO.

SISTEMA MECÂNICO DE CONTROLO
DO PANO DE BOCA DE CENA.

ESTRUTURA ELEVADA DA TEIA, APOIADA
NA ESTRUTURA DE BETÃO
PRÉ-EXISTENTE, REVESTIDA COM
RIPADO, AMBOS DE MADEIRA DE PINHO.

SISTEMA DE ROLDANAS QUE
CONTROLAM OS PANOS DE CENÁRIO,
BEM COMO AS TRAVES TÉCNICAS.
CORTINA DE FERRO
PANO DE BOCA DE CENA

PAINÉIS ACUSTICOS SISTEMA "LAY-IN"
DE AÇO PERFURADO E ENCHIMENTO
DE ISOLAMENTO ACUSTICO.
REVESTIDOS POR RIPAS DE MADEIRA
DE CARVALHO NO SENTIDO
HORIZONTAL, ASSENTES SOBRE UMA
ESTRUTURA DE SUPORTE EM AÇO.

ISOLAMENTO/ ABSORÇÃO DA
VIBRAÇÃO EM CORTIÇA 350MM E
ISOLAMENTO ACÚSTICO 100MM,
FIXOS EM ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO.

PAINEIS REVESTIDOS PARA CONCHA
ACÚSTICA. SUSPENSOS SOBRE SISTEMA
DE ROLDANAS QUE PERMITE O SEU
RECOLHIMENTO. FOCOS DE
ILUMINAÇÃO ENCASTRADOS.

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE
MECANISMO HIDRAULICO.
REVESTIMENTO DO PAVIMENTO
COM MADEIRA DE CARVALHO SOBRE
RIPADO DE ASSENTAMENTO E
PLACAS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
TELA DE VAPOR

REVESTIMENTO DE PAVIMENTO
AUTONIVELANTE BRANCO

RODAPÉ LACADO A BRANCO

ISOLAMENTO/ABSORÇÃO DE SOM E
VIBRAÇÃO EM CORTIÇA 350MM
PARA REVESTIR O TECTO DO PISO
SUBTERRÂNEO DESTINADO À CASA
DAS MÁQUINAS.

TERRA COMPACTADA

GEOTÊXTIL

ENROCAMENTO (BRITA)

LINTEL OU VIGA DE FUNDAÇÃO EM BETÃO
ARMADO COM PINTURA DE EMULSÃO
BETOMINOSA
SAPATA EM BETÃO ARMADO

LAJE EM BETÃO ARMADO

POLTRONAS MUTAMUT SEATING
CONCEPT, CADA FILA AGRUPADA

POR CALHAS MÓVEIS.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
TELA DE VAPOR

LAJE EM BETÃO ARMADO

PAVIMENTO REVESTIDO A
MADEIRA DE CARVALHO, SOBRE

RIPADO DE ASSENTAMENTO.
PLACAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO
E ACÚSTICO TIPO FLOORMATE

ESTUQUE PROJECTADO COR BRANCO

LAJE PRÉ-EXISTENTE EM BETÃO
ARMADO, REVESTIDA POR PAINÉIS

ACUSTICOS SISTEMA "LAY-IN"
DE AÇO PERFURADO E

ENCHIMENTO DE ISOLAMENTO
ACUSTICO.

PORTA DE ENTRADA PARA O AUDITÓRIO,
REVESTIDA A MADEIRA DE CARVALHO COM

ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO.
CAPEAMENTO TAMBÉM EM MADEIRA DE

CARVALHO.

ESTRADOS DE BANCADA
DESMONTÁVEIS EM AÇO

GALVANIZADO, COM
PAVIMENTO REVESTIDO A

MADEIRA DE CARVALHO.

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
GALVANIZADO, COM PLACA DUPLA DE GESSO
CARTONADO, E ISOLAMENTO EM LÃ MINERAL

COM 40MM DE ESPESSURA.COM GANCHOS
DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA DE BETÃO

PRÉ-EXISTENTE.

PAVIMENTO REVESTIDO COM
MADEIRA PINHO, SOBRE RIPADO DE
ASSENTAMENTO TAMBÉM EM PINHO

ISOLAMENTO/ABSORÇÃO DE SOM E
VIBRAÇÃO EM CORTIÇA 350MM

REMATE DA PAREDE COM PERFIL
METÁLICO EM C, COM

REVESTIMENTO DE MADEIRA DE
CARVALHO.

TECTO FALSO SUSPENSO TIPO
KNAUF APLICADO COM UMA
SUBSTRUTURA METÁLICA
PARA FIXAÇÃ AMOVIVEL E

OCULTA.

JANELA DE VIDRO DUPLO, DE
CAIXILHARIA FIXA, COM
CAPIAMENTO EM PEDRA CALCÁRIA.

PAINEL DESLIZANTE DE
OBSCURECIMENTO DO VÃO, COM
ISOLAMENTO ACÚSTICO.

JANELA DE VIDRO DUPLO, DE
CAIXILHARIA FIXA, COM
CAPIAMENTO EM PEDRA CALCÁRIA.

PORTA DE VIDRO DUPLO.
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TERRA COMPACTADA

ENROCAMENTO (BRITA)

LINTEL OU VIGA DE FUNDAÇÃO EM
BETÃO ARMADO COM PINTURA DE

EMULSÃO BETOMINOSA

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
TELA DE VAPOR

PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO FLOORMATE

SAPATA EM BETÃO ARMADO

LAJE EM BETÃO ARMADO

TERRENO EXISTENTE

TUBO GEODRENO

PAVIMENTO REVESTIDO E ASSENTE
SOBRE RIPADO DE MADEIRA DE
CARVALHO

TECTO FALSO SUSPENSO TIPO
KNAUF APLICADO COM UMA
SUBSTRUTURA METÁLICA
PARA FIXAÇÃ AMOVIVEL E

OCULTA.

LANTERNIM REVESTIDO NO
INTERIOR POR PAINEIS DE VIROC,
PARA DAR CONTINUIDADE À
MATERIALIDADE DO BETÃO
APARENTE PRESENTE NAS PAREDES.

CLARABÓIA PERCORRÍVEL DE PERFIL
METÁLICO COM CORTE TÉRMICO.

GEOTÉXTIL E TELA IMPERMEABILIZANTE.
BETÃO LEVE PARA ENCHIMENTO.
PLACAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.
LAJETAS PRÉ-FABRICADAS DE BETÃO BRANCO.

CALÇADA EM CUBO DE PEDRA
CALCÁRIA BRANCA

CAPEAMENTO EM PEDRA
CALCÁRIA AMACIADA

PLACAS DE GFRC, C/
ISOLAMENTO INTERIOR DE LÃ DE
ROCHA E TEXTURA EXTERIOR DE
BETÃO BRANCO APERANTE C/

CONFRAGENS

JANELA DE VIDRO DUPLO, DE
CAIXILHARIADE CORRER, COM

CAPIAMENTO EM PEDRA
CALCÁRIA.

GRELHA EM AÇO INOX ESCOVADO

PAVIMENTO REVESTIDO A TRAVERTINO
RESINADO PARA EXTERIOR, COM
ACABAMENTO BOJARDADO.
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

TOUT VENANT

TERRA COMPACTADA

TERRA DE JARDIM
TERRA DE SUBSTRACTO MINERAL

TERRA COMPACTADA

TERRENO EXISTENTE

ESTUQUE PROJECTADO COR BRANCA
TIJOLO FURADO 30X22X11

PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO WALLMATE

CAIXA DE AR COM PINGADEIRA

TELA IMPERMEABILIZANTE

MANTA GEOTÊXTIL

BETÃO ARMADO

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
GALVANIZADO DE SUPORTE  DA
GRELHA DE RESPIRAÇÃO DA CAVE

TÉCNICA, COM GANCHO DE
FIXAÇÃO À PAREDE DE BETÃO DA

PRÉ-EXISTÊNCIA.

PLACAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO.

CHAPAS METÁLICAS GRECADAS.

TELA IMPERMEABILIZANTE.
REVESTIMENTO LAMINA METÁLICA.
GRELHA EM AÇO INOX ESCOVADO.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
TELA DE VAPOR

REVESTIMENTO DE PAVIMENTO
AUTONIVELANTE BRANCO

RODAPÉ LACADO A BRANCO

TERRA COMPACTADA

GEOTÊXTIL

ENROCAMENTO (BRITA)

LAJE EM BETÃO ARMADO

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO DE PAVIMENTO
AUTO-NIVELANTE BRANCO

PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO FLOORMATE
LAJE EM BETÃO ARMADO

SEPARADOR FÍSICO DE CORTIÇA

TELA DE VAPOR

PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO TIPO FLOORMATE

ISOLAMENTO/ABSORÇÃO DE SOM E
VIBRAÇÃO EM CORTIÇA 350MM
PARA REVESTIR O TECTO DO PISO
SUBTERRÂNEO DESTINADO À CASA
DAS MÁQUINAS.

PAREDE EM CONSTRUÇÃO LEVE -
KNAUF. PLACA DUPLA DE GESSO

CARTONADO DE 12,5MM DE ESPESSURA
CADA, COM ESTRUTURA EM AÇO

GALVANIZADO E ISOLAMENT EM LÃ
MINERAL COM 40MM DE ESPESSURA.

TECTO FALSO SUSPENSO TIPO
KNAUF APLICADO COM UMA

SUBSTRUTURA METÁLICA PARA
FIXAÇÃ AMOVIVEL E OCULTA.

ISOLAMENTO/ABSORÇÃO DE SOM E
VIBRAÇÃO EM CORTIÇA 350MM

FUNCIONANDO COMO BARREIRA
ENTRE AS OFICINAS DE

CENOGRAFIA E DE COSTURA.

JANELA DE VIDRO DUPLO, DE
CAIXILHARIADE CORRER, COM
CAPIAMENTO EM PEDRA CALCÁRIA.

ESTRUTURA DE MADEIRA DE
ABETO IMPERMEABILIZADA,
ONDE ASSENTAM LAMINAS
VERTICAIS.

PLACAS DE GFRC, C/ ISOLAMENTO
INTERIOR DE LÃ DE ROCHA E
TEXTURA EXTERIOR DE BETÃO
BRANCO APERANTE C/ CONFRAGENS

CALEIRA EM PERFIL METÁLICO.

LAJETAS DE BETÃO
PEÇAS DE SUPORTE AJUSTÁVEIS EM PVC

CAIXA DE AR
PLACAS DE ISOLAMENTO

TÉRMICO TIPO FLOORMATE
TELA IMPERMEABILIZANTE

BETÃO LEVE DE ENCHIMENTO

TERRA DE JARDIM

TERRA DE SUBSTRACTO MINERAL
CAMADA DE SAIBRO

IMPERMEABILIZAÇÃO
CAMADA DE FORMA

MANTA GEOTÊXTIL
DRENO

REVESTIMENTO LAMINA
METÁLICA.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo V 

PROCESSO DE TRABALHO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MAQUETE DA PROPOSTA URBANA – Escala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MAQUETE NOVA INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MAQUETE FINAL – Escala 1:100 

 



 



 



 

 

 



 



 



 



4. ESQUIÇOS 
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