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Breve Memória Descritiva (ver 3.6.2 Linhas Condutoras e Metodologia de Intervenção) 

 

Esta proposta, visa a criação de um equipamento de carácter cultural, a partir da pré-

existência que não foi demolida, pertencente aos Estaleiros Navais Hugo Parry & Son. 

Pretende-se garantir a requalificação das instalações, para uma Escola de Artes Cénicas. 

Esta proposta responderá assim, às intenções enunciadas no Estudo de Enquadramento 

Estratégico Almaraz/Ginjal, de 2001, na criação de um pólo de indústrias artísticas e 

retomará os projectos cénicos que outrora foram neste local desenvolvidos pela Companhia 

de Teatro - OLHO.  

Através desta proposta, pretende-se a possibilidade de cruzamento das experiências 

de teatro que se tiveram ao longo do tempo, procurando-se o incentivo às diferentes formas 

de participar numa performance teatral. Prevê-se um conjunto de espaços polivalentes, que 

se podem sistematizar em quatro pólos de actividades, destinados ao ensino e produção de 

eventos culturais tais como o, teatro, dança, performances, instalações e igualmente 

capacitado para a realização de conferências, congressos, com áreas de exposições, 

auditório e ateliers de trabalho prático e teóricos.  

O edifício restaurado será o edifício motor de APRENDIZAGEM. Para apoiar este 

núcleo, é proposto um espaço de DIVULGAÇÃO, com uma sala de espectáculos interior. Em 

complemento, também no exterior, foi desenhado uma área para a difusão cénica, um 

anfiteatro exterior, de modo a potenciar a polivalência espacial para as apresentações. Para 

complementar, foi desenhada uma área de CONVÍVIO e de LAZER, associada a um 

bar/restaurante com esplanada, directamente relacionada com o Pátio dos Artistas, sendo 

um espaço de carácter mais íntimo e interior. Sobre os edifícios de divulgação e de lazer, 

pousa um quarto, para EXPOSIÇÃO dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, que permite 

tanto a compreensão do percurso escolar dos estudantes, como permite ter acesso a uma 

vista privilegiada da margem norte, Lisboa.  

Para o espaço público exterior da escola, procura-se a criação de dois dispositivos 

urbanos que possibilitassem a geração de vários acontecimentos. Uma Praça que se 

entrega ao rio, sendo um grande espaço carácter público e por outro lado, seria também 

importante contrapor este espaço comemorativo, com um Pátio, com características de 

maior introspecção e de carácter semi-público. 

Esta escola foi projectada com o objectivo de criar espaços qualificados que fossem 

rememorativos da história da cenografia e do teatro até hoje, da orchestra clássica exterior 

ao palco interior, das instalações performativas públicas às peças internas e reservadas a 

um espaço delimitado. 


