
Localização 

Teatro Capitólio 

Lisboa, Parque Mayer  

A localização do Teatro Capitólio no Parque Mayer, é uma característica favorável devido a toda a história deste 

espaço, e á sua posição central em relação á cidade de Lisboa, de onde é visível a Avenida da Liberdade e a Rotunda 

do Marquês de Pombal, conferindo assim grande importância a este local. 

Caracterização da envolvente: 

 

 - Predominância de estacionamento 

informal;  

- envolvente descaracterizada, edificado 

demolido, alguns edifícios significativos necessitam 

de intervenção de reabilitação;  

- “skyline” do Parque Mayer preenchido pelo 

Jardim Botânico;  

- localização de serviços (ecoponto) em 

locais impróprios;  

- edificado fronteiriço devoluto, e sem função;  

- pinturas murais “graffitis”;  

- pavimentos danificados;  

- casas de espectáculo em visível estado de 

degradação;  

- edifícios de restauração obsoletos e pouco 

atractivos. 

Caracterização urbanística e 

arquitectónica: 

 
Área do lote: 1761 m2; 

Área de implantação: 1286 m2;  

Profundidade do lote: 56 m ; 

Cota de soleira: 26.1 m;  

Cércea: 42.4 m;  

Cota de cumeeira: 48.1m;  

Área bruta de construção total: 3586 m2;  

Área bruta de construção acima do solo: 

3261 ms;  

Nº total de pisos: 5 pisos; 

Nº de pisos acima do solo: 3 pisos 

Nº de pisos abaixo do solo: 2 pisos 

Caracterização construtiva: 

 
Sistema de construção: estrutura mista 

Cor da fachada: bege; forntão verde 

Último piso: inicial: terraço; actual: cobertura 

habitável de duasd águas. 



Caracterização Formal: 
 

O Cine Teatro Capitólio caracteriza-se por um corpo de planta rectangular, que se desenvolve longitudinalmente. Nas laterais encontram-se anexados mais dois corpos 

paralelepipédicos que constituem os foyers laterais, bem como mais um outro volume que anexo ao alçado nascente, que constitui o armazém. A cobertura do grande volume rectangular 

é de duas águas, enquanto que a dos volumes restantes é plana.  

O volume que engloba o palco, os camarins e todas as zonas técnicas, é saliente em relação ao volume principal (corpo rectangular), dano realce á entrada lateral dos artistas. 

Este volume é o mais alto, tocando no telhado de duas águas do volume principal. 

No interior destaca-se a sala de espectáculos com proscénio e palco, uma plateia inferior e um balcão superior, onde se encontram os camarotes e mais uma plateia, perfazendo 

um total de 1400 espectadores, contando com os lugares dos 16 camarotes. 

Na entrada principal é de destacar os acessos verticais que dão aceso ao piso superior, á direita a escadaria, à esquerda existia a rampa rolante, que mais tarde deu lugar a um 

arquivo. Nos corpos laterais destacam-se também os acessos verticais através de escadas que comunicam com o balcão superior, e a horizontalidade dos vãos que se repete em ambos 

os pisos. 

As fachadas apresentam um desenho austero de linhas verticais e horizontais, notando-se nos alçados laterais a existência de 5 níveis, onde predominam os vãos horizontais, 

contrapondo com a fachada principal onde predominam as linhas verticais, acentuadas por um pano paralelepipédico vertical envidraçado, que assenta numa pala horizontal que marca a 

entrada principal no edifício. Entrada esta enquadrada por dois pilares destacados da fachada. 

            

 

 

Ficha de Identificação 
 

Identificação: Cine Teatro Capitólio 

Localização do edifício: Travessa do Salitre, Parque Mayer 

                                        Nº de polícia: 35 

                                        Freguesia: São José 

                                        Código Postal: 1250 – 205 Lisboa 

 

Uso do Imóvel:  Uso inicial: recreativa e cultural: teatro e cinema 

                          Uso actual: devoluto 

 

Enquadramento: urbano, destacado, isolado. 

                             está localizado no Parque Mayer, antigo recinto de diversões em Lisboa inaugurado em 1922 

 

Protecção: Situação actual: Classificado 

                   Categoria de protecção: Imóvel de interesse público (IIP) 

                   Decreto: 8/83, DR 19, de 24-01-1983 

                   ZEP: DR (I Série-B), nº 228, de 01-10-1996, portaria nº 529/96 

 

Autoria: Arquitecto: Luís Cristino da Silva (1897 – 1976) 

              Construtor: Eng.º Bellar da Fonseca (1899 – 1969) 

 

Data:  Projecto: entrega do projecto nos serviços da C.M.L.: 1929, 31 Dezembro 

           Construção: 1929 – 1931 

           Inauguração: Julho de 1931 

 

Propriedade: Encomendador: “Sociedade Avenida Parque” 

                      Actual: Câmara Municipal de Lisboa 

 

 

 

Estado actual do edifício 
            

 

 

Caracterização 



Cronologia 

Localização 
 

Fotografias 
 

Cronologia construtiva:  

 
1922 – Inauguração do recinto de diversões do Parque Mayer 

1925/29 – Elaboração do projecto 

1929 – 31 de Dezembro – entrega do projecto nos serviços da C.M.L. 

1931 – Julho – Conclusão e inauguração do edifício 

1933 – obras de alteração, pela mão do Arqº Luís Cristino da Silva: instalação de uma cabina de 

projecção no terraço, para sessões de cinema ao ar livro; entaipamento das grandes portas envidraçadas 

nos alçados laterais. 

1935/36 – obras de transformação da sala de espectáculos, também segundo o projecto do Arqº Luís 

Cristino da Silva: criação de um 2ºpavimento para balcão, camarotes e respectivos “foyers” laterais, 

transferência do proscénio, recuo da ribalta do palco e reconstrução da cabina cinematográfica. 

1967 – obras (clandestinas) de cobertura da antiga esplanada/terraço 



Pesquisa 

Palácio de Congressos de Peñiscola, Arq. Ignacio García Pedrosa e Arq. Ángela García de Paredes, 
Espanha 2001/2004 

Melbourne Federation Square, Lab Architecture Studio, Austrália  

Projecto de Frank Gehry para o Teatro Capitólio Projecto de Souza Oliveira para o teatro Capitólio 

Teatro Municipal de Bragança, Arq. Filipe Oliveira Dias, 2004/2005 Teatro Mira de Améscua, Arq. Francisco Martínez Manso e Arq. Rafael Soler Márquez, 
Guadix Granada, 1998/2001 



Pesquisa 

Palácio de férias e Congressos de Málaga, Estúdio de Arquitectura e Urbanismo A. Asenjo y 
Asociados, 2001/2003 

Ópera da Bastilha,  Arq. Carlos Ott, Paris, 1980 

Museu da Imagem e do Som,  Arq. Diller Scofidio + Renfro, Rio de Janeiro Centro das Artes Casa das Mudas, Arq.Paulo David, Madeira, 2001/2004 

Elbe Philharmonic Hall, Herzog & de Meuron, Hamburgo, Alemanha, previsto para 2012 Berlin Philharmonic Hall, Hans Scharoun, Hamburgo, Alemanha, 1956/1963 



Desenvolvimento 

Programa de Necessidades 



Desenvolvimento 

Iluminação para a entrada exterior 

Iluminação das escadas exteriores 

Iluminação usada em Projecto  

Design e acabamento 
Cor: cinzento 
Material: alumínio 
 
Embalagem 
Peso Bruto: 1,4 Kg 
Altura: 27,5 cm 
Comprimento: 18 cm 
Largura: 8 cm 
 

Alimentação 
Consumo de energia: 1x7,5 W 
Saída: SELV 
Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz 
Classe de protecção: II  
 
Especificações técnicas 
Código IP:  IP44 
Vida útil: 20 anos 
Cor da luz: Branco quente 3100 K 
Fonte de luz: Módulo de 1 PowerLED 
 

Divisão: exterior 
Estilo: moderno 
Tipo: aplique 
 
 
Com interruptor de regulação da intensidade 
da luz 
Altura:  5,3 cm 
Comprimento: 24,8 cm 
Peso líquido: 1 kg 
Largura: 15,9 cm 
 



Iluminação para o hall de entrada 

Iluminação para as instalações sanitárias 

Desenvolvimento 



Iluminação para o bengaleiro 

Iluminação para o balcão do bengaleiro 

Desenvolvimento 



Iluminação para a bilheteira e para o elevador 

Iluminação para a sala  de espectáculo 

Desenvolvimento 



Iluminação na entrada da sala de espectáculos 

Iluminação dos camarins e sala de convívio 

Desenvolvimento 



Iluminação da oficina 

Luminária industrial suspensa de alumínio, com lâmpada fluorescente 2 x 40W  

(Ref: http://www.irmaosabage.net/grupo/25692#thumb) 

Desenvolvimento 

Aplique  
da zona de estar das naves laterais 

http://www.irmaosabage.net/grupo/25692
http://www.irmaosabage.net/grupo/25692
http://www.irmaosabage.net/grupo/25692


Candeeiros da zona de espera 

Iluminação para os foyerz laterais 

Desenvolvimento 



Desenvolvimento 

Ref: www.osram.com 

Iluminação das escadas e corrimão 

Iluminação da sanca no foyer de entrada na sala de espectáculos 



Desenvolvimento 

Iluminação do foyer principal  - Luminária Jardim 

Esta luminária resulta da junção de três cones desfasados, cada um com o seu 
tamanho diferente, fazendo lembrar flores em formas estilizadas. 
Os cones são feitos em polipropileno de cor vermelha, e os emissores de luz no seu 
interior são seis leds brancos de 3W cada um. 
Cada cone é preso individualmente a um suporte metálico através de cabos metálicos. 



Desenvolvimento 

Iluminação do foyer principal  - Luminária Jardim – Esquiços de evolução 



Iluminação decorativa das zonas de estar nas naves laterais – Esquissos de evolução 

Desenvolvimento 



Iluminação decorativa das zonas de estar nas naves laterais – Esquiços de evolução 

Desenvolvimento 



Iluminação decorativa das zonas de estar nas naves laterais – Esquiços de evolução 

Desenvolvimento 

Esta iluminação é meramente 
decorativa, e situa-se nas naves 
laterais. Existem duas naves laterais 
com dois pisos cada uma, e é nas 
suas extremidades onde se 
localizam estes elementos de 
iluminação. 
Esta é feita através de planos de 
acrílico translúcido sobrepostos, 
diferentes entre si dois a dois (de 
forma a que na mesma nave a 
composição seja diferente nos dois 
pisos), e iluminados através de fita 
led da osram (a mesma utilizada 
nos corrimões e na iluminação das 
escadas), de cores diferentes, 
amarelo, vermelho e azul. 
O objectivo é criar um efeito de 
luzes em que as suas cores se 
fundem, criando um efeito visual 
que transmita a sensação de que o 
espectáculo continua. 
Estes planos de acrílico são 
amovíveis dos seus suportes 
metálicos para  ser possível a sua 
manutenção e limpeza, dando 
também a possibilidade de alterar 
a sua composição. 



Balcão das Instalações Sanitárias - Esquiços de evolução 

Desenvolvimento 

Peça Final 

Balcão suspenso das instalações sanitárias – peça final 



Desenvolvimento 

Paredes da sala de 
espectáculos e paredes dos 
camarotes 
Madeira cerejeira Luna 

Pavimento da sala 
de espectáculos 
Madeira ccerejeira 

Mármore Lioz branco 
com acabamento 
amaciado para o 
pavimento principal, 
lambris  e escadas 
secundárias 

Carpete acústica 
cinza 
Martinique – zona 
das cadeiras na 
plateia inferior e 
zona de circulação na 
plateia superior. 

Tecto da sala de 
espectáculos 

Pormenorização de interiores – Materiais usados no projecto 

Pedra Calcário 
Valverde, 
acabamento 
bujardado  

Pedra no pavimento do bar e em 
algumas paredes do bar 
Consentino, Scalea, pedra natural 
italiana, travertino romano, com 
acabamento bujardado nas 
paredes e acabamento liso no 
pavimento, 400mmx400mm, 
espessura de 20mm  

Ref: http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-
branco?side=1&id=59111 (consultado em 23/06/2011) 

Pedra 
Basalto 
para as 
escadas 
principais 

Pavimento dos WC 
Azulejo Colorker, série 
Cube, cor branco 
brilhante 
300mmx300mm 

Madeira cerejeira Luna 

Paredes da zona de absorção 
acústica  
Painéis com réguas 
dinamarquesas em madeira 
costaneira com isolamento 
acústico de cortiça 

Pavimento exterior 
do pátio e 
esplanada 

Zona das cadeiras 

http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111
http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111
http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111
http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111
http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111
http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111
http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111
http://www.marmorariapiramide.com/flog/album/produtos-marmores/image-lioz-branco?side=1&id=59111


Desenvolvimento 

Mobiliário Interior Piso 0 

Sofás das zonas de estar,  modelo Quadra da ALITAL Mesas de apoio,  modelo Plakat da ALITAL 

Cadeiras da plateia, cadeira fixa 
com acento rebatível, modelo 
LUGO da Moremóvel 

Cadeiras altas da sala de 
convívio dos artistas, Flox2 
30.202_I 

Ref: http://www.moremovel.com/index.php?mod=catalog&action=viewCategory&category_id=33 (Consultado em 1/07/2011) 

Carpete da zona de estar, 
acrílico, da Casa dos Tapetes, 
160x230 mm   

Cadeiras para a sala de 
convívio dos artistas,  da 
Moremóvel Cadeinor 
0029n 

Mesa para a sala de 
convívio dos artistas, da 
Moremóvel  Cadeinor 
0029 

Cadeira Vector para os 
camarins de troca rápida, 
ALITAL, Moremóveis 

Luminária Philips, 
LivingAmbiance, 
Projector de solo 
(Ref.: 
69163/60/PH) 

http://www.moremovel.com/index.php?mod=catalog&action=viewCategory&category_id=33
http://www.moremovel.com/index.php?mod=catalog&action=viewCategory&category_id=33


Desenvolvimento 

Elevadores  OTIS – usados no projecto 

Elevador sem casa de máquinas 



Desenvolvimento 

Elevadores OTIS – usados no projecto 

Acabamento laminado, madeira 
cerejeira, pavimento de borracha 
cor carvão. 
O rodapé e os bits dos painéis são 
com um acabamento em anodizado 
à cor natural. 

Iluminação por spots de 
halogéneo – tecto curvo com 
acabamentos em skinplate 
branco.  

REF: http://www.otis.com/site/pt/OT_DL_Documents/OT_DL_DownloadCenter/Gen2%C2%AE%20Flex/Brochura%20Gen2%C2%AE%20Flex.pdf 

Porta com 4 painéis de 
abertura 

http://www.otis.com/site/pt/OT_DL_Documents/OT_DL_DownloadCenter/Gen2%C2%AE Flex/Brochura Gen2%C2%AE Flex.pdf


Desenvolvimento 

http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5
105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor 

Escadas para aceder ao ponto e para fazer a manutenção das luminárias 

Escada Telescópica Retrátil 10 Degraus Mor 
 

http://metaloprojecto.pt/?gclid=CLDH-8LviKcCFUQI3wod3z1zgA 

Referências: 
 

Escadas metálicas de emergência – aço galvanizado 
 

Ref: http://www.engrenagem.pt/obras_realizadas/escadametalicastl.html (consultado em 23/06/2011) 

Imagens de referência  

http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://www.ondaeletro.com.br/ecommerce_site/produto_1315_5105_Escada-Telescopica-Retratil-10-Degraus-Mor
http://metaloprojecto.pt/?gclid=CLDH-8LviKcCFUQI3wod3z1zgA
http://metaloprojecto.pt/?gclid=CLDH-8LviKcCFUQI3wod3z1zgA
http://metaloprojecto.pt/?gclid=CLDH-8LviKcCFUQI3wod3z1zgA
http://www.engrenagem.pt/obras_realizadas/escadametalicastl.html
http://www.engrenagem.pt/obras_realizadas/escadametalicastl.html


Desenvolvimento 

Fachadas envidraçadas nos acessos verticais: 
 
 
- com grampões  de 4 braços de aço inoxidável fundido; 
- contém fixações articuladas também de aço inoxidável, que acompanham os movimentos do vidro; 

Modelo de instalação 1 e 2, Vista exterior 

Grampo ou Aranha  
Acabamento: 
Aceinox Inox 316   
Acabamento polido   
Brilho-Espelho 

Sistema de Fixação 

Articulações de aço 
inoxidável 
Composta por uma caixa 
com tampa exterior, onde 
é introduzida a cabeça da 
rótula, duas anilhas de 
material altamente 
isolante, uma anilha 
tubular de alumínio que ao 
ser afixada à rótula e pela 
pressão que exerce, 
deforma-se adaptando-se 
às rugosidades internas do 
furo, anilhas e porcas 
correspondentes. 

 

Vãos: 
- Navarra alumínio; 
- De correr com duas folhas; 
-- Navarra alumínios; 
--  Ref: N21 000 
-- Sistema de correr convencional /horizonte 
-- Sistema de correr de 72mm, com aros móveis  
de 23,5/27,5 mm 
-- Vidro duplo, cada vidro com 4 a 20 mm 
-- Espessura geral dos perfis: 1,4 mm 
-- Tratamentos de Superfície: Anodizado 

 

Vidro Reflectido :  
Os vidros reflectidos, também chamados 
de vidros metalizados, são vidros que 
recebem um tratamento, onde recebem 
óxidos metálicos, com a finalidade de 
reflectir os raios solares, reduzindo a 
entrada de calor, proporcionando 
ambientes mais confortáveis e economia 
de energia com aparelhos de ar 
condicionado.  
A privacidade dos vidros reflectidos está 
directamente ligada à quantidade de luz 
do ambiente. Estando em um ambiente 
menos iluminado, é possível ver através 
do vidro. Estando em um ambiente mais 
iluminado, é possível ver a reflexão da 
imagem, como se fosse um espelho 



Desenvolvimento 

Perspectivas Interiores 

Secções 



Desenvolvimento 

Perspectivas exteriores e interiores ao longo do desenvolvimento do projecto 

Interior da sala de espectáculos 

Exterior 

O principal objectivo foi manter o edifício o mais fiel possível ao seu projecto original. 
Foram introduzidas algumas mudanças durante o desenvolvimento deste projecto, a nível das circulações, dos acessos e dos serviços. 
A grande alteração foi o desenho da planta de tectos, onde foi pensado o tecto da sala de espectáculos, com um desenho mais orgânico e fluído. 
Foi também introduzida uma zona de projecção de filmes na fachada Oeste, com o propósito de projectar filmes ao ar livre, servindo-se das bancadas exteriores criadas na fase 
anterior do projecto. 



Intervenção urbana – Esquissos de evolução 



Intervenção urbana – Esquissos de evolução 



Levantamento do edifício 

Planta piso -2 e piso -1 



Planta piso 0 

Levantamento do edifício 



Levantamento do edifício 

Planta piso intermédio 



Levantamento do edifício 

Planta piso 1 



Levantamento do edifício 

Planta piso 2 



Levantamento do edifício 

Planta piso 3 



Levantamento do edifício 

Planta de cobertura 



Levantamento do edifício 

Alçado Este 



Levantamento do edifício 

Alçado Oeste 



Levantamento do edifício 

Alçado Norte 



Levantamento do edifício 

Alçado Sul 



Levantamento do edifício 

Corte Longitudinal AA’ 



Esquissos de evolução do projecto 































Zona de tratamento da roupa 
 



Estudo das escadas 
 



Fotografias das Maquetes 
 

Maquete de grupo 1/1000 

 

Maquete volumétrica 1/100 

 

Maquete de pormenor 1/50 

 

Protótipo do Candeeiro “Jardim” 1/10  

 


