
Por opção da autora, esta Dissertação de Mestrado apresenta o antigo acordo ortográfico. As citações 

utilizadas encontram-se nas suas respectivas línguas originais para que se mantenha o rigor e o 

sentido de cada expressão.

Todas as imagens, gráficos, ilustrações e desenhos não referenciadas são da autoria da estudante. 

As restantes imagens utilizadas foram editadas, apresentando, na sua generalidade, alterações em 

relação às originais.

Maria Glória Pimenta Areal da Costa
Orientador Arquitecto João Paulo Loureiro

Faculdade de Arquitectura Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura
2017





Aos meus pais, por tudo.

À minha irmã, 

Ao Eduardo.

Ao professor João Paulo Loureiro pela orientação e pela oportunidade de aprendizagem,

Aos meus amigos.

Agradeço as conversas e o fornecimento de dados para este trabalho:

À Câmara Municipal de Santo Tirso e ao presidente Joaquim Couto 

Ao arquitecto José António Lopes

Ao professor arquitecto José Prata

Ao professor arquitecto Luís Urbano

Ao professor Doutor Luís Soares Carneiro

Aos professores e Doutores Sérgio Fernandez e Alexandre Alves Costa

À direcção do teatro Helena Sá e Costa, do teatro Constantino Nery, do teatro de Caminha e ainda 

do teatro do Bolhão 

À Câmara Municipal do Porto.

Obrigada





Análise programática para a reabilitação de uma ruína
O Cine-Teatro de Santo Tirso





7
ANÁLISE PROGRAMÁTICA PARA A REABILITAÇÃO DE UMA RUÍNA

O CINE-TEATRO DE SANTO TIRSO

Partindo de uma memória pessoal, este trabalho tem como caso prático o antigo Cine-teatro de Santo 

Tirso. 

A questão de uma proposta arquitectónica para este espaço, que actualmente se encontra em ruína, 

resulta numa investigação programática desenvolvida em torno da continuidade da linguagem 

existente no espaço e da importância da memória do teatro para a cidade quer social quer urbana.  

A conexão entre a memória do espaço e a sua investigação funcional resulta na análise do programa 

que se torna prioritário e quase inevitável, quer como ponto de partida quer como consequência ou 

até mesmo “produto final” deste trabalho, uma vez que existe uma intenção em elaborar o programa 

que melhor se adeqúe ao espaço, à cidade, aos habitantes e à ruína. 

Sendo o caso prático um ícone da cidade quer social quer arquitectónico, o programa e o estudo dos 

Cine-teatros em geral torna-se um dos temas complementares deste trabalho. 

RESUMO
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Starting from a personal memory, this work has as his practical case the old Cine-theater of Santo 

Tirso.

The question of an architectural proposal for this space, which is currently in ruin, results in a 

programmatic research developed around the continuity of language existing in space and the 

importance of the memory of theater for the city, whether social or urban.

The connection between the memory of space and its functional investigation results in the analysis 

of the program that becomes a priority and almost inevitable, either as a starting point or as a 

consequence or even “final product” of this work, since there is an intention in designing the program 

that best suits space, the city, the inhabitants and ruin.

As the practical case is an both social and architectural icon of the city, the program and study of Cine-

theaters in general becomes one of the complementary themes of this work.

ABSTRACT
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NOTA INTRODUTÓRIA

O objecto de estudo, o Antigo Cine-teatro de Santo Tirso, é desde o início o foco principal deste 

trabalho, acabando por ser o responsável por toda esta investigação. É com o objectivo de intervir 

neste espaço que todos os temas abordados ao longo deste trabalho surgem. Assim sendo, os temas 

e a grande questão programática aqui estudados surgem como consequência de uma pesquisa para 

projectar novamente o Cine-teatro da cidade de Santo Tirso. 

Partindo de todos os elementos que o objecto de estudo disponibiliza gratuitamente – como é o 

caso do contacto directo com a questão da ruína, a sua relação com os espaços envolventes e com os 

habitantes, a sua antiga função/tipologia única e ainda a metodologia do programa ligado ao próprio 

espaço -  é feita uma reflexão da ligação directa do objecto de estudo com o seu programa original 

que está implicitamente conectado com a cidade. Esta lógica de trabalho tem como princípios três 

“vértices” do trabalho que considerámos fundamentais para o objectivo final que é a reabilitação deste 

edifício em paralelo com a do seu próprio programa. Falámos então da específica ruína do Cine-teatro 

de Santo Tirso (Ruína), da sua original tipologia (Programa) e ainda da sua importância e relação com 

a cidade quer a nível urbano quer social, neste último considerámos implícito o conceito da Memória. 

Tratando-se de um espaço de identidade única na Cidade de Santo Tirso, a Memória é um conceito 

bastante presente ao longo do trabalho. 

Percebendo que os “três vértices” contidos neste espaço seriam os ingredientes para o objectivo 

inicial, decidimos que a estrutura deste trabalho teria como base uma atitude directa e concisa para 

que estes se percebessem bem, mas que, no entanto, estão sempre interligados e misturados. 

A sala de teatro e cinema da Cidade de Santo Tirso como objecto de estudo é esclarecida e entendida 

logo no início. A sua história, a sua ex-forma e o seu programa são as questões abordadas no primeiro 

capítulo.

A segunda atitude deste trabalho é a tomada de consciência dos elementos já referidos. O que existe 

OBJECTO

OBJECTIVO

MÉTODO
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no espaço, o que está subentendido no vazio levou-nos a explorar a cidade no seu sentido funcional 

e social, que acaba por reforçar o desejo de querer reabilitar a metodologia programática do espaço. 

O contacto com os habitantes é nesta parte do trabalho um aspecto valorizado.

Tomada uma decisão acerca da tipologia do edifício sentimos necessidade de um afastamento do 

espaço em si, para estudar os Teatros e os Cinemas. Assim sendo é no terceiro capítulo, que tem 

como base a investigação e a leitura, que surgem exemplos práticos de estudo que começam a apoiar 

algumas decisões de projecto e que nos ajudam a entender toda a tectónica dos espaços dos Teatros 

e dos Cine-teatros. 

Inconscientemente, começa-se a partir para a projectação de uma forma racional resultante da 

proximidade de exemplos que surgem no estudo e das pertinentes questões que se abordam e que 

sentimos necessidade de uma resposta imediata e de um paralelismo com o caso prático do trabalho. 

Concluímos o trabalho com a proposta de projecto do Cine-teatro de Santo Tirso, mas acima de 

tudo com um programa equilibrado, definido e estruturado que resultou não só da análise às 

condicionantes da cidade e do estudo dos teatros, mas também da procura formal e do próprio 

processo projectual.
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O Cine-teatro de Santo Tirso

História do Teatro e do Cinema na cidade de Santo Tirso

 |01|
MEMÓRIAS DE “UMA SALA VAZIA”

01.1
    

01.2 

A ANÁLISE PROGRAMÁTICA PARA A REABILITAÇÃO DE UMA RUÍNA

O Cine-Teatro de Santo Tirso



“(...) apresenta-se de linhas modernas e, desde os camarins à cabine de projecção, 

há concordância em tudo: nas confortáveis cadeiras, no apetrechamento do 

palco, nas instalações sanitárias, nos dois bares, etc. A plateia, o balcão e até 

mesmo a galeria são amplas e o público há-de sentir-se ali bem (...)” 1 

1. Jornal Semanal 
de Santo Tirso, 2 de 
Outubro de 153

Fig.01 - Fotografia 
antiga do Cine-teatro 
fornecida pela Câmara 
Municipal de Santo 
Tirso
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MEMÓRIAS2 DE “UMA SALA VAZIA”3

2. Palavra retirada 
em: TRÊPA, Mário 
de Vasconcelos. 
“Memórias de Santo 
Tirso”. Santo Tirso: 
Câmara Municipal de 
Santo Tirso, 2013

3. Termo retirado em 

- UNIVERSIDADE DO 

PORTO, Faculdade 

de Arquitectura. 

“Teatro Viriato : 

várias reflexões 

e propostas de 

recuperação e 

reutilização do 

Teatro Viriato de 

Viseu / Alunos 

Finalistas da 

Faculdade de 

Arquitectura da 

Universidade do 

Porto”.Viseu: Área  

Urbana, 1986

 |01|

Os Teatros e os Cinemas são salas de espectáculo que ao longo dos anos mantiveram o seu significado 

de lazer presente na memória das pessoas. Apesar de algumas destas salas actualmente se encontrarem 

vazias, irá sempre existir um significado de lazer e divertimento ligado a estes espaços. 

Perante a problemática que alguns destes espaços apresentam, o arquitecto quando posto em 

confronto com estes, procura acima de tudo encontrar o melhor sentido funcional destes espaços. 

Uma vez que muitos deles já não exercem a sua função inicial, planear o seu melhor uso para o futuro 

é uma das principais questões destes espaços. 

No entanto esta questão entra em conflito com a ideia actual dos espaços multi funcionais que se 

tem vindo a atribuir quer a espaços com dimensões e características capazes de receber todas estas 

actividades quer a antigos Cine-teatros que, na verdade, não conseguem albergar diferentes usos 

muito menos de diferentes maneiras. Esta ideia dificulta a tarefa de tentar planear uma função, um 

programa específico e de reabilitar  e redesenhar estes espaços. 

Podemos então encarar este o ponto inicial do trabalho, o procurar um equilíbrio programático para 

o caso específico do Cine-teatro de Santo Tirso. 

01.1 O Cine-teatro de Santo Tirso
O Cine-teatro de Santo Tirso tem uma importância icónica para a cidade.  Para além de ser dos poucos 

edifícios em ruínas nesta cidade, é o único que contém um carácter mais histórico e mais pessoal visto 

carregar memórias de episódios de lazer por grande parte dos habitantes da cidade.  

A sua localização, as suas linhas arquitectónicas simples e modernistas que ainda se encontram 

presentes na fachada que resta, a sua cor rosada, a sua subtil curva no gaveto, a pala que avança sobre 

o passeio largo e ainda os seus vãos grandes e ritmados que criam um jogo de sombras, fazem parte 

das principais características que pesam este edifício e este espaço, fazendo-o com que se destaque e 

“Una ciudad es como una mujer y toda mujer, desde Eva, precisa de un adorno que realce, que prestigie su 

calidad de mujer. (…)

Es indudable que el teatro es el lujo imprescindible de una ciudad.” 4 

4. “La arquitectura 
en escena: programa 
de rehabilitación de 
teatros españoles 
del siglo XIX”. 
Madrid : MOPT, 1992, 
p.18
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Fig.02 - Foto aérea da 
cidade com indicação 
dos espaços verdes 
(amarelo), os edifícios 
de excepção (azul), 
o cine-teatro (rosa) e 
ainda as ruas principais 
e o centro. 

Cine-teatro Edifícios de função pública Praças



19
01| MEMÓRIAS DE "UMA SALA VAZIA"

seja inconfundível comparado com todos os edifícios envolventes. 

Na zona central de Santo Tirso, este edifício está rodeado por edifícios de funções de excepção. Num 

lado encontra-se o tribunal da cidade de Santo Tirso e no outro três edifícios de grande programa, 

como é o caso do centro comercial Galáxia, dos Bombeiros e ainda do Mercado da Cidade (a vermelho 

na Fig.02). Estando todos na mesma linha visual, estes contornam e desenham uma das principais ruas 

que atravessa a cidade, a avenida de Sousa Cruz. Esta conduz à estação de comboios da cidade e faz 

ligação com Famalicão, Porto e ainda Guimarães. (a vermelho na Fig.02)

Sendo um gaveto, o edifício tem ainda o privilégio de se relacionar com uma praça e um pequeno 

jardim. A praça General Humberto Delgado de forma triangular abre-se para o lado Este do Cine-

teatro, recebendo as pessoas que chegam do centro da cidade e de uma zona de comércio.  O 

pequeno jardim que se localiza em frente à fachada Sul do edifício faz a transição entre o Tribunal e 

o Cine-teatro. (a verde na Fig.02)

O antigo edifício era composto essencialmente por um grande auditório que estava dividido pela 

plateia e pela tribuna, o palco era ligeiramente elevado e inclinado (Fig.14) e era constituído por uma 

teia com 10m de altura (Fig.13). O Cine-teatro continha 3 pisos acima do solo e um abaixo e tinha 

duas entrada. A entrada do lado Este era a principal e era constituída por um espaço que antecedia 

o átrio, fechado por vidros, onde se encontrava a bilheteira. Ao passar este espaço encontrava-se um 

grande átrio com pé direito duplo (Fig.13) onde era possível aceder aos diferentes pisos pelas escadas 

localizadas na ponta nordeste e às entradas do auditório (Fig.5). Neste piso encontrava-se também a 

segunda entrada na fachada Sul onde se poderia aceder lateralmente à sala principal e ainda ao palco.

(Fig.11) 

No gaveto do edifício interiormente estavam umas escadas que davam acesso a um mezanino onde 

se encontrava o bar. (Fig.10) 

O acesso ao segundo piso era feito pelas escadas a Nordeste e era neste piso que se encontrava 

a cabine de projecção, duas entradas à cota superior para a tribuna e ainda algumas divisões que 

poderiam ser gabinetes ou instalações sanitárias. Existia ainda neste piso um segundo bar, de apoio à 

cota alta da plateia da sala. (Fig.7 e Fig.9) 

O piso -1 para além de ter acesso pelas escadas principais tinha acesso também por uma pequena e 

fechada escada localizada no gaveto. Neste piso supõe-se que estariam as casas de banho e o armazém 

que apenas tinha acesso pelo lado do palco. (Fig.12) 

Por detrás do palco, que exteriormente se destacava pelo seu volume alto e quase cego (a torre 

de cena que tinha cerca de 15m de altura), estariam os camarins e o acesso à teia. Este programa 

distribuído no lado Poente do Edifício era exteriormente visível por ser um volume bastante mais 

baixo e “anexado” à torre de cena. Podemos assumir que seria um volume de acesso mais restrito com 

programa direccionado para os técnicos e actores do Cine-teatro. (Fig.1 e Fig.11) 
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Fig.03 - Foto da 
Fachada Este em 2006

Fig.04 - Foto da 
fachada Sul em 2006
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Fig.05 - Duas fotos de 
2006 do átrio principal 
pela entrada Este
Fig.06 - Duas fotos 
de 2006 da sala de 
espectáculos

Fig.07 - Duas fotos 
do piso 2 (corredor 
de acesso à cota alta 
e bar)
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Fig.08 - Primeiro 
esquema de 
observação das 
fachadas que terão 
sido construídas 
(confronto dos 
desenhos da Câmara 
com as fotos fornecidas 
- realidades diferentes)



23
01| MEMÓRIAS DE "UMA SALA VAZIA"

O seu carácter quase emblemático deve-se, para além da sua função, também à sua materialidade. 

Sendo um edifício modernista e na altura com um sentido cultural e intelectual elevado, no exterior 

é utilizada a pedra mármore que desenha uma espécie de embasamento da fachada principal e que 

lhe confere uma riqueza material. Como em quase todos os edifícios de excepção era escolhido um 

material que enriquecesse e representasse a sua cidade da melhor forma. (Fig.3)

O betão é o material estrutural do edifício e é assumido como parte da linguagem arquitectónica. No 

exterior o betão é cuidado com uma métrica e juntas assumidas que combinado com os vãos altos 

desenham  verticalmente uma fachada elegante e simples. Visível e igualmente importante para todo 

o enredo à sua volta é a sua pala sobre o largo passeio. Esta pala sendo um elemento arquitectónico 

quase comum em edifícios como estes na altura, remete para a função de encontro num edifício, de 

recepção, o de chamar as pessoas e influenciá-las ao convívio mesmo antes de entrar. (Fig.8)

Os vidros fazem parte também destes elementos principais que criavam um edifício excepcional. 

Grandes planos transparentes que estavam presentes não só no exterior como também no interior. 

O primeiro espaço de recepção interior do edifício é ladeado por vidros que faz a ligação visual com 

o grande átrio mas que separa diferentes momentos, o de comprar o bilhete e o de recepção já no 

interior do edifício. A caixilharia era de madeira pintada com cores que remetiam os dourados e 

materiais mais ricos. 

No interior, ainda presente na ruína, é de realçar a escultórica escada no gaveto, que revestida 

lateralmente a mármore rosado, fazia a ligação da recepção ao bar, para um mezanino em que era 

possível um ligação visual por todo o átrio através do longo pé direito duplo. Um espaço grandioso 

que era reforçado com os dois grandes pilares de uma forma singular que percorriam todo o pé 

direito duplo. 

Não ligado directamente com o material em si, mas integrado na perfeição com o mármore usado, foi 

a escolha da cor para o edifício. O seu tom rosado, difere-se de todos os outros edifícios de excepção 

da cidade e torna-o único. O rosa é diferente pois é elegante e requintado pela sua tonalidade clara 

e “simples”. 

Os desenhos fornecidos pela Câmara Municipal de Santo Tirso retratam o projecto de raiz e original para este 

espaço, o qual deve ter sido alterado no decorrer das obras, visto haver ligeiras diferenças entre os desenhos e 

o edifício construído visível nas fotos igualmente fornecidas e ainda visível na fachada que resta.  

Estando a maior parte do interior do edifício destruída, podemos analisar nas plantas e cortes do projecto e 

ainda em fotografias fornecidas pelo Arquitecto José António Lopes5, a antiga distribuição programática e a 

sua arquitectura. 

5.  Arquitecto autor 
do projecto para a 
reabilitação do Cine-
teatro de Santo Tirso 
em 2006
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Espaços para o público

Espaços reservados a serviços

Fig.09 - Planta do piso 
2 (da régie) do projecto 
original do Cine-teatro

Fig.10 - Planta do 
piso 1 (entre-solo) do 
projecto original do 
Cine-teatro

Fig.11 - Planta do piso 
0 (entrada) do projecto 
original do Cine-teatro

Fig.12 - Planta do piso 
-1 (entrada) do projecto 
original do Cine-teatro
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Fig.13 - Corte 
longitudinal do 
projecto original

Fig.14 - Corte 
transversal do projecto 
original

Fig.15 - Alçado Este do 
projecto original

Fig.16 - Alçado Sul do 
projecto original
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Fig.17 - Desenhos de 
observação
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Actualmente o Cine-teatro permanece abandonado. O edifício descrito anteriormente encontra-se 

em ruínas, restando apenas as paredes que delimitam o átrio de entrada principal a Este e a fachada 

Este. (Fig.18 e Fig.19) 

Na ruína ainda é visível a sua materialidade principal incluindo o mármore rosa do embasamento. 

(Fig.18)

Assim sendo, relativamente ao levantamento da ruína optámos por realizar apenas o levantamento 

métrico à fachada Este sem contar com o átrio da entrada (Fig.22). Esta opção resultou do facto de 

termos constatado que relativamente a este espaço de entrada os desenhos de projecto fornecidos 

coincidem com as ruínas e com o registo fotográfico da obra concluída. Também não foi possível 

aceder ao resto do terreno o qual se encontra vazio, devido à falta de visibilidade uma vez que todo o 

terreno foi ocupado pela natureza.(Fig.19)  

O processo de levantamento da fachada foi então um processo extremamente simples pelo facto de 

se tratar de medições directas sem triangulações. 

Os desenhos da fachada principal Este que diferem dos que se encontram no processo da câmara, 

resultaram assim de um levantamento com régua, fita-métrica e da ajuda de um lazer visto ser 

complicado chegar ao resultado de alturas pela dificuldade de aceso ao terreno e pela inexistência de 

acessos verticais interiores e da própria laje do último piso. (Fig.20)

Os desenhos de observação têm a intenção de explicar estas ideias e estas lógicas de relação que se 

conseguem observar no espaço. (Fig.17)
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Fig.18 - Fotos actuais 
das fachadas 
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Fig.19 -Fotos actuais 
do interior
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Fig.20 -Desenhos à 
mão de levantamento 
métrico

Fig.21 - Alçados 
Gerais das fachadas



31
01| MEMÓRIAS DE "UMA SALA VAZIA"

Fig.22 - Alçado 
Este, Plantas 
e respectivo 
corte da fachada 
(levantamento)
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Fig.23 - Foto actual do 
antigo teatro Eduardo 
Brasão
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História do Teatro e do Cinema na cidade de Santo Tirso

Tal como referimos, desde à muito tempo que o edifício do Cine-teatro faz parte da marca da 

cidade quer pela sua arquitectura erudita diferente de todos os outros edifícios, como pelas 

memórias que guarda. No entanto a história do teatro na cidade de Santo Tirso é muito anterior 

à do Cine-teatro aqui estudado. 

Por volta de 1840 surgiram na cidade manifestações de arte dramática, numa altura em que o 

concelho apenas teria 6 anos de vida. Estas manifestações começaram por acontecer num 

improvisado teatro no início da Rua S. Bento da Batalha. Mais tarde em 1851 o teatro fixa-se no 

Mosteiro de Santo Tirso, actualmente o Museu Abade Pedrosa (Fig.25)7 , que recentemente foi 

restaurado pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura. Este antigo teatro teria uma capacidade para 

cerca de 300 pessoas.

Mais tarde surgem outras pequenas instalações nos arredores da cidade que serviam para este 

mesmo fim, como é o caso do teatro Chalet em Areias, mas sempre com instalações mais precárias 

e pequenas que a do mosteiro. 

Mas o primeiro teatro a sério da cidade, aquele que foi construído de raiz para esta função foi o 

teatro Eduardo Brasão (Fig.23) edificado e inaugurado em 19118. Propriedade de Joaquim Eugénio 

Moreira da Silva, este era 

7.  TRÊPA, Mário 
de Vasconcelos. 
“Memórias de Santo 
Tirso”. Santo Tirso: 
Câmara Municipal de 
Santo Tirso, 2013, pág. 
115

8. José Andrade em 
revista da Liga dos 
Amigos do Hospital de 
Santo Tirso, nº8. Santo 
Tirso: Liga dos Amigos 
do Hospital de Santo 
Tirso, 1994, pág. 41

Na altura do auge dos Cine-teatros em Portugal, o cinema começa a evoluir e a adaptar as salas 

de teatros. Apesar do teatro Eduardo Brasão ter acolhido algum início desta actividade, houve 

necessidade de criar na cidade um edifício com as características específicas para ambas as 

actividades e para um maior número de pessoas.

A primeira notícia oficial a comunicar o início das obras do novo Cine-teatro (o caso de estudo 

deste trabalho) data de 10 de Fevereiro de 1950. O novo teatro da cidade era esperado com 

ansiedade por parte dos habitantes, pois na altura o teatro era já considerado “pequeno e 

impróprio para as necessidades actuais de Santo Tirso” 9.

O gerente da empresa do Cine-teatro, Sr. Fernando dos Santos, responde às necessidades dos 

habitantes, iniciando as obras no dia 15 de Junho de 1950. A opção de localização deste novo Cine-

teatro pelo “ângulo das Avenidas de Sousa Cruz e de S. Rosendo”, eixos maiores da estrutura 

urbana, demonstra a importância assumida deste equipamento10.

9.  Jornal Semanal 
de Santo Tirso, 10 de 
Fevereiro de 1950
10. Jornal Semanal 
de Santo Tirso, 16 
Junho de 1950

01.2

“(...) uma sala de espectáculos belamente decorada com uma plateia, ao fundo da qual se situavam as 

galerias e uma ordem de camarotes, cuja lotação total deveria rondar os 700 lugares. Na entrada existia um 

amplo salão de convívio para os intervalos, onde se situava o bar. Exerceu múltiplas funções, iniciando a 

sua actividade com o cinema mudo, alternando com peças de teatro, revistas, saraus, etc (...)” 6 

6.  TRÊPA, Mário 
de Vasconcelos. 
“Memórias de Santo 
Tirso”. Santo Tirso: 
Câmara Municipal de 
Santo Tirso, 2013, pág. 
116
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Inaugurado no dia 10 Outubro de 1953, a construção do Cine-teatro foi um longo processo, mas uma 

constante batalha dos cidadãos desta vila. O arquitecto responsável pelo projecto é o

“arquitecto Cruz de Lima e construída pelos importantes empreiteiros Osário & Coelho, apresenta-se de linhas 

modernas e, desde os camarins à cabine de projecção, há concordância em tudo: nas confortáveis cadeiras, 

no apetrechamento do palco, nas instalações sanitárias, nos dois bares, etc. A plateia, o balcão e até mesmo a 

galeria são amplas e o público há-de sentir-se ali bem”.12 

12. Jornal Semanal 
de Santo Tirso, 2 de 
Outubro de 153

Este projecto de iniciativa privada é caracterizado pela sua linguagem modernista tardia que 

ilustrava a filosofia do Estado Novo nas vilas e cidades do País. A nova sala da cidade tinha então 

capacidade para 999 pessoas, dispostas entre a plateia e a tribuna, e estava circundada pelos átrios 

e corredores de acessos do público aos diferentes níveis, por dois bares, pela cabine de projecção 

e ainda áreas de wc, apoio técnico e de segurança. 

Podemos acrescentar, através da comparação da única foto antiga conseguida (Fig.1) com fotos 

tiradas antes da demolição, que o volume descrito anteriormente localizado atrás do palco e 

mais baixo, entretanto foi demolido e passou a integrar um edifício de habitação (Fig.4). Podemos 

acreditar que esta atitude possa ter sido uma consequência do esquecimento do teatro e da sua 

substituição pelo cinema. Assim uma vez que deixou de ser necessário camarins e apoio técnico 

ao palco, esta parcela deixou de ter uso. 

A construção posterior de novos edifícios em ambos as empenas do caso de estudo revela a 

preocupação com a procura de manter a cércea em ambas as ruas, respeitando assim as duas 

alturas diferentes que o caso de estudo tinha desde as suas origens. (Fig.3 e Fig.4)

Semelhante a todos os Cine-teatros do País, também o de Santo Tirso entrou num processo 

de degradação em 1975. Adquirido pela Luso-mundo, após o 25 de Abril a exibição de filmes 

pornográficos torna-se uma realidade, levando à sua última exibição em 1991, oficializando o 

encerramento do Cine-teatro. 

“(...) com o seu encerramento, há quatro anos, desapareceu a única sala pública de cinema e teatro de Santo 

Tirso” 11 

11. José Andrade 
em revista da Liga dos 
Amigos do Hospital de 
Santo Tirso, nº8. Santo 
Tirso: Liga dos Amigos 
do Hospital de Santo 
Tirso, 1994, pág. 41

Ainda nos anos 90 surge uma sala de cinema nas caves do pequeno shopping da cidade na Torre 

dos Carvalhais. Mas também este acabou por encerrar antes do fim do século, face à concorrência 

dos grandes shoppings das grandes cidades, mais concretamente do Porto que tinha muito mais 

variedade e oferta. 

Mas a história do Cine-teatro não acaba por aqui. A Câmara Municipal consciente do valor 

patrimonial e sabendo que a cidade não possui qualquer espaço com vocação e características 

de auditório municipal, avança com o processo de aquisição do edifício com visão no projecto 
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de reabilitação do imóvel. Este projecto é desenvolvido pelo arquitecto José António Lopes, que 

ajudou no entendimento da história deste Cine-teatro para a realização deste trabalho através de uma 

conversa bastante pessoal e pelo fornecimento de desenhos realizados na altura. José António Lopes 

na altura fazia parte do Departamento de Planeamento e Habitação de Santo Tirso, e em 2006 realiza 

o projecto e dá início às obras, segundo ele:

“Um projecto que tem como referência a sua imagem e função.” 13 

13. citação do Arq. 
José António Lopes 
numa conversa pessoal

Grande parte do edifício foi destruído devido à sua fragilidade e “ligeireza” construtiva e assim deu-

se início à reconstrução, mas nem este processo de demolição foi finalizado devido a complicações 

das quais não se sabe de que raiz. Foi demolido grande parte do edifício restando o que se encontra 

actualmente no local e nunca mais se avançou com as obras até aos dias de hoje, tendo mesmo ficado 

o recinto vedado como se as obras ainda decorressem. 

“Así, las imágenes, los grabados y las fotografías de las demoliciones nos ofrecen esta imagen: destrucciones y 

demoliciones, expropiaciones y cambios bruscos en los usos del suelo, y especulación y obsolescencia son 

algunos de los medios más conocidos de la dinámica de la ciudad, intentaré por ello analizarlos como se 

merecen.” 14 

14.  ROSSI, Aldo. 
“La arquitectura de la 
ciudad”. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 
SL, 2015, pág. 11

Esta é uma situação que se encontra assim à 10 anos e cujos habitantes da cidade periodicamente se 

manifestam acerca do seu descontentamento do estado actual e do interesse geral em construir uma 

sala para a cidade, com as memórias que ainda lhe resta. Já numa sondagem feita em 1997 se verificou 

que 88% dos inquiridos achavam que o Cine-teatro não deveria ser demolido para construções de 

prédios e estes mesmo concordavam que deveria ser destinado a grandes eventos culturais do 

concelho.15

Actualmente os habitantes ainda demonstram interesse pela arte Dramática existindo grupos como 

o Grupo de Teatro Gil Vicente mas que têm de representar em centros Paroquiais ou noutros locais 

com auditórios nas cidades vizinhas. 

15. SÁ, ADÃES, 
Joaquim, Cláudia. 
“125 Anos do Jornal 
de Santo Tirso”. 
Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo 
Tirso, 2007, pág. 238
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Fig.24 - Câmara 
Municipal de Santo 
Tirso, projecto de 
Agostinho Ricca
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“Pero, en todo caso, la geografía de la ciudad es inseparable de su historia y sin ambas no podemos comprender 

su arquitectura, la huella concreta de esta “cosa humana”. 16 

16. ROSSI, Aldo. 
“La arquitectura de la 
ciudad”. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 
SL, 2015, pág. 105

“(...) ocupa uma área de charneira entre o Grande Porto, o Vale do Sousa, localizando-se na região do Douro 

Litoral e, de forma residual, na margem direita do Ave (...)” 17 

17. MOREIRA, 
Álvaro. “Santo 
Tirso: das origens 
do povoamento 
à actualidade”. 
Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo 
Tirso, 2013, pág.9

 “... em 1881 o Concelho de Santo Tirso já tinha abraçado a sua vocação industrial e teria, ao longo das 

margens do Ave, 397 moinhos, o que quase nos deixa perplexos e quase incrédulos. (...) Todo o Vale do Baixo 

Ave, despertou para uma autêntica febre da industria, empenhada em manufacturar o linho, a estopa, a lã e, 

sobretudo, o algodão importado da África.” 18

18. TRÊPA, Mário 
de Vasconcelos. 
“Memórias de Santo 
Tirso”. Santo Tirso: 
Câmara Municipal de 
Santo Tirso, 2013, pág. 
57

Um grande marco na arquitectura da cidade foi a construção da Câmara Municipal de Santo Tirso, da 

praça que se situa à frente da Câmara e ainda dos edifícios que a envolvente. Este projecto de 1970 

requalifica o centro da cidade e tem como autor o arquitecto Agostinho Ricca (Fig.24). 

Já na cultura o único grande feito até finais do século XX foi mesmo o Cine-teatro de Santo Tirso, o 

objecto de estudo neste trabalho. 

Em 1997 formou-se o Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) que consiste num 

museu ao ar livre que começou por ter esculturas do habitante natural da cidade Prof. Alberto 

Carneiro mas que actualmente possui cerca de 54 obras de artista diversos espalhadas pelas praças e 

parques da cidade.

Sendo uma das áreas em que Santo Tirso sempre foi mais “pobre”, na cultura e no lazer, nos últimos 

anos este tem sido alvo de muitas intervenções. Para além da requalificação do centro a nível de cafés 

e espaços de entretenimento, é criado em 2009 um espaço de natureza interpretativa e pedagógica 

em áreas como a moda e o design. Localizado na antiga Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Thyrso, 

O espaço denominado de Fábrica de Santo Thyrso é um “pavilhão cultural” que abrange concertos, 

Sendo o Cine-teatro um edifício histórico da cidade é importante conhecer um pouco a sua história 

da cidade principalmente a nível cultural. 

Santo Tirso é uma cidade do concelho do Porto que actualmente ocupa uma área de 132.6km2 e tem 

cerca de 71.530 habitantes. Abrange parcialmente os vales dos rios Aves, Vizela e Leça. Formada por 

14 freguesias, esta cidade está localizada numa posição geoestratégica invejável pois

A 25 minutos do Porto e a 27 de Braga, Santo Tirso é possuidora das estradas que ligam o concelho 

ao Porto, Guimarães, Vila do Conde, Famalicão e Braga.

De vila a cidade, Santo Tiro adquire o seu título de vila em 1863 e só em cerca de 1980 é que evolui a 

cidade. Enquanto cidade tem a preocupação de se expandir a sul, norte, oeste e este. 

A cidade de Santo Tirso é conhecida por cidade industrial e em meados do século XIX atinge o seu 

auge:
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Fig.25 - MIEC  - 
Museu Municipal 
Abade Pedrosa E 
Museu Internacional 
da Escultura 
Contemporânea
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festivais, exposições fixas e temporárias, feiras, eventos sociais, conferências, desfiles... Para além de 

promover a cidade pretende também valorizar o património histórico da cidade, o têxtil. 

Mas a mais recente obra cultural inaugurada na cidade, em 2016, e que tem merecido muita atenção 

mesmo de quem é de fora da cidade, é a obra de requalificação do Museu Municipal Abade Pedrosa pelo 

arquitecto Eduardo Souto de Moura e a construção do edifício do Museu Internacional da Escultura 

Contemporânea pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira. Estes “dois museus” fundem-se num só pela sua 

entrada comum e tem como objectivo integrar a colecção de arqueologia e materiais provenientes de 

vários estações arqueológicas do concelho e dar continuação ao projecto MIEC (Fig.25). Estes integram 

uma loja, cafetaria, sala de reuniões, centro de documentação, área de exposições, arquivo e ainda um 

auditório para 56 pessoas. 

Estes são dois projectos culturais, quer a Fábrica quer os Museus, que nada substituem ou 

impossibilitam o projecto desenvolvido num Cine-teatro, pois o primeiro alberga todo o tipo de arte 

e tenta ser um edifício de dar a “conhecer e expor”, enquanto que o segundo é um museu que alberga 

um pouco a história e a cultura da cidade e tenta expor isto mesmo.

Como veremos mais à frente o projecto desenvolvido num Cine-teatro para além de ter um auditório 

com uma capacidade que não existe na cidade, oferece um uso artístico muito diferente destes dois 

projectos. 
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Fig.26 - Fotografia 
da fachada Este em 
estado de ruína do 
Cine-teatro 

“um artefacto desprovido da sua figuração mais superficial”19 

19. citação de Siza 
Vieira em: URBANO, 
Luís. “Histórias 
simples: textos sobre 
arquitectura e cinema”. 
Porto : Ruptura 
Silenciosa, 2013, 
pág.59
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A RUÍNA

 |02.1|

A fachada
Persistindo acima de tudo a fachada principal do edifício, esta representa em pleno e de uma forma 

simplista o ícone cultural da cidade.(Fig.26)

A ruína do Cine-teatro encontra-se actualmente vedada e fechada, pelo que foi necessário recorrer à 

Câmara para aceder a este mesmo espaço.

Analisando o estado da ruína podemos concluir que esta se encontra num avançado estado de 

degradação, necessitando, no caso de opção em mantê-la, de um grande investimento no reforço 

estrutural e mesmo na sua recuperação. Com apoio no levantamento feito neste trabalho é possível 

tomarmos uma atitude um pouco mais radical mas válida e fidedigna: demolir a fachada e optar por 

construi-la igual à existente reforçando assim ainda mais os seus traços principais. (Fig.27)

No interior da ruína, no antigo átrio de entrada podemos constatar a degradação bastante superior 

à da fachada, no entanto existe uma estrutura de vigas em betão que suporta esta, estando a exercer 

uma função estrutural da fachada. Assim a opção em demolir a ruína parece-nos ainda mais indicada 

pelo facto de ao voltar a refazer a fachada, com o novo projecto associado, é possível pensar numa 

02.1.1

“(...)os monumentos não são a parte mais difícil. Embora impliquem investigação, é um trabalho 

simples: nós estudamos, os historiadores e os consultores analisam os documentos e as questões 

surgem sobre o que é necessário fazer. Ou se escolhe reconstruir as ruínas, dando-lhe um novo 

uso, ou se decide consolidá-las num estado e que possam ser entendidas, em que mantenham 

uma certa clareza. Há muitas atitudes possíveis mas é um trabalho concreto.(...)” 20 

20. GRASSI, 
“Giorgio. “Arquitectura 
lengua e morta y otros 
escritos”. Barcelona, 
Serbal: 2003, pág.104

A ruína pode ser vista como o ponto de chegada, ou seja a finalização de um projecto, mas a maioria 

das vezes ocupa uma lugar de ponto de partida que serve de arranque para o projecto. 

A atitude perante este artefacto pode seguir uma lógica de processo que nos pode conduzir ao que 

poderá ser o resultado mais adequado. A lógica pode passar por analisar o estado e investigar a 

história da ruína em questão, estudar as diferentes atitudes possíveis em diferentes casos e exemplos 

destes e perceber pelo contexto qual a atitude que melhor se adequa ao caso em estudo. 21 

21.  Ibidem



44
ANÁLISE PROGRAMÁTICA PARA A REABILITAÇÃO DE UMA RUÍNA

O CINE-TEATRO DE SANTO TIRSO

Fig.27 - Fotografias do 
estado actual da Fachada 
Este
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solução estrutural muito mais segura do que a existente que se encontra bastante degradada. 

A fachada do Cine-teatro faz parte da cidade não só como significado da sua função mas como 

elemento visual presente nos habitantes. Faz parte integrante do desenho da rua e da praça. 

Tal como no caso do Cine-teatro, na maioria das cidades as fachadas são a sua imagem e quando a 

fachada resiste ao tempo cria raízes e reforça a sua presença urbana. Há, por esta mesma razão, uma 

tendência em manter a fachada dos edifícios por esta se assumir como o desenho da rua. 

Actualmente a maioria das reabilitações passa por promover a demolição interior das construções e 

preservar-se a fachada. Nestes casos o espaço interior tem de ser todo pensado e redesenhado. 

Esta atitude é vista por muitos como uma falsa maneira de projectar em querer manter o que se “vê” 

e uma falta de atenção e relação com o seu interior. 

No entanto para além da razão óbvia de querer manter a fachada pela continuidade arquitectónica quer 

histórica quer visual, podemos considerar esta opção um querer valorizar a fachada, o querer explorar 

e tentar perceber o quão a fachada pode ser flexível e mesmo mantendo-se poder proporcionar 

espaços interiores tão diversificados. Uma intenção em que a fachada é o tema de projecto. 

Existem fachadas que não são assim tão dependentes do interior. Elas são mecanismos arquitectónicos 

de tal forma inteligentes, modulares e repetitivos que liberta o interior. Por esta razão muitas vezes 

a atitude perante a ruína passa por mudar o programa e a função do espaço, podendo na mesma 

manter elementos que caracterizem o espaço.

É possível manter-se a fachada porque ela tem capacidade de aguentar outro interior. Isto só por si 

é uma mais valia e um tema de estudo interessante. Em vez de ver o lado negativo da demolição, 

interessa ver o lado que passa pelo estudo da fachada aguentar vários interiores, mantendo a 

linguagem urbana. 

“A Arquitectura é a marca histórica e o resultado desse acto. A sua salvaguarda requer conservação, restauro 

e reconstrução com conhecimento exaustivo e rigoroso do passado, bem como capacidade de síntese para reter 

o essencial. À necessária e possível actualização, deve o arquitecto responder com um acto cultural 

contemporâneo” 22 

22.  “Recuperar 
= recuperar”. 
Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2004, 
Colecção Arquitectura 
Ibérica nº24, pág.7

02.1.2 Intervenção na ruína
Qualquer que seja a atitude sobre a ruína, todo o tipo de intervenção requer um conhecimento do 

existente actual e um estudo exaustivo do passado. O passado e o presente são sempre dependentes. 

A continuidade histórica ou mesmo a ruptura com esta, principalmente sobre a arquitectura, é 

um dos temas quase sempre abordados na presença de uma ruína. É importante distinguir se esta 

continuidade se estabelece ou por meio dos autores mais qualificados ou se resulta do processo de 

construção de uma cidade. A linguagem cultural deve ser aceite, e isto pode reforçar a ideia de que a 

história não é algo que se deve manter mas sim algo que se deve transformar.
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Assim Souto de Moura encara a ruína como uma marca do passado sobrevivente às linhas do tempo, 

disponível para se adaptar e/ou continuar o seu legado no presente, num processo de continuidade 

e de reminiscência do que lá existiu. “O passado está no presente” 23 só assim se consegue aprender 

e evoluir.  

Podendo a ruína ser interpretada e trabalhada de várias formas, dependendo do seu estado, do 

objectivo do projecto  ou mesmo da memória e da interpretação do arquitecto, a obra pode ser 

intitulada de várias formas. Tudo depende da atitude que o arquitecto assume perante o elemento 

ruína. 

Souto de Moura afirma acerca do projecto da Pousada que:

23.  MACHADO, 
Carlos. “A Presença do 
Passado”. pág. 37

“a história da arquitectura antiga é a história de constantes adulterações e alterações(...) ao longo do tempo 

e pelos vários intervenientes,(...) afinal sempre foi assim, cada vez que surgiam novas necessidades, 

realizavam-se verdadeiras operações cirúrgicas nos edifícios e nas cidades.” 24

24. citação de 
Eduardo Souto de 
Moura em: COLLOVÀ, 
Roberto. “Pousada de 
Santa Maria do Bouro”. 
Pág. 62

Uma das figuras mais importantes na arquitectura que ao longo dos seus projectos foi estudando e 

abordando a ruína, é Eduardo Souto de Moura. No caso particular da Pousada de Santa Maria do 

Bouro, a ruína é encarada como uma abstracção, “um artefacto desprovido da sua figuração mais 

superficial” 25. Para Souto de Moura: 

25.  MACHADO, 
Carlos. “A Presença do 
Passado”. pág. 40

“o projecto (...) serve-se das pedras disponíveis para construir um novo edifício. Trata-se de uma nova 

construção (...); as ruínas são material disponível, aberto, manipulável”26 

26.  citação de 
Eduardo Souto de 
Moura em: “a.a.v.v., 
Pousada de Santa 
Maria do Bouro”. 
Lisboa : White & 
Blue, 2001, pág.5

Assim neste caso trata-se de uma “reconstrução”.

Mesmo existindo uma adaptação ou mudança de programa, o elemento ruína é sempre susceptível 

de várias interpretações não estando assim obrigatoriamente dependente da decisão do programa. 

No caso do projecto de uma ruína no Gerês (1980-1982) as pedras já não são material disponível 

mas sim parte integrante da estrutura do projecto, sendo preservada a sua identidade na 

construção da casa unifamiliar. A não rejeição do existente permite a apropriação da estrutura 

como forma que permite a criação do novo. Um exemplo de “reconversão” e não “reconstrução” 

por se basear numa estrutura existente.  

A passagem no tempo pode ser encarada como o agente simplificador da arquitectura, resistindo 

a ruína, a forma mais simplificada do que foi uma obra em tempos que se integra na natureza pela 

sua plena simplicidade.27

Souto de Moura trabalhou o elemento ruína em muitas etapas importante da sua vida profissional, 

tendo provavelmente pela primeira vez contacto com esta na experiência do Bairro SAAL de São 

Victor (parte da equipa de Álvaro Siza Vieira). Com o objectivo de construir habitações económicas 

para os mesmos habitantes deste espaço, a reconstrução do Bairro de São Victor passou pela 

demolição de algumas ilhas existentes, mas também por manter alguns pontos de referências e 

27.  GONZÀLEZ-
VARAS IBÁÑEZ, 
Ignacio. “Conservación 
de bienes culturales 
: teoría, historia, 
principios y normas”. 
Madrid: Cátedra, 2008, 
pág. 74
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infra-estruturas quer pela evocação da memória das famílias que já lá viviam há algum tempo quer por 

questões de rentabilidade. Os muros que se mantiveram entre caminhos, já quase irreconhecíveis, 

integravam-se na construção nova de uma forma vital. 

O manter a ruína ou apelar a memória do que já existiu nem sempre é possível pois depende do estado 

em que se encontra a própria ruína. Nestes casos, em que o valor da ruína é superior ao seu estado, 

opta-se mesmo por recuperar a imagem, a ruína, construindo-a de novo. Por exemplo no caso do 

Convento de Santa Marinha em Guimarães, Fernando Távora recupera a imagem do que em tempos 

foi o mosteiro, reconstituindo os espaços existentes, mas construindo novos quando necessários ao 

programa. É nestes casos de reconstituição que normalmente o significado da memória na sociedade 

e o carácter histórico do edifício são mais valorizados, daí ser necessário quase construir de novo mas 

igual ao que já foi, claro sempre com alterações novas e adaptações ao novo programa. 

Assim estamos perante duas atitudes muito diferentes mas ambas plausíveis. Enquanto que Távora 

reconstitui o edifício tal e qual como ele era e o novo programa integra-o num novo edifício 

construído com novos materiais, uma nova técnica e linguagem, Souto de Moura usa a ruína como 

elemento construtor da contemporaneidade na reconstrução da obra e esconde o novo programa 

num volume com uma linguagem semelhante à pré-existência apenas pelos seus materiais e pela sua 

conformação a um muro existente. Ambos remetem à memória quer do passado quer do actual, mas 

com atitudes diferentes. 

Estamos perante diferentes opções de projectos resultantes das especificidades de cada caso. 

Analisando e concluindo o bom estado da ruína é de bom censo tentar mantê-la ou reutilizar o seu 

material para o novo programa ou para o novo projecto, quer esta faça parte da estrutura integrante 

do edifício ou não. Podemos então neste campo considerar a reconversão como na ruína do Gerês, 

a reconstrução como na Pousada ou mesmo no Bairro de São Victor ou apenas uma recuperação 

mantendo-a no seu estado mais pleno e funcional. 

Quando a ruína não o permite opta-se pela demolição e aqui cabe analisar se se deve remeter para a 

memória e a importância da história no espaço, ou se esta não é essencial. Poderemos então ter uma 

reconstituição como faz Fernando Távora ou apenas uma demolição. 

Para além de entendermos qual a melhor forma de encarar a ruína podemos considerar aqui a questão 

da construção nova em contacto com uma ruína. Assim entramos na tão debatida questão actual 

que é a relação da antiga arquitectura com a arquitectura moderna. Tendenciosamente, a palavra 

moderno é tida em conta como oposta à palavra histórico. 

Definir qual os limites da área a intervir e consequentemente saber de que maneira intervir, ou seja 

saber quando acaba a conservação e começa a modificação, é uma das chaves de uma boa intervenção. 
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“ Uma área sem limites claros, sem uso actual, vaga, de difícil compreensão na percepção colectiva dos 

cidadãos, constituindo normalmente um rompimento no tecido urbano. Mas é também uma área disponível, 

cheia de expectativas, de forte memória urbana, com potencial original: o espaço do possível, do futuro” 29 

29.  citação de 
Solà-Morales, I. “Terain 
Vague”, Anyplace, 
Cambridge, p.118-
123 em: DAVID, Ana. 
“Vazios urbanos: 
trienal de arquitectura 
de Lisboa”. Lisboa: 

Caleidoscópio, 2007, 
pág. 13

Ora, para o Cine-teatro de Santo Tirso voltar a fazer parte integrante da vida dos habitantes, passa não 

só pela sua recuperação enquanto imagem a nível da fachada mas sim também na definição do seu 

uso. Este ponto que é abordado no sub-capítulo a seguir tem como objectivo complementar a decisão 

da atitude a assumirmos perante esta ruína e também o vazio urbano. 

A palavra “vazio” neste termo não é levada ao seu sentido mais literal, mas sim define apenas um 

espaço desocupado, desprovido ou destituído. “Vazio” seguido de “urbano” implica um espaço que 

tem alguma matéria, apenas no momento está fora de utilidade. Sendo assim vazios urbanos podem 

ser espaços realmente vazios que nunca foram manipulados mas também espaços que já contêm 

memórias e ainda alguma matéria que de momento não se encontra em função. 

Espaços vazios no sentido oposto de não estarem cheios mas que são pensados e tratados como é 

o caso dos parques, das praças e mesmo dos espaços agrícolas não são considerados vazios urbanos 

pois têm finalidade e função. 

Nem tudo precisa de ser construído, o vazio nas cidades também é necessário mas vazios planeados 

e intencionais. 

“A adequada conservação ou adaptação do património arquitectónico a novas necessidades congregará 

cada vez mais a aproximação dos cidadãos aos valores e à estima da sua cultura.”28 

28.  Ibidem, pág. 7

Surge nesta investigação um termo com um significado pesado: monumento. 

Aqui a classificação de monumento pode ser semelhante à de património arquitectónico.

O património arquitectónico pode ter um significado simbólico, mais característicos de pequenas 

cidades.  Em cada cidade existem edifícios pelos quais os habitantes têm grande estima ou  mesmo 

memória, e não é por estes não serem reconhecidos ou a nível jurídico ou mesmo cultural que não 

deixam de ser património arquitectónico da cidade. 

“Por vezes, por muito anónimo que aparente ser, será nele que residirá a génese da obra maior. (...) Por isso 

não podemos desprezar as nossas cidades tradicionais, os seus espaços públicos, os edifícios maiores e os de 

acompanhamento onde decorrem todas as acções inerentes à vida urbana”30 

30.  “Reabilitação 
= rehabilitación”. 
Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2004, 
Colecção Arquitectura 
Ibérica nº5, pág.6

E são precisamente estes edifícios de significado e de carinho para os habitantes que não podem ser 

apenas monumentos nas cidades e sim fazerem parte integrante da vida deles. Assim intervir nestes 

edifícios quer, seja pela reconstrução, reabilitação, ou mesmo só uma nova definição de programa se 

este estiver em bom estado, é a atitude correcta a ter sobre o património da cidade. 
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Esta é a definição de Vazios Urbanos por palavras de Solà-Morales. As cidades por mais planificadas, 

desenhadas e estudadas, são alvo de manipulação por parte do homem e de constante evolução 

natural, factores principais responsáveis pela existência destes espaços. Estes acabam por ser 

esquecidos, abandonados por razões quer financeiras, políticas ou mesmo intencionais e por isso 

é importante tentar perceber o porque de terem chegado a esta definição e o que poderá ser feito. 

O Cine-teatro de Santo Tirso possui sem dúvida um carácter de património da cidade apesar da sua 

ruína ser já pequena e o espaço estar já quase na totalidade um vazio urbano. Por esta mesma razão é 

urgente a sua reabilitação, neste caso a reabilitação da sua função. 

Assim no caso de estudo, a fachada sendo uma ruína bastante particular na sua arquitectura revela uma 

importância a muitos sentidos e por isso mesmo é certo a sua permanência como opção de projecto, 

quer passe pela sua demolição e depois construção fidedigna, como apenas a sua reconstrução. 

No entanto como analisamos no início o seu estado revela alguma preocupação pelo que assumiremos 

uma demolição e uma reconstituição. 

É nestes casos, que normalmente o significado da memória na sociedade e o carácter histórico do 

edifício são mais valorizados, daí ser necessário quase construir de novo mas igual ao que já foi.  São 

reabilitações de fragmentos de arquitectura presentes, neste caso num grande vazio, mas que mesmo 

assim não deixam de ter a sua importância. 

Assim a primeira opção de projecto passa pela reabilitação da ruína, quer a nível de uma reconstituição 

quer a nível da sua função, abordada de seguida. Obrigatoriamente como o resto do espaço já se 

encontra demolido, existe sempre a construção nova como segunda atitude de projecto e que iremos 

tentar perceber que linguagem poderá ter. 



Fig.28 -Foto aérea 
de Santo Tirso | 
delimitação do centro e 
da área em análise

Cine-teatro     centro da cidade limite da área de estudo      
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O PROGRAMA

 |02.2|

O Cine-teatro de Santo Tirso ocupa um lugar importante na cidade, não só pela sua localização 

geográfica mas também pelo seu significado, como já foi referido. No entanto o seu significado vai 

para além da forma e da arquitectura do edifício, está sobretudo na sua função. 

Neste sentido, para nós, desde o início fez sentido abordar o programa de um Cine-teatro como o uso 

principal deste projecto. No entanto esta conclusão programática, resultado de um contacto directo 

com a cidade e com o edifício, não pode ser entendida como certa, e para isto torna-se necessário 

estudar a Cidade e perceber as suas principais necessidades. 

Analisar a cidade do ponto de vista mais estratégico quer a nível urbanístico quer projectual é o 

objectivo  deste capítulo, e assim tentar perceber o que constitui a cidade, quais os seu pontos mais 

fortes e o que lhe faz falta para um equilíbrio projectual. 

Estará o programa ligado às necessidades do local? Deveremos ou não ter em conta o local a intervir 

e assim ter preocupações acerca deste, estudá-lo, compreendê-lo, interpretá-lo?

Estas são algumas questões a que o capítulo tenta responder. 

Análise da cidade de Santo Tirso
Tendo como base a planta de Santo Tirso considerámos uma circunferência com centro na Câmara 

Municipal de Santo Tirso e com um raio de 400m que inclui todos os eixos e pontos principais da 

cidade, para assim definir a área central de maior relevância de Santo Tirso, podendo verificar-se que 

o Antigo Cine-teatro se encontra incluído nesta área. (Fig.28 - Área a Vermelho) 

Para além desta imagem gráfica que delimita muito geometricamente o centro podemos afirmar que 

uma outra razão do terreno em questão se localizar no centro é este fazer parte do desenho de uma 

das principais ruas que atravessa a cidade. Como já foi referido anteriormente, uma rua que está 

delimitada por grandes edifícios públicos, como é o caso de uma Escola, do Tribunal, dos Bombeiros 

e ainda do Mercado da cidade. 

Assim sendo esta análise irá debruçar-se numa área envolvente parte integrante do centro, mas cujo o 

centro é o terreno em estudo e o limite está mais ou menos definido por um circunferência com um 

raio de 600m. (Fig.28 - Área a Rosa)

02.2.1
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Fig.29 - Sistema 
orgânico de Santo Tirso 
| Traçado de ruas e 
praças

Fig.30 - Sistema geo-
métrico da cidade de 
Santo Tirso (Edificação)
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“cosa humana por excelencia está constituida por su arquitectura y por todas aquellas obras que constituyen 

el modo real de transformación de la naturaleza.” 32 

32.  ROSSI, Aldo. 
“La arquitectura de la 
ciudad”. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 
SL, 2015, pág. 28

São várias as maneiras de estudar uma cidade segundo diversos autores, no entanto iremos centrar-

nos numa abordagem que nos parece mais própria para o objectivo do trabalho.

Podemos considerar uma cidade composta por dois sistemas fundamentais, um que é o caso do 

traçado das ruas e das praças que estão definidas por variadas larguras, alturas, comprimentos, 

formas, sendo o mais orgânico e livre possível.  Em contraposição temos o sistema de alinhamentos, 

através de paralelismos, da geometria e da regularização (sem considerar a topografia do terreno).

Sistemas estes complementares e que contribuem cada um à sua maneira para formar a cidade.33

Considerando esta a base de estudo de uma cidade, começamos por esta lógica para dar início à 

análise da cidade em estudo. No mapa do sistema orgânico de Santo Tirso (Fig.29) podemos verificar 

que apesar de orgânico o planeamento das ruas está bastante limpo e organizado. As praças e/ou 

os espaços verdes estão mais centrados a Este da cidade. Analisando através do sistema geométrico 

(Fig.30) percebemos que o edificado está bem distribuído pelos diferentes pontos da cidade e por 

esta razão o traçado das ruas, apenas com este sistema, não é facilmente perceptível. Uma razão 

para isto acontecer pode ser o facto de o edificado não ser muito apertado, localizando-se nestes 

casos bastantes moradias no centro da cidade e por isso mesmo terem bastantes espaço livre entre 

os edificados. 

Este sistema geométrico é artificial, tendo um conceito que contradiz com a paisagem e assim sendo 

com a cidade. No entanto ajuda a clarificar a organização base da cidade e a criar a lógica base dos 

espaços. Assim podemos atribuir a forma orgânica da cidade a espaços públicos, aos verdes e às ruas, 

por criarem uma circulação livre, e a geometria mais à edificação principalmente espaços privados...

Os espaços públicos, edifícios públicos e privados, parte integrante de uma cidade, têm características 

que os distinguem uns dos outros. 

O espaço público sendo um vazio assumido e estudado é apresentado em forma de ruas (espaços 

lineares) ou de praças (espaços de ligação). Ao longo dos anos a percentagem do espaço público na 

cidade sempre foi estudada e evoluindo chegando a uma melhor relação de proporção com o espaço 

privado:

33.  KRIER, Léon. 
“Arquitectura: escolha 
ou fatalidade”. Lisboa: 
Estar, 1999, pág. 127

“O centro da cidade concentra os edifícios principais que marcam a representação de poderes distintos, 

políticos, religiosos ou económicos. Esta concentração atrai tanto a circulação de pessoas, tornando-se num 

nó de transporte, como investimentos do exterior da sua esfera de influência. A localização do assentamento 

urbano, o centro histórico, condensa um poderoso significado patrimonial.” 31 

31.  DAVID, Ana. 
“Vazios urbanos: 
trienal de arquitectura 
de Lisboa”. Lisboa: 
Caleidoscópio, 2007, 
pág. 40

A Cidade pode ser definida, segundo Aldo Rossi como:
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Cine-teatro     actividade pública fixa       actividade privada        actividade pública activa

Fig.31 -Distribuição dos 
diferentes momentos 
da cidade (actividade 
privada | actividade 
pública fixa | actividade 
pública activa)
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De acordo com o mapa criado (Fig.29) podemos dar uma percentagem à área analisada mesmo esta 

não sendo nada rigorosa. Podemos a nosso ver enquadrá-la no patamar dos 25% mas no limite. 

As ruas são os elementos que mantêm a cidade viva. As suas vias de comunicação são dos mais 

importantes elementos que constituem a cidade. São os elos de ligação para outras realidade, outras 

cidades, fazendo com que esta evolua e se relacione com a envolvente. E no caso de St.Tirso este é um 

dos seus pontos fortes sendo como já dissemos elo de ligação de importantes cidades que a rodeiam. 

Ruas, Praças, Edifícios, Paisagem, são conceitos que nos ajudam a entender os diferentes momentos 

que uma cidade nos pode proporcionar. 

Podemos mencionar três momentos diferentes das cidades, as residências que são particulares, os 

espaços públicos quer sejam edifícios ou praças mas com actividades fixas e ainda os espaços de 

circulação, obrigatoriamente ruas. Nas actividades fixas podemos incluir espaços como edifícios 

públicos e comerciais, universidades, hospitais, escolas... (Fig. 31)

Neste tipo de interpretação vamos ao encontro da maneira como Rossi classifica as cidades. Por Rossi 

as próprias cidades podem ser justificadas na sua forma de ser pelas suas funções.  Mas como diz 

Georgio Chabot a cidade: 

“es una totalidad que se construye a partir de sí misma y donde todos los elementos confluyen para formar el 

“alma de la ciudad”. (…) Esto significa que si la ciudad se explica en sí mismo, clasificarla por funciones no 

constituye una explicación, sino que vuelve a ser un sistema descriptivo.“ 35 

35.   ROSSI, Aldo. 
“La arquitectura de la 
ciudad”. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 
SL, 2015, pág. 44

Assim sendo as funções ajudam a descrever a cidade, mas não a caracterizá-la.

Existe uma organização lógica das cidades para localizar os diferentes tipos de edifícios que 

constituem as cidades. Mesmo os edifícios de habitação sempre fizeram grande parte das cidades e 

ocupou maioritariamente a imagem visual destas. 

“Os edifícios públicos e simbólicos  devem ocupar os lugares privilegiados da cidade e da paisagem: o porto 

de mira duma praça, os pontos de convergência das perspectivas urbanas, os locais mais em evidência na 

paisagem.

(...)

Os edifícios públicos de interesse local estão situados no interior do bairro, aqueles que apresentam interesse 

de nível urbano, regional ou nacional serão colocados nas praças, avenidas ou boulevards que delimitam os 

bairros e as freguesias.” 36

36.  KRIER, Léon. 
“Arquitectura: escolha 
ou fatalidade”. Lisboa: 
Estar, 1999, pág. 139

 1850-1920 – 15%, 20% espaço público insuficiente

1945-1968 – 70%,90% demasiado espaço público

1970-1980 – 50%,60% demasiado espaço semipúblico

ótimo – 25%,35% boa proporção 34 

34.  Ibidem, pág.143



56
ANÁLISE PROGRAMÁTICA PARA A REABILITAÇÃO DE UMA RUÍNA

O CINE-TEATRO DE SANTO TIRSO

Fig.33 - Identificação 
das alturas das 
construções

Fig.32 - Análise 
funcional da Cidade de 
Santo Tirso

Cine-teatro     Fábricas | armazéns   Escritórios      Ed. CulturalComércioPúblicosHabitação Vazios Cine-teatro     Ed. BaixosEd. Altos Vazios
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Numa análise/abordagem restrita à volta de uma área que abrange cerca de 757 edifícios, parte-se para 

o entendimento funcional da cidade. Com este estudo pretende-se perceber a percentagem/mancha 

correspondente à habitação e ao edifício público. (Fig. 32)

É visível que a maioria do centro da cidade dedica-se à habitação, o que é normal na maioria das 

cidades, havendo em St. Tirso cerca de 92%. Os edifícios públicos que restam divide-se em algumas 

características específicas por exemplo os edifícios virados para o comércio que corresponde a 

0,5%; as fábricas ou armazéns 2%; os escritórios 0,5%; os edifícios culturais 0,5%; e todos os outros 

que corresponde a 4% contando com a Câmara, o tribunal, as escolas, os ginásios desportivos, os 

bombeiros, bancos... Mas para além da percentagem é importante entender a sua distribuição. Os 

edifícios públicos parecem bastantes distribuídos, chamando à atenção a uma concentração numa 

rua que atravessa a cidade e que de um lado se caracteriza pelos seus edifícios públicos, a rua onde 

se localiza o Cine-teatro. 

Visto a cidade de St. Tirso ter uma lógica que se apresenta desde os seus primórdios, um gesto uma 

intenção de ser charneira, as suas funções falam muito por esta cidade e começa a ser claro uma 

discrepância na Cultura. 

Analisando a Fig.32, o número que mais chamou a atenção foi o número de edifícios dedicados à 

cultura por ser o número mais reduzido sendo que um deles foi inaugurado este ano. Podemos ver 

no mapa que ambos os edifícios assinalados se encontram mais longe do centro, tendo um ainda mais 

longe que não aparece no mapa mas que é importante referir e já foi comentado anteriormente, a 

Fábrica de Santo Thyrso.  Podemos dizer que centralmente no mapa há um vazio cultural que sirva 

activamente os habitantes. Seria o local ideal para construir um edifício que não sirva apenas de 

museu mas sim para “exercer” a arte, para realizar arte e não apenas ver, e onde as pessoas possam se 

deslocar a pé e ter um espaço de lazer / cultura todo o dia. 

Para perceber se a cidade se distribui ordenadamente e se não tem discrepância de funcionalidade, é 

importante também saber se falamos de uma cidade de grande ou pequena escala. No caso de Santo 

Tirso a maioria dos edifícios têm até 4 pisos sendo apenas cerca de 10% que ultrapassa este número.

(Fig.33) 

Tendo em conta que a cidade está em constante transformação e é caracterizada por esta mudança 

e pelas permanências, as funções que esta absorve ao longo dos tempos faz parte da sua estrutura. 

Assim esta não pode ser caracteriza apenas pela sua função, visto que esta já absorveu muitas.  Visto as 

transformações serem importantes para uma cidade, para a sua evolução, faz sentido o estudo do seu 

contraste, as permanências. Estas podem tomar a forma que se denominam de monumentos, mas 

também da persistência dos traçados e dos planos das ruas que contam o que a cidade terá sido no 

seu passado que difere do presente.  Mas existem dois tipos de permanências, as que ainda actuam 

na vida das pessoas tendo um carácter dinâmico querendo dizer que ainda são espaços que exercem 

função ou as que têm um carácter patológico, que são estáticas. Consideremos nestas últimas as 
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Fig.34 - Indicação dos 
vazios urbanos no 
centro da Cidade

Fig.35 - Áreas de maior 
movimento diurno e 
nocturno

Vazios Cine-teatro     Maior movimento nocturnoZona de maior circulação
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Para além do Cine-teatro, e como na maioria das cidades, existem alguns vazios não construídos ou 

sem definição de uso espalhados pela cidade de Santo Tirso. Numa área mais reduzida e próxima 

ao centro da cidade podemos encontrar dois grandes vazios urbanos que se destacam na paisagem: 

o espaço de projecto deste trabalho e um outro local mesmo na entrada da cidade. Neste local é 

visível uma estrutura em betão em ruínas de um edifício com um considerável altura e terá sido um 

edifício de habitação. Esta ruína está muito presente na paisagem da entrada da cidade, sendo por 

isso mesmo um grande tema abordado constantemente pela Câmara. (Fig. 33) 

Mas existiam outros  vazios urbanos que estavam no palco das atenções da Câmara. Tal como é 

referido na Trienal de Arquitectura de Lisboa em 2007, o Cine-teatro é um vazio que está para ser 

recuperado; depois temos o Complexo Desportivo que já foi construído num local onde o “vazio” 

veio a ter uma nova função; e a frente do rio onde foi construído uma ponte que liga a cidade a um 

parque, enfatizando o vazio. Estes são diferentes tipos de vazios, dos quais também houve diferentes 

interpretações e intervenções, mas como podemos ver apenas um deles referido na Trienal ainda está 

por intervir. 

Segundo Rossi as funções assumem a forma, e a alteração da primeira resulta consequentemente na 

alteração da forma. Assim sendo as funções justificam a forma. 37

No entanto existem exemplos que por vezes justificam a alteração de algum destes elementos e a 

permanência do outro, tema discutido exactamente no tipo de intervençãos numa ruína. 

Faz parte dos processo natural e dinâmico das cidades a evolução, mas que de um certo modo deve 

ser conciliada com a permanência. 

Em muitos casos o que acontece é que na realidade a cidade desfruta de edifícios cuja sua função já 

se terá perdido, residindo o valor unicamente na sua forma.  

Posto isto a cidade tem de ser adaptável, elástica aos hábitos de milhares de pessoas, susceptível a 

mudanças quer visuais quer funcionais ou mesmo de significados. 

Mas não esquecendo que a cidade é um aglomerado de pessoas, de acções humanas, é a vida, o 

quotidiano e os movimentos das pessoas que vão qualificando os espaços. 

Numa análise apenas baseada no conhecimento pessoal acerca da cidade e através da observação, 

pretendemos mostrar as zonas de mais actividade / movimento da cidade, reforçando as nocturnas. 

Com base na Fig.34 podemos concluir que o espaço de projecto está incluído na área de maior 

movimento diurno e que com o programa certo pode aumentar a actividade nocturna para mais uma 

zona. 

Assim sendo também a vida e a memória colectiva do povo que constitui as cidades é que conta as 

histórias desta. O locus, a memória, as permanências, a história, as transformações, a arquitectura, 

estes são todos os componentes de uma cidade. 

37.   ROSSI, Aldo. 
“La arquitectura de la 
ciudad”. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 
SL, 2015, pág. 32

“No hay transformación urbana que no signifique también una transformación de la vida de sus habitantes.”38

38. Ibidem, pág. 196

Ruínas, ou mesmo até os Vazios Urbanos.
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Esta análise à cidade veio reforçar a nossa intenção inicial em reabilitar o vazio urbano actual do Cine-

teatro quer na sua forma e simbologia como a sua função. Reabilitar o programa original é então para 

além de um desejo uma necessidade da cidade. Sendo poucos os edifícios culturais da cidade, são 

também poucos os vazios urbanos que se disponibilizam na cidade para uma oportunidade como 

esta. 

Estas análises irão estar presentes em vários aspectos no processo projectual pelo que começam a 

surgir ideias de formas e conceitos. No entanto é necessário antes de partir para uma ideia de projecto 

finalizar o pensamento de programa e investigar alguns aspectos formais bastante importantes. 
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Quererá a cidade manter a sua história, a sua memória, o seu património, ou esta será apenas uma 

reposta às necessidade, e assim um reflexo constante da actualidade?

E os habitantes terão ou não opinião nestas intervenções, nas necessidades e assim surgirá uma 

cidade reflexo dos seus habitantes?

Será o programa antigo Cine-teatro uma condicionante para o novo projecto?

Será a sua forma, as suas fachadas, a sua cor, a sua memória enquanto edifício, factores a manter ou 

a ter em conta?

Será o novo programa uma consequência do passado deste local ou apenas um surgir de uma nova 

era sem ligações ao passado?

A MEMÓRIA

 |02.3|

Memória como condicionante
Memória é o nome atribuído à capacidade que o homem tem em reter informações, factos e 

acontecimentos no cérebro para mais tarde recordar. Este é o estado mais puro da memória, 

a memória natural que o homem inconscientemente retém e guarda. No entanto o homem tem 

também a capacidade em produzir uma memória mais artificial criando artefactos, lugares que 

simbolizem algum acontecimento ou alguma coisa e que faça com que as pessoas o relembrem. 

Assim a imagem visual, quer fotográfica, desenhada, filmada ou mesmo vivida fica retida na memória 

das pessoas e é o principal elemento que a faz recordar de alguma coisa. No entanto ligado a esta 

imagem está sempre associado um significado pessoal ou não, que o fez reter esta informação. Uma 

simbologia. 

02.3.1

“.. el “alma de la ciudad” se convierte en la historia, el signo ligado a los muros de los municipios, el carácter 

distintivo y, al tiempo, definitivo: la memoria” 39 

39. Ibidem, pág. 152

Neste capítulo poderia expor memórias de mim enquanto habitante da cidade. No entanto este não 

é o propósito. Entender o que é a memória, principalmente na arquitectura e de que maneira agir 

perante ela é o que tentaremos perceber neste capítulo. Para além disto claro estudar e perceber a 

memória em relação ao caso de estudo e à cidade, incluindo a memória nos habitantes da cidade. 

“Para Siza, perceber um lugar não é apenas conhecer o espaço e a arquitectura; é também perceber a vida que 

os ocupa.” 40 

40. URBANO, 
Luís. “Histórias 
simples: textos sobre 
arquitectura e cinema”. 
Porto : Ruptura 
Silenciosa, 2013, p.59
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“A subtil certeza que temos de que a arquitectura é a concretização de alterações sucessivas, e por vezes 

sobrepostas, em tempos diferentes e descontínuos do território natural e artificial, resulta com maior evidência 

quando o projecto diz respeito a um edifício ou parte desse já existente; quando a memória daquilo que existiu 

constitui uma grande referência cultural colectiva.” 41 

41.  CANANATÀ, 
FERNANDES, Michele, 
Fátima. “Construir no 
tempo = building open 
time: Souto de Moura, 
Rafael Moneo, Giorgio 
Grassi”. Lisboa : Estar, 
1ª edição, 1999, pág.7

“Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe memória espontânea, que é preciso criar 

arquivos, que é preciso manter os aniversários, organizar as celebrações, pronunciar as honras fúnebres, 

estabelecer contratos, porque estas operações não são naturais (...). Se vivêssemos verdadeiramente as 

lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se em compensação, a história não se apoderasse deles 

para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. É este vei-

e-vem que os constitui: momentos de história arrancados do movimento de história, mas que lhe são devolvidos 

(...).”42 

42. GARCIA, 
CARNEIRO, Andreia, 
Luís Soares. “O 
theatro e a memória: 
100 anos do theatro 
circo de Braga”. 
Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2016, 
pág. 173 

Significado, importância, preferências são conceitos relacionados com a memória. 

Na arquitectura a memória remete muito à tradição e à história do espaço. São conceitos presentes na 

execução de um projecto, que por vezes são condicionantes. 

A memória deve então ser considerada como uma condicionante do projecto. Mas preservar a 

memória de tal forma pode ser um obstáculo para o funcionamento do edifício. Valorizar a memória 

do espaço passa por analisar esta questão de uma forma crítica. 

No caso do Cine-teatro o facto do seu interior estar destruído leva-nos a interpretar a questão da 

Memória não de uma forma espacial e fidedigna mas sim tentar apelar a este factor de outra forma. 

Apelar a memória não pela forma, neste caso, deve-se ao facto de o interior já estar destruído, o que 

facilita a construção de um projecto novo e mais do que um projecto novo é um projecto que apoie 

as novas necessidades do programa, que se adapte à actualidade. 

Assim a memória pode ser apelada não só pela forma mas também pela sua função, pelo seu uso, e 

ainda pela atitude de manter algumas linhas presentes ou mesmo materiais. 

No entanto, apesar da forma poder não ser exactamente igual, continua a existir um compromisso 

da forma com a cidade, principalmente a sua forma exterior pelo impacto que o edifício causa na 

paisagem da cidade. 

No caso do Cine-teatro este compromisso mantém-se pela relação de cércea existente com os edifícios 

envolventes. Manter esta cércea é uma das atitudes para respeitar este compromisso. Mas no caso de 

Santo Tirso poderá ir para além da relação da cércea, o que tentaremos descobrir mais à frente. 
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A memória perdura na cidade e por vezes no estado de ruína. As construções em ruínas com o seu 

aspecto de obras inacabadas possuem um significado que não precisa de ser compreendido, pois 

estas já serviram alguém ou alguma coisa e para além disso já terão sido intervencionadas, e isto é um 

valor inexplicável que uma obra pode ter (memórias).  

O presente representa assim tudo aquilo que já foi o passado, daí nos pertencer de igual forma e 

nos convencer a mantê-lo connosco como memória. No entanto é importante afirmar que não nos 

podemos deixar influenciar demasiado pois o presente/futuro pode-nos oferecer muito mais do que 

podemos imaginar. 

O ponto da reabilitação do caso de estudo é ao fim ao cabo fazer um novo edifício mas estabelecer 

relações com a ruína e a memória. A fachada pela sua persistência já se consolidou e tem uma relação 

urbana, tem uma imagem que se deve manter. Mas mais importante que esta imagem é o apego que 

as pessoas têm à fachada pelo seu uso, ao teatro e ao o cinema. Uma ligação ao programa. Assim se 

justifica a atitude de manter alguns aspectos, realçando a conexão entre o passado e presente. 

Existem edifícios que precisam de ser restaurados mas o seu programa já se perdeu, mas não é o caso 

do Cine-teatro de Santo Tirso. 

Para um arquitecto, a memória para além de estar relacionada com a história e o passado da própria 

cidade tem de passar pela preocupação da memória nas pessoas. O que as pessoas se recordam ? O 

que elas retêm? E o que realmente para elas é importante manter ou não para que a cidade não perca 

a sua definição?

Para podermos responder a estas questões de fórum mais pessoal partimos para um pequeno inquérito 

aos habitantes que tem como objectivo perceber se realmente o Cine-teatro tem a importância que os 

documentos e os factos apresentam, e quais os factores que para elas são importantes e representam 

o Cine-teatro da cidade. 
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Fig.36 - Inquérito 
realizado em 2015 
a 100 habitantes de 
Santo Tirso
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“Uma sociedade sem memória perdeu a sua identidade; (...) Lesar a memória, como fazem certos “pedagogos”, 

é um sacrilégio” 43

43.  citação de 
Olivier Reboul em: 
GARCIA, CARNEIRO, 
Andreia, Luís 
Soares. “O theatro 
e a memória: 100 
anos do theatro 
circo de Braga”. 

Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2016, 
pág. 171

Os actores da cidade 

A ideia deste inquérito surgiu depois de termos encontrado os resultados de um inquérito realizado 

em 1997 como foi referido no primeiro capítulo. Podemos tentar perceber se as opiniões gerais se 

mantêm. 

O inquérito realizado para ajudar na concretização deste trabalho e consequentemente para uma 

melhor compreensão da memória dos habitantes da cidade e da importância do Cine-teatro para 

estes foi respondido por 100 habitantes locais. Este inquérito online consistiu nas seguintes perguntas 

(tendo a maioria delas resposta de Sim ou Não):

1. Recordas-te de como era o antigo Cine-teatro da cidade?

2. Consideras que o antigo Cine-teatro de Santo Tirso foi uma obra importante para a cidade?

3. Consideras o edifício de grande impacto / de grande destaque na sua localização?

4. Achas que se deveria reconstruir o Cine-teatro?

5. Deveria ser reconstruido na mesma como um Cine-teatro?

 - Se não:    Achas que deveria ser um edifício ligado às artes?

  Deveria ser um edifício público como um hotel, restaurante..?

  Um edifício de habitação?

  Acho que poderia ser..... (podes sugerir alguma coisa)

6. Independentemente da função de um novo edifício, achas que se deveria manter a aparência do 

antigo (a memória ao passado)?

 - Se sim:  Apenas manter o que resta (a ruína)?

  Ou construir tudo igual ao que era?

  Achas que se deveria manter a cor?

 - Se não:  Deveria ser construído uma coisa completamente diferente, mais moderna, 

com uma arquitectura actual, sem relação nenhuma com o passado?

7. Consideras o Antigo edifício bonito?

8. Interessas-te em geral por artes (como um hobby ou mesmo profissionalmente)?

 Que artes?

9. Realizas /participas ou és consumidor de alguma delas (ex: música, teatro, cinema, pintura, dança...)?

No inquérito foi necessário identificar a idade e o sexo para podermos analisar principalmente a nível 

de geração as respostas. 

02.3.2
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Pelo que pudemos perceber com os resultados deste inquérito o Cine-teatro, tal como pensávamos, 

representa a história da cidade não só pela sua função de lazer e por albergar muitas memórias e 

momentos marcantes na história (acima de tudo da arte do cinema e do teatro nos seus habitantes), 

mas também pela sua arquitectura e pela sua forma que facilita o reviver dos momentos e das 

memórias e também porque foi um edifício com arquitectura de destaque em comparação com todos 

os outros edifícios da cidade. 

Analisando os resultados conclui-se que de 100 habitantes, 34 tinham entre 17 e 24 anos, 51 pessoas 

entre 25 e 50anos e 15 habitantes tinham mais de 50 anos. Em relação ao género podemos dizer que 

está bastante equilibrado em que 48 são homens e 52 mulheres. 

Visto cerca de 34 habitantes terem menos de 20 anos como é esperado muitos destes não se 

recordam de como era o Cine-teatro antigo visto este já ter sido destruído à 11 anos. No entanto a 

ruína mantém-se e a opinião destes habitantes pode e deve ser  tida em conta acerca do que poderá 

vir a ser este espaço e do que fazer com a ruína.  Assim apenas 59 dos inquiridos  se recordam de 

como era o antigo Cine-teatro. 

No entanto quase a totalidade dos inquiridos concordam que o Cine-teatro foi uma obra importante 

e continua a ser uma obra de grande destaque actualmente, mesmo permanecendo em ruínas, e 

consequentemente deverá ser reabilitada. 

A dúvida e a diferença de respostas começa a surgir mais na grande questão do programa que deve 

albergar a sua reabilitação.  No entanto continuamos com a maioria a concordar com as nossas 

conclusões que se deve reabilitar também o programa e por isso continuar a ser um Cine-teatro.  

Mas nesta questão surge uma resposta interessante 50% dos que responderam que não deveria ser 

um Cine-teatro escreve que deveria ser um Centro de Artes Urbanas. Continuamos assim com um 

programa direccionado para as artes.

Nesta questão foram muitos os comentários que devem aqui ser realçados. Achamos nós que mesmo 

os habitantes que responderam que deveria ser reabilitado como um Cine-teatro, fizeram questão de 

comentar deixando notas como: 

“Pode ser completado com funções de centro cultural nunca perdendo a sala de teatro como ponto central”

“Deveria manter o conceito, mas explorar novas ideias para o local (actualizar)”

“Edifício Cultural multidisciplinar, género casa da cultura, com auditório, sala exposições, bar...”

“Sala de espectáculos” 44 

44.  Comentários dos 
habitantes de Santo 
Tirso deixados no 
questionário realizado 
para este trabalho em 
2015

Passando para a questão mais formal e estética 83 pessoas acham que independentemente da função 

o edifício deve manter a sua aparência, estando estas um bocado divididas por igual se se deve manter 

apenas a ruína ou reconstruir igual ao que era. Em relação à cor 67 pessoas afirmam que esta se deve 

manter. 

Para tentarmos perceber não só o que os habitantes acham do que se deve fazer ao espaço, as 

últimas perguntas têm como objectivo tentar perceber os gostos pessoais e mesmo as actividades dos 

habitantes. Sendo assim 89 pessoas acham que o edifício antigo era bonito.

Em relação ao interesse dos habitantes por arte 81 pessoas afirmaram o seu interesse em artes e todas 

elas participam e realizam alguma arte, onde  destacaram o teatro, o cinema e a música. 



68
ANÁLISE PROGRAMÁTICA PARA A REABILITAÇÃO DE UMA RUÍNA

O CINE-TEATRO DE SANTO TIRSO

RUÍNA

CINE-TEATRO

PROGRAMA

MEMÓRIA



69
02 | OS ESPECTADORES

Os três vértices

 |02.4|

Depois de escolhermos o Cine-teatro de Santo Tirso como o caso de estudo deste trabalho surgiram 

temas que obrigatoriamente sentimos necessidade em abordar e explorar. 

Ruína, Programa e Memória são então os três grandes temas, as pontas soltas do trabalho que 

estudadas e consideradas como pontos de partida do trabalho têm as três em conjunto a finalidade 

de descobrir como intervir / projectar no antigo Cine-teatro de Santo Tirso. 

Mesmo estudadas inicialmente como três temas individuais, deparámo-nos logo desde o início com o 

facto de serem conceitos muito próximos e que quando estudado um, quase sempre está associado 

e referido outro. Por isso sentimos necessidade de criar este sub-capítulo que tem como objectivo 

abordar os três vértices em simultâneo, responder às questões colocadas no início de cada tema e 

ainda chegar à conclusão da atitude a tomar resultante da união dos “três vértices”. 
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No topo do triângulo de temas colocámos a ruína e o programa, pois são os temas que tratam 

questões diferentes, sendo que a Memória refere-se aos dois e é abordado nos dois. Na ruína podemos 

perceber a atitude a ter perante o artefacto que se encontra no espaço, analisando que a opção de 

projecto em reconstituir a fachada por questões simbólicas poderia estar independente do programa. 

A decadência da ruína está directamente relacionada com a decadência do teatro e cinema. Mas na 

verdade este permanecer do essencial vai para além do valor arquitectónico da parede mas mais o seu 

carácter simbólico, e isso serve como base de investigação como tema de projecto. 

No programa tentámos descobrir a necessidade actual da cidade que acabou por se verificar numa 

grande falha cultural na cidade. Conseguimos perceber que por vezes o programa pode estar ligado, 

ou até deve na sua maioria das vezes, às necessidades do local, o que acabou por se verificar até na 

vontade dos habitantes. Assim estudar a cidade neste capítulo permitiu-nos compreendê-la, perceber 

a sua escala e assim na intervenção ter em conta estas preocupações básicas com a envolvente, no 

sentido de continuidade da paisagem. 

A memória digamos que é o tema dedicado aos habitantes da cidade, que equilibra as conclusões 

retiradas dos outros dois temas, pois apenas reforçou através sobretudo do inquérito as opções por 

nós tomadas inicialmente.  Conseguimos analisar pela história da cidade e mesmo pelo inquérito que 

sim a cidade pretende manter a sua história e o seu património quando este é valorizado e apreciado 

por todos, o que é o caso do Cine-teatro. Neste caso as pessoas pretendem que o uso deste espaço 

perdure, a sua forma e ainda a sua cromática, ou seja a sua identidade no todo.

No capítulo da Ruína podemos analisar o impacto que apenas a fachada, ainda continua a causar na 

cidade. Sem dúvida que este edifício está enraizado naquele espaço, o que pudemos constatar em 

todos os vértices, quer pela sua imagem , pela sua função e acima de tudo pela Memória. Para nós faz 

sentido então discutirmos este património no sentido da sua reabilitação em todas as suas dimensões 

funcionais e ainda nalgumas formais. É como vimos possível reabilitar uma obra na sua forma mesmo 

que a sua função mude, como o contrário também. Neste caso faz sentido dar prioridade à reabilitação 

da função nem que a forma tenha de mudar, o que não será o caso por completo, pois a fachada 

em ruína, de tanto valor para a cidade, será então reconstituída. Para além disto tentaremos ainda 

projectar um edifício com base na continuidade e por isso mesmo faz sentido para nós tentarmos que 

a fachada, que já foi demolida, tenha de alguma forma, uma relação com o passado. 

O inquérito foi sem dúvida um ponto importante nesta investigação. As pessoas querem o Cine-

teatro na sua dimensão urbana, social e simbólica, mas acima de tudo fizeram questão de reforçar 

que desejam um edifico útil com viabilidade. Portanto já não se trata apenas de uma reabilitação mas 

sim de uma construção que apesar de estar relacionada em alguns aspectos com o antigo edifício, 

terá todas as condições físicas e tecnológicas necessárias para as actividades artísticas actuais. Será 

assim o programa uma consequência do passado deste local mas com relação com o presente.  

Há introdução de novas funcionalidade de novas valências técnicas mas garantindo de uma forma 



71
02 | OS ESPECTADORES

mimética uma medida certa, um equilíbrio não tornando o edifico desproporcional quer a nível visual 

como funcional.  

Assim a atitude neste projecto, tendo em conta todas as condicionantes do espaço  abordadas até 

então, pode passar por fazer a mesma estrutura tectónica da sua origem para se relacionar com a forma 

e dar continuidade à sua função original com algumas afinações, rectificações quer funcionais quer 

formais. Passa por reabilitar o teatro e o cinema no seu aspecto tectónico, construtivo, volumétrico 

urbano e de fragmento urbano, mas também no seu sentido social. 

Um dos desafios é assumir e garantir a linguagem de continuidade mas transformista e regeneradora 

em que coloca em cima da mesa o estudo da forma enquanto elemento não plástico mas de maneira 

a estabelecer relações com a cidade, manter o equilíbrio do todo.  

Uma imagem ícone que deve permanecer.

Chegando neste ponto a uma decisão programática, digamos mais a uma tipologia de programa ou 

função do edifício, todas as divisões ou partes do programa necessário, irão resultar da relação do 

edifício com o programa já aqui definido, com o seu carácter simbólico e também com a cidade no 

ponto de vista da leitura total. Este é um processo que será transmitido e pensado no método e no 

processo projectual.

A formatação final do programa está então no equilíbrio do desenvolvimento do projecto.

No entanto antes de partirmos para este desenvolvimento de ideias e projecto, sentimos necessidade 

de fazer um afastamento ao caso de estudo e estudar o programa aqui concluído de uma forma 

mais geral e global. Assim sendo, a história do Teatro, Cinema e dos Cine-teatros são então os temas 

estudados no próximo capítulo. 
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A história dos teatros e dos cinemas
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NOTA: Este capítulo sendo um momento de leitura, estudo e investigação deste trabalho tem como base conteúdo retirado 

dos livros:

- IMAL, Pierre. “O Teatro antigo”. Lisboa: Edições 70, 2002

- PEVSNER, Nicolaus. “Historia de las tipologias arquitectonicas”. Barcelona : Gustavo Gili, 1980, 2ª ed

- ROSSI, Aldo. “La arquitectura de la ciudad”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2015

- SILVA, Susana Constantino Peixota da. “Arquitectura de Cine-Teatros. Evolução e registo (1927-1959): Equipamentos de cultura 

e lazer em Portugal no Estado Novo”. Coimbra : Almedina, 2010, Colecção Cidades e arquitectura nº2

- RIBEIRO, Nuno Pinto. “Teatro do Mundo: lugares do palco, espaços da cidade = what’s our life? A play of passion”. Porto: 

CETUP, 2008

- DIAS , Manuel Graça. “João Mendes Ribeiro, arquitectura e cenografia”. Coimbra : XM, 2003

- GÓMEZ, Felisa de Blas. “El teatro como espacio”. Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, 2009

- “La arquitectura en escena: programa de rehabiltación de teatros españoles del siglo XIX”. Madrid : MOPT, 1992

- MACKINTOSH, Ian. “La arquitectura, el actor y el público”. Madrid : Arco Libros, 2000

- FERNANDES, José Manuel. “Cinemas de Portugal”. Lisboa : Inapa, 1995

- RODRIGUES, António. “O Cinema e Arquitectura”. Lisboa : Cinemateca Portuguesa, 1999

- GEADA, Eduardo. “O Cinema espectáculo”. Lisboa : Edições 

- Colecção Arquitectura Ibérica nº 8. “Cultura/ Alfredo Payá Benedito... (et.al)”. Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2005

- SOLMER, Antonino.“Manual de Teatro”. Lisboa: Cadernos Contracena e Temas de Debates, 2017
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A HISTÓRIA DOS TEATROS E DOS CINEMAS

 |03.1|

O cenário criado no teatro é um “mundo” cheio de magia. Podemos acreditar que sempre foi aquela 

paixão por parte do homem, de querer ser por vezes uma pessoa diferente, querer experimentar 

novas personalidades, que levou a muito cedo à prática da representação. O divertimento, as comédias 

mas ao mesmo tempo o relatar assuntos sérios são uma necessidade constante, e no teatro existe a 

particularidade de ser aceite tudo aquilo que no mundo real não segue as devidas regras, mas que 

aliciam as pessoas, mesmo que façam frente à religião. No entanto nem sempre foi assim, existindo 

uma evolução do seu conceito até aos dias de hoje. 

“Supóngase que un arquitecto que haya estudiado el espíritu de los viejos teatros, no para imitarlos, sino para 

evocarlos y que sepa perfectamente cómo agrupar a un público alrededor del actor, sea capaz de conseguir un 

buen nuevo teatro, tan bueno como nos antiguos, con su misma calidad y su mismo espíritu, pero con unos 

espacios entre bastidores para los actores y unos vestíbulos y bares para el público infinitamente más 

agradables...”  45 

45.  MACKINTOSH, 
Ian. “La arquitectura, 
el actor y el público”. 
Madrid : Arco 
Libros, 2000, pág. 128

Teatro : “teatro, s.m. lugar ou casa onde se representam comédias, farsas, revistas, etc.; arte de representar; 

literatura dramática; a arte dramática; colecção das obras dramáticas de um autor ou de uma nação; 

profissão de actor ou actriz; (fig.) lugar onde se deu um acontecimento; ilusão; fingimento; hipocrisia; (...)” 46 

46.  COSTA, MELO, 
J. Almeida e A. 
Sampaio. “Dicionário 
da língua portuguesa”. 
Porto: Porto Editora, 
1992, 6ª edição, 
corrigida e aumentada, 
pág. 1594

“ “Teatro: área onde algo acontece” ” 47 

47.  RIBEIRO, Nuno 
Pinto. “Teatro do 
Mundo: lugares do 
palco, espaços da 
cidade = what’s our 
life? A play of passion”. 
Porto: CETUP, 2008, 
pág. 61
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Fig.37 - Planta do 
Teatro de Pompeu
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A não definição de espaços dedicados à prática do teatro nos seus primórdios  nunca deixou de ser 

um pretexto para a não realização desta arte. Inicialmente com o objectivo de expressão literária, 

celebração ou agradecimento o teatro surge através de danças colectivas que abordavam questões do 

dia-a-dia.  Este conceito inicial e genuíno revelou uma forte relação com os espaços da cidade pois a 

adaptação dos espaços para a realização da arte ou mesmo o inverso levou a que os habitantes e os 

performars interagissem entre si pela sua proximidade física. 

Assim o teatro surge nas duas grandes civilizações antigas, a da Grécia e a de Roma sem espaço 

definido para o seu fim. Mais tarde com a introdução da tragédia os “festejos” passam a decorrer nos 

teatros de pedra e ao ar livre.48

Na Idade Média com o surgimento do circo o teatro entra em declínio e é difamado pela Igreja como 

sendo um pecado. Como consequência são introduzidas as peças religiosas no teatro, passando a ser 

realizadas quer em Igrejas quer nas praças das cidades.

48.  GRIMAL, Pierre. 
“O Teatro antigo”. 
Lisboa: Edições 70, 
2002, pág. 8

“Em todos os tempo, o teatro foi um meio poderoso de acção; serve de veículo a ideias e “mentalidades” que o 

palco propaga, difunde e impõe com uma eficácia e um alcance maiores dos que os do livro. 

É notável que os dois grandes momentos do humanismo – a Antiguidade Clássica e o Renascimento europeu 

– tenham tido o teatro como meio de expressão privilegiado.” 49 

49. Ibidem, pág. 7

O auge do Teatro Clássico ou Pré-Clássico atinge-se (principalmente em Itália, Espanha, Inglaterra e 

França) com a ressurreição da tragédia e da comédia antiga do Renascimento Italiano50, aquando os 

cenários múltiplos passam a cenários únicos e fixos com temas para peças tanto trágicas, cómicas 

como bucólicas. Os cenários eram de grande importância, evoluindo para o mais realistas possíveis a 

representar as cidades, as suas ruas, os palácios, as torres... numa excelente pintura e numa perfeita 

perspectiva. A perspectiva era um tema explorado e importante nesta arte51. Os cenários evoluem 

assim de cenários deambulantes para auditórios fixos. 

A representação da primeira tragédia, pelo menos que se tenha conhecimento, foi em Atenas, cerca 

de 534 a.C.52.Vários eram os estilos de representações na época, mas sem dúvida que as que mais 

realce tiveram foram a tragédia e a comédia, que juntas formavam o drama satírico que tanto as 

pessoas gostavam. Em Roma surge um género de comédia popular denominado de atelana que não 

deixou qualquer tipo de marco na história pois:

50. Ibidem

51.  PEVSNER, 
Nicolaus. “Historia 
de las tipologias 
arquitectonicas”. 
Barcelona : Gustavo 
Gili, 1980, 2ª ed., pág. 
75

52.  GRIMAL, Pierre. 
“O Teatro antigo”. 
Lisboa: Edições 70, 
2002, pág. 8

 “Dependiam da mímica, da livre gesticulação ou da dança orientada, do canto, da música.”53 

53.  Ibidem, pág. 9
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Os diferentes espaços que constituem os Teatros
Para perceber bem a história dos teatros basta conhecer a história da arquitectura dos teatros, pois 

esta faz parte do conjunto de artes que reflecte a história do momento. 

Assim, desde sempre que vários foram os espaços onde se realizavam esta prática, desde espaços 

públicos como praças e ruas, se considerarmos os bailados e os coros de significado religioso, 

simbólico ou mimético, que mais tarde evoluíram para os mercados e os palácios. 54 

Ainda nos primórdios do teatro havia um local sagrado na “ágora” (a praça pública) das cidades, que 

se denominava de choros em Atenas. Este espaço que durou até aos primeiros anos do século V a.C. 

acolhia este tipo de actividades teatrais, que na altura dos espectáculos era cercado por bancadas de 

madeira. Também em Roma os teatros eram instalações temporárias em madeira, sendo o primeiro 

caso como permanente o Teatro de Pompeu (Fig.37) no Campo de Marte em 55 a.C..55 

Assim sendo, as características desta arte foram mudando para se adaptarem às diferentes qualidades 

do ambiente temporário em que era inserida, tirando partido dos recursos do terreno, evoluindo a 

relação dos próprios actores com o público, a própria peça e o seu tema e ainda o cenário que seria 

muito mais limitado no espaços públicos.

A adaptação de espaços públicos foi constante ao longo do tempo. A forma, as construções provisórias, 

os métodos construtivos, as ideias eram constantes e iam surgindo com o decorrer dos espectáculos 

e as novas necessidades. Inicialmente o actor e o coro misturavam-se distinguindo-se apenas pelo seu 

traje. O primeiro passo para o encontro das características do teatro actual foi a construção do skênai, 

um “espaço” atrás dos actores servindo de pano de fundo. Este inicialmente foi construído como uma 

simples barraca que mais tarde passou a ser em alvenaria. Com o objectivo de instalar os cenários 

nesta solução, o skênai foi evoluindo. Começando como um edifício simples, rectangular e de fachada 

lisa, constrói-se dois pavilhões, um em cada extremidade (os paraskênia), entre os quais se passava o 

espectáculo e o coro continuava na orquestra.56 Nos princípios do século III o skêne passa a ter dois 

pisos e um dos lados apresenta um avançado de um só piso a todo o comprimento. (Fig. 38)

54.  PEVSNER, 
Nicolaus. “Historia 
de las tipologias 
arquitectonicas”. 
Barcelona : Gustavo 
Gili, 1980, 2ª ed., pág. 
78-79

55.  GRIMAL, Pierre. 
“O Teatro antigo”. 
Lisboa: Edições 70, 
2002, pág. 13-14

56. Ibidem, pág. 16

“Assim, o telhado (em terraço) deste avançado, bastante sobrelevado em relação à orquestra, forma um longo 

estrado: é o proskênion, equivalente do “palco” nos nossos atuais teatro tradicionais. O segundo piso da skêne 

constitui um pano de fundo e serve de apoio ao cenário. Actores, sobre o terraço do proskênion (designado 

logeion, porque é daí que eles falam), e músicos na orquestra, encontram-se separados por uma diferença de 

nível que atinge mais ou menos 2.80m.” 57 

57. Ididem, pág. 17

03.1.1
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Fig.39 - Planta do 
Teatro de Priene

Fig.40 -Planta do 
Teatro Olímpico de 
Palladio
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O palco é outro elemento fundamental que surgiu e que vai ao encontro da realidade actual. 

Introduziu-se cerca de 340 a.C. como um estrado sobrelevado. Na Ásia Menor podemos ver as ruínas 

de um dos primeiros teatros, o teatro de Priene (Fig. 39).58 

Ainda em relação aos cenários surge a ideia da criação de uma paisagem em redor dos actores. 

Sócrates introduz painéis onde eram pintadas as paisagens em frente da skêne que seriam mudados 

antes de cada tragédia ou comédia. 

58.  Ibidem, pág. 17

“Existia ainda um outro tipo de cenário que consistia em prismas triangulares de madeira, com a altura da 

skêne e colocados em cada uma das suas extremidades. Estes prismas, chamados periaktoi ou periacti, eram 

móveis e giravam sobre o seu eixo, apresentando ao público uma face de cada vez, escolhida de acordo com o 

local que se queria evocar.” 59 

59.  Idem, pág. 20

No teatro Romano a disposição dos espaços é relativamente diferente e mais simples recebendo 

influências do teatro helenístico. O palco do teatro romano é mais comprido e a orquestra é 

um semicírculo. A skêne deixa de ser um edifico existindo uma parede de fundo mais elaborada 

denominando-se de fachada da scaena. (Fig.38)

A Arquitectura dos Teatros
Numa sociedade já depois da revolução industrial os direitos passam a  ser outros, então a preocupação 

consigo mesmo e o interesse pelas actividades fora do horário de trabalho é acrescida, principalmente 

pela classe trabalhadora que até então eram poucos as oportunidades para usufruir dos espectáculos. 

“O aproveitamento de um tempo de lazer após um dia de trabalho, a conquista da folga semanal ao domingo 

e, anos depois, das férias pagas, introduzem novos costumes de aproveitamento do tempo. Para além das 

distracções caseiras com a leitura, os jogos e mais tarde o gramofone e a rádio, o tempo livre passa a ter uma 

nova componente social pública: é consagrado aos “prazeres do espectáculo, das visitas, das festas, do jogo e 

mesmo do farniente” e ainda do “próprio passeio” quando destinado a “ver e ser visto”. Instituem-se espaços 

próprios com respectivos rituais de utilização para a ocupação dos tempos livres equivalentes, agora, aos 

tempos sem trabalho.” 60 

60.  SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Coimbra: Almedina, 
2010, Colecção 
Cidades e Arquitectura 
nº2, pág. 17

Cerca de 1531, com a valorização do tempo livre e do seu aproveitamento para lazer, o teatro ganha 

um importância social de tal forma que se começa a sentir uma preocupação em ter um espaço 

próprio e cada vez mais permanente para esta actividade. É com este desejo de construir um edifício 

com um novo conceito que em 1580 surgem os Teatros mais parecidos com os que conhecemos hoje, 

pioneiros em Itália, como é o caso do Teatro Olímpico de Palladio (Fig.40) em Vicenza e o teatro de 

Sabbioneta. 61 

Um conceito que surge muito cedo em Itália, pois no século XVI ainda em França e em Inglaterra o 

teatro ocupava lugar nas praças do mercado, nas mansões particulares, na corte, nas casas nobres, nas 

escolas e nas universidades. 

03.1.2
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Fig.41 - Planta do 
Teatro Tor di Nor

Fig.42 - Planta de 
“Scala de Milán”

Fig.43 - Planta do 
Teatro de Besançon
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Já no século XVII, o Teatro em Itália sofre influências do barroco introduzindo a ópera, os bastidores 

que tomaram lugar de “los periacti”, a disposição do auditório que acomoda “las intermezzi” 

(movimento musical situado entre dois trechos principais) e os palcos no lugar das galerias, apesar de 

estes não serem uma total novidade. Nesta época os cenários caracterizam-se pelo seu trabalho 

elaborado. É também nesta altura que o próprio auditório sofre mudanças. A substituir o anfiteatro 

semicircular encontram-se várias formas básicas, como o anfiteatro em “U”, oval ou elíptica, forma de 

ferradura e mesmo em sino de lados rectos. 61 Um exemplo desta época que retrata bem as suas 

características é o Teatro Romano de Tor di Nor (1666-1671 Fig. 41), “projectado por Carlo Fontana”.62 

Esta é uma fase em que o modelo ideal do Teatro assenta durante uns tempos, tendo tempo para 

começar a conquistar a Europa. 

A arquitectura teatral italiana atinge o seu clímax com o “Scala de Milán” (Fig.42), construída segundo 

planos de Piermarini entre 1776-1778. 64 

Em França, cerca de 1750, a arquitectura teatral seguia uma tendência classicista. Uma oposição 

contra a concepção global do teatro barroco, principalmente contra os “palcos”. Mas foi nesta altura 

de várias tendências que surgiu a cobertura em ferro. 

Numa altura em que o teatro tinha ganho uma forma fosse qual fosse a sua influência, vários foram 

os arquitectos, artistas que defenderam diferentes teorias ao longo dos anos sobre as demais formas 

do Teatro.  

Algarotti64 por exemplo, 

61.  Ibidem, pág. 78

62.  Ibidem, pág. 82

63.  PEVSNER, 
Nicolaus.“Historia 
de las tipologias 
arquitectonicas”. 
Barcelona:Gustavo 
Gili,1980,2ª ed.,pág. 88

64. Francesco 
Algarotti (1712-1764), 
filósofo, crítico e 
escritor de ópera 
italiana

“Por lo que respecta a los edificios teatrales, escribió que deberían ser a prueba de fuego, es decir, de ladrillo o 

piedra, y que el auditorio debería ser semielíptico, o sea, una elipse longitudinal truncada. Aún acepta los 

palcos y por razones acústicas permitiría que fueran de madera.” 65 

65.  PEVSNER, 
Nicolaus. “Historia 
de las tipologias 
arquitectonicas”. 
Barcelona : Gustavo 
Gili, 1980, 2ª ed., pág. 
93

Jacques François Blondel66 defende a existência de galerias, auditórios elípticos e semicirculares, 

edifícios com acessos fáceis. 

L.S.Mercier67 não apoia os palcos e defende o deambulatório atrás do auditório semicircular.68 

Como exemplo de uma atitude muito radical é o edifício Teatro de Besançon (1778-1784 Fig.43) 

em França do arquitecto Claude-Nicolas Ledoux, com acentos escalonados em forma de anfiteatro 

semicircular. E é precisamente o facto de os vários níveis estarem escalonados mais a introdução pela 

primeira vez de uma cave para a orquestra que o destaca de todos os outros teatros franceses. 

Em Portugal nesta época foi erguida a primitiva edificação do Teatro Nacional S. João em 1794.

66.  Jacques François 
Blondel (1683-1756), 
francês arquitecto, 
escritor, gravurista
67.  Louis-Sébastien 
Mercier (1740-1814), 
escritor francês

68.   PEVSNER, 
Nicolaus. “Historia 
de las tipologias 
arquitectonicas”. 
Barcelona : Gustavo 
Gili, 1980,2ª ed.,pág.91

“El carácter de un edificio debería expresarlo él mismo perfectamente en su exterior, y el teatro solamente 

podía ser considerado como teatro.” 69

69. Ibidem, pág. 100
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Fig.44 -Planta da 
Ópera de Charles 
Garnier
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Nos finais do século XVIII e inícios do século XIX surge em París teatros gloriosos com influência do 

Neobarroco. É exemplo a Ópera de Charles Garnier (1861-1875 Fig.44) em Paris.70 Esta obra caracteriza-

se pela sua grande escada na entrada à qual a sala se ajusta e não ao contrário. O auditório é enorme 

com a sua forma de ferradura e contém 4 filas de palcos. A estrutura é em ferro mas não é visível nem 

interiormente nem exteriormente. 

Entretanto em Portugal surgem dois teatros de grande importância na cidade do Porto, o Teatro do 

Circo e o do Rivoli. O teatro do Circo mais tarde já com uma construção em pedra é chamado de 

teatro Sá da Bandeira. O teatro do Rivoli inaugurado em 1913, foi mais tarde adaptado ao cinema em 

1923. 

Em Matosinhos ,em 1906, é construído o cine-teatro Constantino Nery.

No expressionismos a arquitectura dos teatros teve uma pequena influência do estilo internacional 

moderno. É nesta altura que Gropius aparece fazendo uma das inovações mais recentes nesta história 

da arquitectura dos teatros. Falamos do “Total-Theater” (Fig.45) de 1927 que se destaca de todos os 

outros teatros pelo facto do “escenário”/palco ser móvel, estar na sua posição convencional ou então 

central, tal como os assentos. Este foi um projecto que abriu caminho para a construção dos teatros 

quase circulares. O objectivo de Gropius era desde o início:

70.  Ibidem, pág.100

“arrastar el espectador al interior del drama” 71 

71. Ibidem, pág. 104

03.1.3 O Espaço Cénico
A arquitectura dos Teatros dá forma ao espaço onde o teatro acontece e reflecte a organização que 

melhor se adequa a esta arte, facilitando a sua expressão. No entanto na arte teatral existe um outro 

termo para o espaço onde se desenvolve o teatro que pode não ser exactamente o “edifício” ou 

“praça” onde este acontece, mas sim o conjunto de todos os elementos que envolvem cada cena do 

teatro independentemente do espaço físico. Falámos do Espaço Cénico, que a maioria das vezes é 

estudado  e desenvolvido por arquitectos por ter como objectivo gerar o espaço, a envolvente ou o 

cenário que melhor se adequa a cada espectáculo.  

Em relação a este espaço também foram vários os estudos, teorias e evoluções técnicas. A partir da 

primeira década do século XX, assistiu-se à queda da pintura perspectivada em duas dimensões e o 

espaço cénico passa a ser um espaço em três dimensões e todos os elementos que o compõem são 

igualmente a três dimensões.72 A tendência seria a cada vez mais o espaço ser simples e o mais 

imaginativo possível, tendências seguidas por Barrault 73 e também por Gordon Craig 74 

72. RIBEIRO, Nuno 
Pinto. “Teatro do 
Mundo: lugares do 
palco, espaços da 
cidade = what’s our 
life? A play of passion”. 
Porto: CETUP, 2008, 
pág. 106

73.  Jean - Louis 
Barrault (1910-1994) 
ator francês que 
juntamente com a 
sua esposa formou 
uma das companhias 
teatrais mais famosas 
de França

74.  Edward Gordon 
Craig (1872-1966) ator, 
cenógrafo, produtor e 
diretor do teatro inglês
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Fig.45 - Planta de 
Total-Theater

““Recorde-se, porém, que o actor, segundo Barrault, pode, pelo gesto e pelo movimento a quatro dimensões, 

preencher todos os espaços vazios da cena. E então, a tendência mais evoluída será o máximo de economia de 

elementos cénicos, numa busca de maior sobriedade e simplicidade.”” 75 

“Gordon Craig foi seu aliado na reforma de teatro, liderando uma luta contra a tirania de um realismo 

acrítico e leviano, e a favor de um teatro imaginativo.” 76 

75.  citação de 
Redondo Júnior em : 
RIBEIRO, Nuno Pinto. 
“Teatro do Mundo: 
lugares do palco, 
espaços da cidade = 
what’s our life? A play 
of passion”. Porto: 
CETUP, 2008, pág. 106

76.  RIBEIRO, Nuno 
Pinto. “Teatro do 
Mundo: lugares do 
palco, espaços da 
cidade = what’s our 
life? A play of passion”. 
Porto: CETUP, 2008, 
pág. 107

Podemos também considerar nesta tendência a influência e os conceitos de Appia 77 que eleva ainda 

mais a simplicidade dos cenários apelando para os símbolos e aproximando o palco da liberdade da 

música e da poesia. 

O construtivismo  presente nesta altura em todas as artes foi o principal culpado pela introdução e 

evolução da biomecânica nos palcos de teatro, proporcionando:

77.  Adolphe Appia 
(1862-1928) arquiteto 
e encenador suíço 
que instroduziu o uso 
das sombras de forma 
deliberada nos palcos

“o desenvolvimento dos instrumentos cénicos assim como progressos técnicos, paralelamente às reformas 

empreendidas na caixa de palco.”78 

78.  RIBEIRO, Nuno 
Pinto. “Teatro do 
Mundo: lugares do 
palco, espaços da 
cidade = what’s our 
life? A play of passion”. 
Porto: CETUP, 2008, 
pág. 111
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““Recorde-se, porém, que o actor, segundo Barrault, pode, pelo gesto e pelo movimento a quatro dimensões, 

preencher todos os espaços vazios da cena. E então, a tendência mais evoluída será o máximo de economia de 

elementos cénicos, numa busca de maior sobriedade e simplicidade.”” 75 

“Gordon Craig foi seu aliado na reforma de teatro, liderando uma luta contra a tirania de um realismo 

acrítico e leviano, e a favor de um teatro imaginativo.” 76 
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Podemos também considerar nesta tendência a influência e os conceitos de Appia 77 que eleva ainda 

mais a simplicidade dos cenários apelando para os símbolos e aproximando o palco da liberdade da 

música e da poesia. 

O construtivismo  presente nesta altura em todas as artes foi o principal culpado pela introdução e 

evolução da biomecânica nos palcos de teatro, proporcionando:
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(1862-1928) arquiteto 
e encenador suíço 
que instroduziu o uso 
das sombras de forma 
deliberada nos palcos

“o desenvolvimento dos instrumentos cénicos assim como progressos técnicos, paralelamente às reformas 

empreendidas na caixa de palco.”78 

78.  RIBEIRO, Nuno 
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life? A play of passion”. 
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Uma fase em que no palco o texto era adaptado essencialmente à expressão apenas pela atitude, pelo 

gesto e movimento do actor. 

Meyerhold 79 foi o que levou esta pureza de teatralidade ao limite. Querendo mostrar que o teatro não 

depende de mais nenhuma arte, os palcos não tinham cenários nem telas de fundo e existiam apenas 

os elementos necessários para apoiar o actor na representação, ou seja todos os elementos no palco 

seriam utilizados e trocados no momento em que necessário, à vista do público. O teatro era 

unicamente composto pelo que estaria à vista de todos, sendo a capacidade de interpretação e 

representação do actor e do público os elementos presentes.  O nu da peça trabalharia ao máximo a 

imaginação. 

Indo mais além, ainda houve algumas experiências por parte de alguns autores em afastar a literatura 

do teatro, recaindo a atenção total sobre o actor que através de signos assumiria o papel principal. No 

entanto no teatro ocidental a tendência era exactamente a oposta, pois a literatura mais concretamente 

o texto dramático era cada vez mais o alvo de muitas atenções. 80 

Mas nos anos sessenta, no teatro de vanguarda 81 a predominância do vazio e apenas do actor era 

criticada por Peter Brook 82 , nos anos setenta elementos como a presença do encenador, a cenografia 

e a música foram estudadas para fazerem parte integrante do teatro. Evoluindo de forma natural, os 

anos oitenta ficou caracterizado pela forte relação entre o teatro, a dança e a ópera, introduzindo 

naturalmente elementos visuais de artes plásticas. É nesta altura também que se regressa ao centro da 

cidade, ao vermelho e ao dourado das salas de espectáculo recuando no tempo e fazendo com que 

este se sobreponha ao espaço evocando a memória. Já nesta altura se podia testar a importância e a 

influência que pode ter o evocar a memória. 83 

79. Vsévolod 
Emilevitch Meyerhold 
(1874-1940) ator 
russo de teatro e um 
dos diretores mais 
importantes diretores 
e teóricos de teatro da 
primeira metade do 
século XX

80.  RIBEIRO, Nuno 
Pinto. “Teatro do 
Mundo: lugares do 
palco, espaços da 
cidade = what’s our 
life? A play of passion”. 
Porto: CETUP, 2008, 
pág. 112

81.  Vanguarda: 
esta é uma expressão 
que engloba todos 
os teatros que foram 
contra os valores 
vigentes da época.

82. Peter Brook 
(1925-) um dos mais 
influentes directores de 
filmes, teatro e obras 
contebporâneas

83.  RIBEIRO, Nuno 
Pinto. “Teatro do 
Mundo: lugares do 
palco, espaços da 
cidade = what’s our 
life? A play of passion”. 
Porto: CETUP, 2008, 
pág. 119
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Ao longo de vários anos a preocupação dos arquitectos era o estudo da relação do público  com o 

silêncio. 

No Estados Unidos, a arquitectura de cena é trabalhada por Robert Wilson84  que defende a arte total. 

84.  Robert Wilson 
(1941-) encenador, 
coreógrafo, escultor, 
pintor e dramaturgo 
norte-americano. 
Conhecido pelas 
suas experiências de 
vanguarda. Conhecido 
por Bob Wilson

“A maior ruptura estabelicida no teatro no mundo nos últimos anos, foi, de facto, a de Bob Wilson.” 85

85.  DIAS , Manuel 
Graça. “João Mendes 
Ribeiro, arquitectura 
e cenografia”. 
Coimbra : XM, 2003, 
pág.23

Apaixonando-se pela estética da ópera, nesta reúne a performance, a narrativa, a arquitectura e o 

design. Wilson usa estas ferramentas mas numa componente abstracta, introduzindo um contexto de 

teatro em que o texto e a música alheia interage com a fantasia visual e plástica, sendo o actor com o 

narrar da história que dá sentido à cena descontextualizada. 

“”(…) la arquitectura de un teatro tiene por misión convertir el instrumento teatral en algo tan impersonal, 

tan flexible y tan transformable como sea posible, con el fin de no condicionar de ninguna manera al director 

de escena y dejarle expresar las concepciones artísticas más diversas. Es la gran máquina la que permite al 

director de escena dar a su obra personal la forma correspondiente a su talento teatral.”” 86 

86. citação de Walter 
Gropius em: GÓMEZ, 
Felisa de Blas. “El 
teatro como espacio”. 
Barcelona: Fundación 
Caia de Arquitectos, 
2009, pág.39

A arte do teatro adquiriu de tal maneira a sua importância que teve de se criar o “espaço teatral”.

O espaço teatral é o espaço que envolve quer a poética do texto, a cena e a história, permitindo o 

espectador criar uma leitura do que vê. Assim o espaço não é exclusivamente o espaço físico onde se 

encontra os actores e os espectadores durante a acção, mas também o espaço onde o espectadores 

se encontra nos intervales, antes e após a acção. Toda a envolvência desde o momento em que se 

entra no teatro até sair. 

A organização geral do auditório era por todos quase sempre igual, em que o público se sentava 

organizadamente na plateia que tinha uma forma de “abanico” onde no fundo se encontrada o fosso 

semicoberto da orquestra e logo a seguir o palco onde se encontra os actores. 

“El cine se convirtió en un serio competido, del teatro en el curso del primer tercio del siglo XX, del mismo modo 

que la televisión se convertiría en un serio contrincante (e incluso más serio) del cine en el tercer cuatro” 87 

87.  PEVSNER, 
Nicolaus. “Historia 
de las tipologias 
arquitectonicas”. 
Barcelona : Gustavo 
Gili, 1980, 2ª ed.,pág. 
104 e 105

O cinema surge na segunda metade do século XIX, fazendo com que a decisão do que fazer nos 

tempos livres seja ainda mais complicada, juntando-se a entretimentos como cafés, clubes, lojas, 

hotéis, piscinas e casinos. Inicialmente apenas como curiosidade e tendo como base a disciplina da 

óptica, o cinematógrafo 88 é introduzido no intervalo das actividades do teatro, ou mesmo em locais 

com concentração de pessoas como feiras e esplanadas.89 

No entanto com o desenvolver do cinema, com a inovação mecânica e visual e mesmo com a 

crescente aderência a esta nova arte, as curta-metragens do cinematógrafo desenvolvem-se para 

filmes com enredo próprio e mais tarde surge o cinema sonoro e a imagem em movimento utilizando 

por improviso as salas de edifícios destinados a outros espectáculos. 

A conquista da autonomia desta arte perante todas as outras formas de entretenimento acontece 

cerca do período inicial da primeira guerra mundial com o aparecimento das narrativas longas. 

Assim tal como o teatro, a aderência por esta arte leva à necessidade de se pensar e criar um espaço 

próprio para realizar esta actividade. O cinema no século XX vira um importante veículo cultural que 

com o tempo exige espaços para a sua representação e projecção. 

Mais uma vez os arquitectos dos teatros confrontam-se com uma nova configuração de sala de 

espectáculo: desde 1915 com o desenho dos teatros até 1930 com o desenho das salas cinematográficas, 

que com algumas mudanças continuavam a ter parecenças com as salas típicas de teatro. 

No Porto em 1912 é construído o Cinema Olympia. Projetado por João Queiróz. Este edifício era 

elogiado pela elegante casa de espectáculos que com vários sinais de modernidade havia uma 

harmonia dos detalhes. Em 1913 é também construído o teatro do Rivoli, a sala mais central e 

prestigiada do Porto, obra do Arq. Júlio de Brito, de fachada sóbria e expressão classicista.90

Após o surgimento do cinema, ainda antes de esta se tornar uma arte autónoma, a resposta mais 

rápida a esta necessidade de lugares específicos foi a adaptação dos teatros a esta arte.91 Esta foi uma 

realidade bastante presente em Portugal, principalmente nas pequenas cidades que não tinham tanto 

dinheiro. Requalificados e com algumas alterações estes espaços tiveram uma enorme difusão em 

todo o país, grande parte destes edifícios, foram denominados de Cine-teatros.

88.  Aparelho híbrido 
associado a uma 
máquina de filmar, de 
revelação de película e 
de projeção. 

89. SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo”.Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
arquitectura,pág.22e23

90.  FERNANDES, 
Jose Manuel. “Cinemas 
de Portugal”. Lisboa: 
Inapa, 1995, pág.68

91.  SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo”. Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
Arquitectura nº2, pág. 
78-79
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A adaptação à nova arte: O Cinema

“El cine se convirtió en un serio competido, del teatro en el curso del primer tercio del siglo XX, del mismo modo 

que la televisión se convertiría en un serio contrincante (e incluso más serio) del cine en el tercer cuatro” 87 

87.  PEVSNER, 
Nicolaus. “Historia 
de las tipologias 
arquitectonicas”. 
Barcelona : Gustavo 
Gili, 1980, 2ª ed.,pág. 
104 e 105
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O cinema surge na segunda metade do século XIX, fazendo com que a decisão do que fazer nos 

tempos livres seja ainda mais complicada, juntando-se a entretimentos como cafés, clubes, lojas, 

hotéis, piscinas e casinos. Inicialmente apenas como curiosidade e tendo como base a disciplina da 

óptica, o cinematógrafo 88 é introduzido no intervalo das actividades do teatro, ou mesmo em locais 

com concentração de pessoas como feiras e esplanadas.89 

No entanto com o desenvolver do cinema, com a inovação mecânica e visual e mesmo com a 

crescente aderência a esta nova arte, as curta-metragens do cinematógrafo desenvolvem-se para 

filmes com enredo próprio e mais tarde surge o cinema sonoro e a imagem em movimento utilizando 

por improviso as salas de edifícios destinados a outros espectáculos. 

A conquista da autonomia desta arte perante todas as outras formas de entretenimento acontece 

cerca do período inicial da primeira guerra mundial com o aparecimento das narrativas longas. 

Assim tal como o teatro, a aderência por esta arte leva à necessidade de se pensar e criar um espaço 

próprio para realizar esta actividade. O cinema no século XX vira um importante veículo cultural que 

com o tempo exige espaços para a sua representação e projecção. 

Mais uma vez os arquitectos dos teatros confrontam-se com uma nova configuração de sala de 

espectáculo: desde 1915 com o desenho dos teatros até 1930 com o desenho das salas cinematográficas, 

que com algumas mudanças continuavam a ter parecenças com as salas típicas de teatro. 

No Porto em 1912 é construído o Cinema Olympia. Projetado por João Queiróz. Este edifício era 

elogiado pela elegante casa de espectáculos que com vários sinais de modernidade havia uma 

harmonia dos detalhes. Em 1913 é também construído o teatro do Rivoli, a sala mais central e 

prestigiada do Porto, obra do Arq. Júlio de Brito, de fachada sóbria e expressão classicista.90

Após o surgimento do cinema, ainda antes de esta se tornar uma arte autónoma, a resposta mais 

rápida a esta necessidade de lugares específicos foi a adaptação dos teatros a esta arte.91 Esta foi uma 

realidade bastante presente em Portugal, principalmente nas pequenas cidades que não tinham tanto 

dinheiro. Requalificados e com algumas alterações estes espaços tiveram uma enorme difusão em 

todo o país, grande parte destes edifícios, foram denominados de Cine-teatros.
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“Convertir los teatros en cines ya fue el último baldón que cayó sobre el teatro.” 92 

92. “La arquitectura 
en escena: programa 
de rehabiltación de 
teatros españoles del 
siglo XIX”. 
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Esta adaptação de uso tinha como objectivo tornar o espaço o mais flexível possível e com a maior 

variedade de oferta e integrar o Cinema para perto da população, sem esquecer o tão antigo e único 

entretenimento que é o teatro. No entanto esta integração das duas artes levou a uma indefinição do 

uso do edifício, a uma ligeira alteração do espaço que era só o teatro, os palcos desapareceram com 

o aumento da lotação e instalou-se a cabine de projecção que na maioria dos casos ocupou o antigo 

camarote central. Para além disto a forma da sala é alterada pelo facto de os assentos terem de ser 

paralelos ao écran e os grandes espaços de convívio são simplificados. 

Assim as organizações das salas evoluem tendo no entanto alguns elementos que resistem a esta nova 

adaptação do teatro e que no caso dos Cine-teatro era obrigatoriedade, parte integrante do programa, 

como é o caso dos camarotes laterais, o fosso de orquestra, a boca de cena, a teia, o proscénio e o 

pano de ferro/cortina.  Nos auditórios as paredes laterais agora teriam de ter em conta a rígida ciência 

da acústica e o tecto que dantes era chamado de céu (inclusivamente desenhado um céu mesmo) foi 

substituído por estrutura de iluminação cénica.93

É notório ao estudar vários Cine-teatros que o programa que usufrui da melhor localização, relacionada 

com a entrada e viradas para varandas e grandes envidraçados são os espaços de sociabilização como 

o foyer, salão, vestíbulo e o bar. Por oposição à sala que por necessidades funcionais é encerrada. 

93. SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo”. Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
Arquitectura nº2, pág. 
78-79 

“Si la atmósfera y la intención de la arquitectura del auditorio había cambiado, también lo había hecho su 

forma. Ahora, por razones técnicas, todos los asientos tenían que disponerse en el mismo sentido, debido a los 

reflejos que se producían en la pantalla durante la proyección.” 94 

94.  MACKINTOSH, 
Ian. “La arquitectura, 
el actor y el 
público”. Madrid : Arco 
Libros, 2000, pág. 115

Existiram então duas realidades, a de adaptação das salas de teatro numa fase inicial e a construção 

de novos edifícios uma vez que havia mais meios para isso pois a “arquitectura de ferro” começou 

a permitir espaços mais vastos e mais elegantes. No entanto ambas tinham que respeitar os mesmo 

tópicos.

Os cinemas construídos de raiz dão sinais de algum desprendimento do discurso do teatro, 

começando a sua própria arquitectura a sofrer uma influência directa dos ambientes exóticos dos 

filmes, distanciando-se dos estilos europeus. 

O exterior destes casos caracteriza-se por fachadas cegas que quebram o ritmo pelas palas que 

anunciam o momento da entrada para o vestíbulo e bilheteiras. É exemplo disso o Cine-teatro de 

Santo Tirso e do Peso da Régua : 

“ (...) apresentam ostensivamente fachadas cegas, sem qualquer abertura para além da entrada rasgada no 

volume e de um friso superior que acompanha todo o desenvolvimento no alçado”. 95 

95.  SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo” Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
Arquitectura nº2, pág. 
124.



91
03 | O ESPAÇO DA REPRESENTAÇÃO

Estes equipamentos cuja sua função principal é o entretenimento eram edifícios de iniciativa privada, 

uma vez que o estado centra as suas obras em equipamentos públicos mas que servissem o Estado e 

dessem resposta às questões infraestruturais do país. Mas apesar de não ter um valor reconhecido 

pelo Estado, estes equipamentos sentem necessidade de se afirmarem uma vez que visam o carácter 

social e pessoal, sendo são estes equipamentos que atribuem uma identidade a cada cidade pela sua 

monumentalidade. 96 

Cerca de 1920 a arquitectura dos cinemas em geral, não só em Portugal, começa a preocupar-se em 

combinar a funcionalidade do programa com a concepção expressionista, tendo como base o 

exemplo do cinema de Mendelsohn97, em Berlim, o Cinema Universum (1927-1928).

Em busca cada vez mais da modernização e usando como base agora o caso Titania Palast (1928) em 

Berlim, de Schoffler, Schloenbach e Jacobi, a “arquitectura luz” é também aprofundada nos cinemas. 

Criando o contraste de uma arquitectura diurna pesada e maciça com uma arquitectura nocturna 

cheia de luz que parece levitar, a iluminação dos cinemas é uma grande vantagem que permite incluir 

à partida a função publicitária na arquitectura. Nenhum outro tipo de edifícios tirou tanto partido da 

luz como os cinemas. Esta novidade de trazer os cartazes de publicidade para a rua, para o exterior 

do edifício, estreitou a relação entre o cinema e a cidade, aproximando cada vez mais esta arte das 

pessoas. 

É nesta altura que um novo carácter apodera-se destes edifícios, devido à nova legislação de 

construção urbana, às exigências de segurança e à divulgação da construção em betão armado 

que “modernizam” as construções. O novo carácter moderno dos edifícios foram bem aceites pela 

população pois adivinhava-se um programa novo combinado com o modernismo. 

No Porto podemos destacar o Cinema Júlio Dinis, o Coliseu e o Cinema da Batalha. Construído em 

1946, desenhado por Artur Andrade, o cinema Batalha inicialmente denominado de cinema High 

Life é um exemplo de como o cinema ainda poderia ter algumas características de teatro. Mas mais 

importante realçar é a sua imponência na cidade, que quer pela sua localização quer pela relação 

próxima com a envolvente, o seu gaveto tenta fazer parte da grande praça onde se encontra. Com o 

seu avanço sobre a praça e com a localização de um café por debaixo da plateia com relação directa 

com a praça, procura marcar-se como espaço cultural de referência na malha urbana da cidade. 

O Cinema Júlio Dinis está localizado na rua Costa Cabral, uma artéria de expansão da malha urbana 

do Porto mesmo para as cidades próximas, este é um tipo de cinema caracterizado como “cinema de 

bairro” por se destinar a uma população mais periférica e por apresentar um carácter mais modesto. 

No entanto distingue-se de todos os outros edifícios da rua pela sua arquitectura mais lúdica e 

imaginativa e pela sua torre curvilínea e dinâmica.98 Foi remodelado em 1971 mas acabou por encerrar 

em 2001 pelas mesmas razões de todos os cinemas urbanos. 

No entanto este edifício é um exemplo de como uma reabilitação pode resultar quer seja fidedigna 

ao original quer mude alguns aspectos consoante a necessidade. Este foi restaurado posteriormente, 

96.  Ibidem, pág. 55

97.  Erich 
Mendelsohn (1887-
1953) arquitecto polaco 
do séc. XX. Representa 
o expoente máximo do 
expressionismos

98.  FERNANDES, 
Jose Manuel. “Cinemas 
de Portugal”. Lisboa: 
Inapa, 1995,pág.68
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sendo actualmente usado como “salão de baile”, um novo uso que deu um novo carácter ao edifício, 

mas deixando-o a funcionar. 

O Coliseu do Porto está situado na rua íngreme e estreita Rua Passos Manuel. O Coliseu foi desenhado 

pelo Arq. Cassiano Branco, Júlio de Brito e Mário de Abreu e construído em 1941 para substituir salas 

de espectáculos já lá existentes. A sua arquitectura afirma-se pela sua volumetria, pela torre alta, 

abstracta mas densa que é visível por quase toda a cidade e pelo facto de apesar de estar “entalada” 

entre edifícios e de uma rua tão carregada de informação a sua grandiosidade gera-se nas suas linhas 

firmes e sem hesitação. 

“Mas a grandiosidade continua pelos espaços interiores, com os luxuosos átrios de acesso e bilheteira, e 

curvilíneos foyers ritmados pelo colunário de mármore” 99 

99.  FERNANDES, 
José Manuel. “Cinemas 
de Portugal”. 
Lisboa : Inapa, 1995, 
pág. 76

Teatro VS Cinema
Apesar de durante muitos anos o Teatro e o cinema se misturarem, é importante diferenciar bem 

estas duas artes. 

A nível técnico podemos considerar o Teatro muito mais complexo que o Cinema. Enquanto que o 

cinema precisa apenas de um projector e de um tela o teatro não. O Teatro exige os camarins dos 

artistas, uma mecânica no palco bastante pesada para a troca dos grandes cenários, acessórios, e 

instalações técnicas da luz, um palco elevatório com galerias laterais e nalguns casos até o fosso de 

orquestra. No caso do cinema a cabine de projecção precisa de se situar perpendicularmente ao ecrã 

e tendo em atenção ao feixe de luz não ser atravessado por nenhum obstáculo e à não distorção da 

imagem, situando-se na maioria dos casos no centro do balcão. Devido à sua disposição de programa 

ser diferente os percursos de emergências são diferenciados principalmente pelo foco de incêndio no 

teatro estar situado na frente do público, ou seja no palco, enquanto que no cinema estaria atrás, na 

cabine de projecção.100 

100.  SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo”. Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
Arquitectura nº2, pág. 
85-86 e 170

03.1.5

“Os locais do espectáculo são, por definição, locais de excepção onde o espaço da representação e o espaço da 

contemplação se separam segundo os moldes de uma distância irreversível. (...) no espectáculo reina a divisão 

entre aquele que vê e aquele ou aquilo que é visto. O cinema aprofunda esta divisão de um modo absolutamente 

radical (...)” 101 

101. GEADA, 
Eduardo. “O Cinema 
espectáculo”. Lisboa: 
Edições 70, 1987, 
pág. 9

Sendo no caso do Cinema uma sala caracterizada pelo escuro o conceito social é bastante diferente 

do teatro. A disposição dos lugares é um bocado inversa sendo que os lugares da frente não são tão 

bons como os centrais. Enquanto que no teatro para além de servir como um desfile de pessoas no 

seu conceito geral da acção, ou seja com bastante luz e diversidade de ambientes, são criados os 

camarotes como os lugares luxuosos.  No cinema o olhar é direccionado para o ecrã e é uma arte 

aberta desde sempre a todos, o teatro foca-se muito no público sendo durante muito tempo um 

passatempo da sociedade mais erudita.  
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“As novas correntes estéticas, de facto revolucionárias, proporcionam experiências de sentido diverso; umas 

provaram o futuro, outras permanecem casos insólitos e originais. Em geral, esta é a fase dos espaços 

polifuncionais, e dos cinemas associados a outras funções na mesma construção: de piscinas a salões de baile, 

de salas de jogos a garagens, tudo é possível!” 102 

102. FERNANDES, 
Jose Manuel. “Cinemas 
de Portugal”. Lisboa: 
Inapa, 1995, pág. 37

Após o auge dos cine-teatros, as novas construções para estes fins têm como preocupação criar uma 

“caixa” que fosse o mais mágica possível, ou seja que satisfizesse as necessidades todas que poderiam 

surgir, o mais funcional e variável possível. Um auditório que fosse polivalente, ou seja que servisse 

diferentes usos, quer para concertos, teatro, cinema.... 

“La expresión americana “multiuso”, aplicada a los auditorios por Jo Mielziner, es casi lo mismo que la 

expresión británica “polivalente”. Los “usos” a los que se refieren, no son diferentes formas de puestas en escena, 

hubo una demanda de un edificio único que sirviera tanto para concietos sinfónicos como para ceremonias 

de graduación, e incluso para representaciones esporádicas de espectáculos de Broadway que fueron de visita, 

además de alguna ópera”.103 

103.  MACKINTOSH, 
Ian. “La arquitectura, 
el actor y el 
público”. Madrid : Arco 
Libros, 2000, pág. 171

Mas também os cine-teatros sofreram e decaíram, pois a sociedade está em constante mudança de 

hábitos devido ao aparecimento de cada vez mais tecnologia que suporte os novos interesses pessoais. 

“O estúdio 444, o primeiro estúdio de Lisboa, iniciou uma tendência que alterou profundamente a relação dos 

cinemas com a cidade. Localizados em caves ou partes de casa (...) tornaram-se invisíveis, fundamentalmente 

funcionais, fornecedores de um serviço.” 104 

104.  RODRIGUES, 
António. “O Cinema 
e Arquitectura”. 
Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, 1999, 
pág. 28

Assim e principalmente em Portugal, os cinemas surgem independentes dos teatros mas em caves ou 

pisos térreos de shoppings ou galerias comerciais, para puder dar resposta à procura da variedade de 

filmes e de produtos de oferta. O significado social e estético que o cinema tinha tal como o teatro, 

perde-se e fica apenas funcional. Realmente a este nível podemos dizer que melhorou imenso e 

que estas salas respondem muito melhor à função e visam um melhor  conforto do espectador. No 

entanto as regras sobre estas salas começam a ser mais estudadas ,ensaiadas e exigentes a nível da 

sua forma e organização.

Nos anos 50 a maioria dos cinemas urbanos acabam por desaparecer e fecharem. Com o surgimento 

da televisão e do vídeo e a facilidade de acesso automóvel a todos os pontos, inclusive aos novos 

shoppings construídos mais nos arredores das cidades, houve uma oferta muito mais variada a nível 

de comércio e mesmo de vários tipos de filme, a proliferação de novas formas de ocupação dos 

tempos livres e das férias, o aumento das periferias urbanas e a disseminação da população pelo 

território. 
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Assim como nos anos trinta e quarenta o cinema sonoro sobrepôs-se ao teatros tradicionais, às 

comédias musicais e ao vovedil, também nos anos cinquenta e sessenta a maioria dos teatros que 

ainda permaneciam abertos fecharam tal como a maioria dos cinemas.

A televisão é sem dúvida um dos factores mais relevantes para a decadência de estas ambas artes. 

No entanto esta veio trazer para dentro das casas uma maior abertura em relação aos cenários, às 

diferentes formas de entretenimento, à forma de estar social, tendo como consequência as poucas 

idas ao cinema que apesar de poucas eram mais animadas. 

“Ao trazer quotidianamente a actualidade e o sonho ao domicílio, a televisão implantou-se como um elemento 

indispensável da vida familiar, acentuando o carácter de ruptura com o dia-a-dia característico do cinema 

espectáculo. O hábito da televisão contribuiu em parte para o processo de secularização do ritual 

cinematográfico, banalizando os temas e os moldes da narrativa em imagens, tornando o espectador 

sedentário e rotineiro. É preciso não esquecer que antes demais nada, o aparelho de televisão é uma peça de 

mobiliário.” 105 

105. GEADA, 
Eduardo. “O Cinema 
espectáculo”. Lisboa: 
Edições 70, 1987, pág. 
127

Claro que estes são factores fortes e que mais intervieram directamente na mudança de ocupação 

dos cinemas. No entanto podemos pensar em factores que involuntariamente levaram a degradação 

dos grandes equipamentos dedicados a estas, tais como o envelhecimento da estrutura urbana 

envolvente, o envelhecimento dos próprios imóveis, a valorização dos terrenos, a diminuição dos 

recursos financeiros dos clubes, associações e agremiações proprietárias dos espaços e ainda a 

redução dos orçamentos autárquicos destinados à cultura. Podemos ter em conta a cidade do Porto 

actualmente para vermos a dispersão dos teatros, cinemas e shoppings na cidade e analisar a sua 

localização em relação a pontos centrais da cidade.
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“Se, por um lado, os espaços do cinema se baseiam na arquitectura, e constituem um reflexo de desenvolvimentos 

contemporâneos, inversamente, o cinema dá-nos as suas próprias leituras e propostas inovadores de espaços, 

que podem constituir importante material de reflexão para os arquitectos.

Uma componente importante do diálogo do cinema com a arquitectura é a relação do cinema com a cidade. 

Walter Benjamin reconheceu a afinidade existente entre o cinema e a cidade. A experiência de passear nas 

ruas é associada à experiência de ver um filme.” 106 

106.  RODRIGUES, 
António. “O Cinema 
e Arquitectura”. 
Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, 1999, 
pág. 28

Para além desta relação óbvia da arquitectura com o cinema que é a própria arquitectura dos edifícios 

que albergam estas funções, existe o conteúdo do filme. A arquitectura desde sempre relaciona-se 

com o teatro e o cinema não só na construção dos seus edifícios mas sim na construção de todas as 

peças e filmes. Pois toda a acção se passa num espaço, seja ele mais real ou imaginativo. No entanto 

em ambos os casos a arquitectura é pensada, imaginada, desenhada para aquele momento e para 

transmitir ou mandar alguma mensagem. Fazer o contexto da acção é a sua relação mais próxima com 

a arquitectura.

O cinema aborda, tal como os arquitectos, a arquitectura  tal como ela é vivida, dá expressão a ideias 

presentes no dia-a-dia. O cinema mostra o espaço tal como as pessoas o vêem e atribui-lhe significado. 

Um caso concreto em que a relação do cinema e da arquitectura é bastante presente para além do 

próprio conteúdo ser a arquitectura, é o filme acerca do projecto de reabilitação de Siza Vieira em 

Cabo Verde que é usado como uma ferramenta de expressão da arquitectura. (FIG.)Aqui a realizadora 

toma como tema principal não o projecto de arquitectura, mas sim as dificuldades que o arquitecto 

passa e a sua relação com os habitantes da Cidade Velha, que inicialmente demonstram desencanto 

pela proposta. Ou seja, a vivência do espaço antes da intervenção passa a ser o centro das atenções, 

para com isto o espectador perceber a solução do arquitecto Álvaro Siza. O arquitecto Siza tenta 

mudar o menos possível na paisagem mesmo sabendo que a arquitectura faz parte da transformação 

dos sítios. Assim incorpora os traços das antigas ocupações e do terreno, mas dando-lhe uma nova 

identidade. Este era o pedido dos habitantes, pois eram contra o facto de o arquitecto querer manter 

partes de ruínas da cidade, pretendiam uma cidade completamente nova e moderna. 107 

107.  citação de Luís 
Urbano em: URBANO, 
Luís. “Histórias 
Simples: textos sobre 
arquitectura e cinema”. 
Porto : Ruptura 
Silenciosa, 2013, pág. 
59-64

A Arquitectura no Cinema e o Cinema na Arquitectura03.1.6

“Mas os exemplos mais fascinantes desta relação – aqueles a que a expressão “arquitectura cinematográfica” 

se poderá melhor atribuir – ocorrem quando uma arquitectura, real ou imaginária, é recriada ou reinventada 

num filme em particular e só existe através dele, não deixando de reflectir e contribuir para os debates 

arquitectónicos.” 108 

108.  citação de Luís 
Urbano em: URBANO, 
Luís. “Histórias 
Simples: textos sobre 
arquitectura e cinema”. 
Porto : Ruptura 
Silenciosa, 2013, pág. 5

Hoje em dia o cinema está bastante presente no ensino da arquitectura. Esta ferramenta que permite 

a percepção do espaço em quatro dimensões, resultando do movimento pelo espaço mudando o 

ponto de vista e relacionando-se com a envolvente, é uma forma de apresentar o projecto ao cliente e 

mesmo depois expor o trabalho do arquitecto, para além da fotografia. O movimento é essencial para 

conhecer e compreender o espaço.
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O TEATRO E O CINEMA EM PORTUGAL - DO SÉCULO XX À REALIDADE 
ACTUAL

O século XIX é distinguido no mundo do teatro por ter sido a altura em que mais se construíram 

teatros em Portugal. Os primeiros teatros surgiram nas grandes cidades Porto e Lisboa, sendo que 

mais tarde quase cada cidade quis ter o seu teatro, a uma escala mais pequena claro que as duas 

grandes. No entanto era a companhia de teatro de Lisboa que servia quase todas as salas de teatro do 

país.  Este acontecimento, fruto do crescente interesse dos burgueses  por esta arte, leva a que muitas 

destes teatros surjam em espaços adaptados de construções já existentes.

“(...) no início do século XX existiam em Portugal cerca de 150 teatros em funcionamento, construídos 

principalmente ao longo do século XIX. A construção e inauguração do Teatro D.Maria II, em 1846, terá 

funcionado como o ponto de partida de “movimento generalizado e muito consistente de construção ou 

adaptação de edifícios destinados ao espectáculo teatral, quase todos dentro da estrutura canónica do Teatro 

à Italiana.” 109 

109.  SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo”. Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
Arquitectura nº2, pág. 
18 

Tal como no resto do mundo também em Portugal o ato de ir ao teatro era considerado um ato social 

de grande importância, pois era um pretexto para ver e ser visto e para demonstrar o modo de vida de 

cada pessoa. Até a escolha dos lugares na sala era de grande importância, visto que os preços variavam 

(e ainda variam) e acompanhavam a escala social:

“A burguesia sentava-se na orquestra ou nos camarotes de segunda ou terceira; a aristocracia ocupava os 

fauteuils e os primeiros camarotes” 110 

110.  Ibidem, pág.19

Nas cidades em que não existiam teatros, o espectáculo não deixava de acontecer, pois o tempo de 

não trabalho teria sido uma conquista muito importante e o que fazer nesses tempos era considerado 

a altura para se divertirem. Na falta então de lugares os espaços ou edifícios públicos albergavam esta 

arte.111

Mas no decorrer deste século com a introdução do cinema foram ainda muitas as salas de Cine-teatros 

que foram construídos, e muitos edifícios novos de raiz. 

Em Portugal o cinema teve um percurso bastante conhecido. Até cerca de 1930 o cinema mudo 

instala-se e começa-se a fazer adaptações de edifícios já existentes associadas tipologicamente sempre 

ao teatro. Na segunda fase de 1930 até ao início dos anos 60 com a introdução do cinema sonoro os 

edifícios construídos ganham uma tipologia autónoma, e alguns são mesmo construídos de raiz. Nesta 

fase inicial dos anos 40 e 50 os Cine-teatros predominam, e nos anos 60 com as novas possibilidades 

técnicas, com os ecrãs gigantes, exigem uma nova dimensão espacial passando os cinemas a serem 

quase quarteirões inteiros, verdadeiros monumentos urbanos. 

Assim nesta altura podia-se sentir em Portugal dois grupos que distinguiam as salas de espectáculos 

111.  Ibidem, pág.91

03.1.7 do país. O primeiro grupo é composto pelos velhos teatros construídos no século XIX cuja sua 

lotação não passava dos 500 ou 800 lugares e que funcionavam apenas quando as companhias de 

teatro de Lisboa e do Porto visitavam a cidade. E o segundo grupo constituído pelos Cine-teatros dos 

anos 30, 40, 50 que com a sua grande dimensão tinham lotação de 1200 ou 1300 lugares e que 

maioritariamente destinavam-se à projecção de Cinema.112 

112. Colecção 
Arquitectura Ibérica nº 
8. “Cultura/ Alfredo 
Payá Benedito... (et.
al)”. Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2005, 
pág.25
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do país. O primeiro grupo é composto pelos velhos teatros construídos no século XIX cuja sua 

lotação não passava dos 500 ou 800 lugares e que funcionavam apenas quando as companhias de 

teatro de Lisboa e do Porto visitavam a cidade. E o segundo grupo constituído pelos Cine-teatros dos 

anos 30, 40, 50 que com a sua grande dimensão tinham lotação de 1200 ou 1300 lugares e que 

maioritariamente destinavam-se à projecção de Cinema.112 

112. Colecção 
Arquitectura Ibérica nº 
8. “Cultura/ Alfredo 
Payá Benedito... (et.
al)”. Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2005, 
pág.25

“Não querendo reduzi-los exclusivamente a esse dimensão, os Cine-Teatros são, efectivamente, equipamentos 

urbanos de província que desempenharam um importante papel urbano e social nas cidades de pequena e 

média dimensão. Paradoxalmente, a sua situação periférica, reforça, à escala da comunidade em que estão 

inseridos, o seu papel singular de referência enquanto principal equipamento cosmopolita e palco da vida 

social. Neste contexto são importantes referencias na identidade e na memória colectiva no quadro de vida 

das comunidades.” 113 

113.  SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo”. Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
Arquitectura nº2, pág. 
170

É de ter em conta as várias opiniões sobre o estilo destes edifícios. Há quem os caracterize de

“pesadões no desenho, ultrapassados nas formas revivalistas, grandes em demasia na dimensão.” 114 

114.  FERNANDES, 
José Manuel. “Cinemas 
de Portugal”. 
Lisboa : Inapa, 1995, 
pág. 121

Esta nova adaptação de espaços para Cine-teatros teve de ter em conta a localização dos edifícios que 

estava condicionada com algumas exigências pré-estabelecidas: 

“para uma lotação inferior a 500 lugares, a sala de espetáculos pode ter apenas uma fachada orientada para 

a via pública desde que tenha, pelo menos oito metros; com uma lotação superior a 500 lugares é obrigatória 

a existência de “duas fachadas para as ruas diferentes, podendo uma, com 8 metros, pelo menos, de largura, 

ser privativa a outra pública e nas condições indicadas.” 115 

115.  SILVA, Susana 
Constantino Peixota 
da. “Arquitectura de 
Cine-Teatros. Evolução 
e registo (1927-1959): 
Equipamentos de 
cultura e lazer em 
Portugal no Estado 

Novo”.. Coimbra: 
Almedina, 2010, 
Colecção Cidades e 
Arquitectura nº2, pág. 
77

Um outro aspecto relevante em relação ao enquadramento urbano é a importância de este edifício 

estar no centro e próximo de um outro de carácter público como Câmaras, Correios ou Caixa Geral 

de Depósitos, e ainda de se enquadrarem junto de Praças, Largos e pólos de centralidade. 

Para além da lotação o facto de em Portugal exigir que esta salas de espectáculo estivessem 

exclusivamente albergadas num edifício para esta exclusiva função, era um novidade e uma limitação 

muito grande, visto que noutros países era raro não haver outras funções como habitação, escritórios 

ou comércio no mesmo edifício que a sala de espectáculo. 

“Em relação à organização interna do edifício, determinam-se uma série de regras sobre a disposição da sala 

(cadeiras, coxias e orquestra) e do palco (dispositivos técnicos, caixa de palco e sub-palco, foyer de artistas e 

camarins) e respectivos materiais de construção.” 116 

116.  Ibidem, pág. 78

Era importante reforçar que a sala era composta por três zonas, duas teriam como alvo o público e 

eram compostas uma pelo vestíbulo e outra pela sala de espectáculos em si, e a terceira zona que teria 

como alvo os trabalhadores cénicos que seria o palco, os camarins e as arrecadações. 
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“A separação entre a sala de espetáculos e a zona do palco era feita através da existência de uma parede 

isoladora em ferro que deveria elevar-se um metro acima da cobertura do edifício.” 117 

117.  Ibidem, pág. 79

Esta característica fazia com que o edifício exteriormente fosse distinto e característico pela saliência 

de dois volumes distintos e independentes. 

Mas nos inícios dos anos 80 a legislação passa a permitir a construção de cinemas integrado em 

edifícios com outras funções, assinalando assim o princípio do fim da arquitectura de cinemas 

urbanos. O abandono e a decadência das antigas salas de rua era cada vez mais constante. 

É de realçar algumas obras de grande importância desenvolvidas nesta mesma época, obras que 

tinham como função diferentes tipos de entretenimento, como é o caso no Norte do País da Quinta 

da Conceição (1960 Távora) e das suas Piscinas (1965 Siza), a Casa de Chá (1963 Siza) e a Piscina de 

Leça (1966 Siza) (FIG.). Estes são exemplo de obras que desenvolvidos numa altura em que o cinema 

estava bastante presente, nota-se nestas arquitecturas uma

“forma inovadoramente cinemática, onde o movimento e o enquadramento são elementos chave de 

projecto.” 118 

118.  citação de Matos 
Silva em: URBANO, 
Luís. “Revoluções: 
arquitectura e cinema 
dos anos 60/70”. 
Porto : Ruptura 
Silenciosa, 2013, pág.5

Mais tarde a partir dos anos 80 esta decadência agrava-se mesmo para as salas em edifícios com mais 

usos, provocado pela banalização dos filmes transmitidos na televisão, e pela realidade dos cinemas 

na grande superfície comercial que veio oferecer um novo conceito que nunca antes visto, uma vasta 

diversidade de oferta num só mesmo espaço e mais moderno. A concentração de serviços, comércio, 

restauração, cultura... tudo num só.119

Pensando no exemplo do cinema da Batalha, com esta fase dos cinemas nos centros comerciais, este 

edifício também ele entrou em decadência até ser definitivamente encerrado em 2000. Tratando-se 

de um edifício classificado pela câmara em 1996, foi restaurado com o objectivo de manter a fachada 

e a relação com o espaço publico, sendo aproveitado para uma sala de cinema alternativo. No entanto 

este uso não resultou acabando por encerrar definitivamente. 

Actualmente este edifício é dotado de um elevado interesse arquitectónico. 

Com a televisão a cores, as telenovelas brasileiras, os clube de vídeos... estes poucos espaços que 

ainda restavam foram quase todos abandonados, reconstruídos para outras funções ou mesmo 

muitos deles destruídos para venda de terrenos.

No entanto como este mundo se reduziu apenas à televisão ou ao aluguer de filmes, não passando de 

um convívio em casa, nos anos 90 começou a sentir-se necessidade de novas actividades culturais 

impulsionando o investimentos nas infraestruturas de Desporto, Cultura e Lazer.120 

119. Colecção 
Arquitectura Ibérica nº 
8. “Cultura/ Alfredo 
Payá Benedito... (et.
al)”. Casal de Caimbra: 
Caleidoscópio, 2005, 
pág.26 
120.  Ibidem, pág.29
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“...os complexos desportivos e as piscinas cobertas e auditórios, ou combinações multiformes de tudo isto.

Ao mais alto nível o exemplo foi dado pelo Estado português, com a edificação do magnífico Centro Cultural 

de Belém. (...) Com um primeiro módulo preenchido por espaços para congressos, um segundo agrupando um 

grande auditório e uma sala multimodal de dimensão média, e um terceiro destinado a exposições, o CCB 

marcava um paradigma de modernidade estética e de tecnologia state of the art que desafiava a inércia 

acumulada neste terreno em Portugal.” 121 

121. Ibidem

Mas como em todos os impulsos da “era”, é normal também nesta nova era de novas salas de cultura 

terem-se cometido erros. Um dos erros mais graves que mais se verificou ao longo dos tempos, 

foi a incapacidade que os supostos pavilhões multiusos tinham para albergar qualquer actividade. 

Estes pavilhões tinham inicialmente como objectivo albergar a maior diversidade de actividades 

que pudessem alternando entre música, dança, teatro, cinema, desporto.... Mas na realidade como 

cada uma destas artes necessita de requisitos próprios, estes espaços acabavam por não conseguir 

responder completamente a nenhuma. 

Para além disto deparámo-nos com questões como a relação do projecto arquitectónico com a sua 

utilização. Normalmente faziam-se os equipamentos com um único propósito de realizar um tipo de 

espectáculo, quando depois na verdade já queriam que o edifício fosse capaz de receber todo o tipo 

de actividades, ou então igualmente importante esqueciam-se de que o equipamento não é auto-

suficiente e que precisa realmente de manutenção e técnicos todos os dias.

“Mas cada vez mais essa noção precisa da finalidade é indispensável do próprio acto da concepção e 

construção do edifícios, tal como a existência de um projecto artístico estável, com o suporte técnico permanente 

adequado, é condição incontornável da funcionalidade e da adequação da sala.”122 

122. Ibidem, pág.36
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Fig.46 - Alguns 
modelos de teatros 
ao longo dos anos - 
diferentes relações da 
plateia com o palco

Teatro Arena

Teatro 
Proscenio

Teatro Grego 
Arcaico
Cenário aberto

Teatro Proscenio
modelo contraposto 
tradicional

Teatro Grego 
Clássico 
Cenário aberto

Teatro 
Passarela

Teatro 
Romano

Salão Amplo

Palco    PlateiaOrquestra
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Conclusão do capítulo:
Seja qual for o tipo de espectáculo, teatral, cinema, televisão, rádio, etc, todo este tipo de entretenimento 

é actualmente e sempre foi na história, um veículo ao serviço dos interesses ideológicos, políticos 

e económicos, de alguém, da sociedade ou de alguma coisa, daí o interesse actual de conhecer a 

história destes edifícios e de os manter em funcionamento. 

Apesar de o percurso do Teatro e do Cinema se intercalarem bastantes vezes e mesmo serem muito 

parecidos nalguns aspectos, como o facto de ambas terem tido as suas épocas de auge e de queda, há 

dois aspectos que para nós são o que diferenciam e vai diferenciar sempre estas duas artes, e o que faz 

com que uma nunca substitua a outra. Estamos a falar do facto de o teatro se puder caracterizar como 

uma acção activa mas presa ao espaço enquanto que o cinema é passivo mas universal. 

Ou seja, no Teatro o espectador consegue interferir na cena, ou pela cena em si ou apenas aplaudindo 

ou comentando, permitindo uma relação e um compromisso entre pessoas. Mesmo o facto de a 

narrativa ter uma margem de improviso e mudança faz com que a acção se torne mais pessoal. No 

entanto é uma acção que está limitada a um espaço físico e temporal, só podendo ser visualizada num 

determinado sítio e naquelas datas. 

Já o cinema é uma acção completamente passiva tendo que o espectador limitar-se à recepção de 

informação que será transmitida  sempre igual para todas as pessoas, não se alterando com nenhum 

factor do momento. No entanto o cinema consegue ultrapassar o obstáculo do espaço muito mais 

facilmente podendo ser transmitido ao mesmo tempo em todo o mundo e quantas vezes as desejadas, 

e ultrapassar distâncias representando um espaço a quilómetros de distância do local onde está a ser 

exibido.  

Assim sendo a forma como a plateia se organiza perante o palco (Fig. 46), principalmente no teatro, 

define  a relação dos espectadores com os actores e o tipo de cenas possíveis numa peça de teatro 

ou num espectáculo. 

“ (...) antes de tudo, a contiguidade espacial e temporal que existe num teatro entre os espectadores e a 

representação, quando no cinema o espaço-tempo da produção e o da sua fruição são inexoravelmente 

separados.” 123 

123.  RODRIGUES, 
António. “O Cinema 
e Arquitectura”. 
Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, 1999, pág. 
126

Mas pode-se dizer que um arquitecto que tenha estudado bem os velhos teatros e que saiba bem 

como agrupar o público em volta do actor, então é um arquitecto que é capaz de conseguir fazer 

um bom teatro. Por isso existem factores nos antigos teatros que se devem ter em conta mesmo 

actualmente. 

03.1.8
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REABILITAÇÕES DE TEATROS E CINE-TEATROS

 |03.2|

Sendo a memória uma consequência do tempo e da história, faz parte também da história dos teatros 

não só o seu surgimento mas também as suas reabilitações. 

O projecto para Cine-teatro de Santo Tirso é uma reabilitação, seja de que tipo ela for. 

Iremos com este capítulo tentar seleccionar algumas reabilitações de Teatros ou Cine-teatros, com 

formas e tempos bastante diferentes, edifícios na grande cidade do Porto e ainda alguns casos de 

reabilitações próximos do caso de estudo pela escala e pela atitude no projecto.  
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Plateia    Palco CamarinsHall-foyet
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O teatro original Oficina data de 1958 e teve como autor o arquitecto Joaquim Guedes que criou 

um espaço totalmente diferente de um teatro comum: um tipo de teatro com duas plateias uma em 

frente à outra e cujo no centro se encontrava o palco. 

Após sofrer um incêndio em 1966 que destruiu tudo, foi preciso reconstruir, desta vez com base 

numa simplicidade e com atenção a meios de comunicação contemporâneos. Após a sua primeira 

reconstrução o teatro sofre uma desapropriação do imóvel, e só após este acontecimento, em 1980, é 

que Lina Bardi juntamente com  Edson Elito inicam o projecto do conhecido teatro Oficina. 

Este projecto teve como princípios o conceito de rua, de passagem e após começarem algumas 

demolições do edifício o primeiro projecto foi redesenhado e passa-se para um atitude de demolir 

tudo o que é interior mas continua-se com o conceito de rua como tema central. O projecto consiste 

num palco em toda a extensão do edifício e nas suas extremidades e com galerias laterais a vários 

níveis e desmontáveis que percorrem “a rua”. 

“Os actores e as actrizes, os técnicos, os público, bem como todo o equipamento ou objeto de cena ou não, 

fazem parte do espetáculo, comungam ou se contrapõem e não há como esconder nenhum deles. Todos 

participam da cena. O ator, pela proximidade e por estar visível sob todos os pontos de vista, em oposição ao 

palco italiano, torna-se exposto em todas as suas dimensões, mas também tem a oportunidade de se expor, e 

como em um espelho ao público, a sua condição demasiadamente humana.” 124 

124.  ELITO, Edson. 
“Teatro Oficina” em:  
“Teatro Oficina=oficina 
theater: Lina Bo Bardi 
- Edson Elito 1980-
1984”. Lisboa: Blau, 
1999

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

São Paulo
1958

Joaquim Guedes
Teatro 

2 plateias 

palco 

central 

1980

Lina Bo Bardi e 

Edson Elito

Teatro Teatro Rua

TEATRO OFICINA

Fig.47 - Fachada do 
Teatro Oficina
Fig.48 - Vista interior 
do palco e da galerias

Fig.49 -  Vista interior 
do palco e das 
galerias com actores e 
espectadores

Fig.50 - Plantas e cortes 
do projecto à escala 
1:500
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TEATRO NACIONAL DE SÃO JOÃO

Numa visita guiada realizada ao actual Teatro Nacional de S.João foi possível aceder a quase todas as 

divisões do teatro, ou pelo menos às essenciais para o seu entendimento. A visita foi dirigida pelo 

Professor Arquitecto Luís Soares Carneiro que fez questão de introduzir a visita a realçar a importância 

da arte do teatro antigamente: 

“O teatro era dantes o que o futebol é hoje.” 125 

125. citação do 
professor Arquitecto 
Luís Soares Carneiro na 
visita ao teatro 

Em 1908 o original Teatro de São João arde e cai todo. Foi realizado um concurso para a sua reabilitação  

e é o Arquitecto Marques da Silva que ganha. O projecto inicia-se em 1910 e só em 1920 é que é 

finalizado. O teatro é completamente novo mas herdeiro do teatro que tinha caído. 

Estamos aqui perante uma atitude de reconstruir igual ao que era, uma vez que o valor da memória e 

sobrevalorizado neste caso. A importância do teatro que tinha ardido era enorme na cidade do Porto. 

A sala de espectáculos corresponde a um teatro à italiana, com camarotes, camarotes de cena, 

decoração a folha de ouro, tecto com uma pintura que representa o céu e ainda um lugar de destaque 

para o rei. Foi feita também uma sala de memória à antiga sala de descanso do rei, atrás do seu 

camarote. 

Com novas características técnicas, o teatro já tem um sub-palco, fosso de orquestra, camarins 

individuais e colectivos e ainda uma grande teia com cerca de 20 metros de altura. 

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

Porto 1794 Teatro 
Teatro à 

Italiana

1920

Marques da Silva
Teatro

Teatro à 

italiana

Fig.51 - Fachada do 
Teatro Nacional S.João
Fig.52 - Hall-foyet do 
Teatro 
Fig.53 - Vista da sala 
de espectáculos

Fig.54 - Plantas e corte 
do actual Teatro 
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“(...) el tipo del teatro romano, que aquí ofrece un ejemplo clásico de su versatilidad, de su capacidad de 

adaptarse a condiciones muy diferentes (...), sin renunciar por ello a nada en su determinación como tipo 

canónico (...). Nos preguntamos que otros tipos arquitectónicos de la historia con la misma definición y 

caracterización, tienen así mismo esa extraordinaria capacidad de adaptación y caracterización, tienen así 

mesmo esa extraordinaria capacidad de adaptación, hasta el punto de hacer de cada ejemplo una obra única 

e irrepetible.” 126

126.  Ibidem, pág.154

Plateia    Palco Zona técnica
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“(...) A este punto se hacía necesaria una verdadera y real corrección de la ruina artificial a nivel de su 

arquitectura, o sea la restitución de aquellos elementos que habrían restablecido su papel urbano y permitido 

su reconocimiento.(...) He aquí los dos principales porqués de nuestro trabajo: porque se volviera a abrir el 

diálogo interrumpido con la ciudad, y porque la arquitectura del teatro romano volviera a ser protagonista 

del monumento. Por tanto, sobre todo, el papel urbano del monumento, o sea, el teatro como forma 

representativa (Bonelli) en la ciudad, pero también el teatro como razón de ser de la ciudad tal como era y 

como es todavía.”  127

“(...) una sola cuestión que, para mí, resulta decisiva para la restitución del teatro de Sagunto: la cuestión de 

su uso. (....) Como consecuencia, la respuesta del proyecto se ha desarrollado según dos direcciones: el teatro 

como museo de sí mismo y el monumento como un teatro que funcione bien. El museo como espectáculo de la 

arquitectura romana, debía ser esencial para la restitución del espacio teatral, pero el uso teatral, o sea, la 

acción teatral en el espacio teatral romano, debía ser decisivo para una experiencia verdadera y completa de 

la arquitectura teatral romana.” 128 

127.  Renato Bonelli 
em : GRASSI, “Giorgio. 
“Arquitectura lengua e 
morta y otros escritos”. 
Barcelona, Serbal: 
2003, pág.154
128.  Ibidem, pág.161

O teatro de Sagunto de Georgio Grassi  é um projecto de reabilitação de 1985 da ruína que restava.

O monumento com que Grassi se deparou encontrava-se num estado que nada tinha a ver com a 

forma original do teatro. Este monumento foi sofrendo várias restaurações e demolições ao longo dos 

anos, sendo que o que resistiu não era fiel ao teatro romano original. 

Assim sendo o projecto de reabilitação da autoria de Grassi mas também do arquitecto valenciano 

Manuel Portacelli caracteriza-se por uma ruína artificial, pois o projecto passa por manter a ruína com 

que se depararam, que já tinha sofrido alterações e não por refazer uma ruína igual ao que seria a sua 

original. Para além disto destaca a diferença entre os materiais existentes do passado e a intervenção 

moderna, valorizando a continuidade também pela sua função. 

Assim estamos perante uma atitude de restauração e consolidação da estrutura existente e uma 

complementação de novas necessidades que foram surgindo. 

Grassi faz questão de realçar a questão de que esta atitude de continuidade da ruína e do uso desta no 

estado em que se encontra  só foi possível pela versatilidade da ruína em questão.

TEATRO ROMANO DE SAGUNTO

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

Espanha / 

Valencia
50 d.C. Teatro 

90 metros 

de 

diâmetro 

1990-94

Georgio Grassi
Teatro

Acrescento 

à ruína

Fig.55 -Fachada do 
Teatro Romano
Fig.56 - Vista para o 
palco
Fig.57 - Vista da plateia
Fig.58 - Planta e 
Cortes do projecto de 
reabilitação
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Inaugurado em 1883 o antigo Teatro do Viriato denominava-se Theatro Boa União e não era a única 

sala de espectáculos de Viseu.

Com a construção de uma sala muito maior na cidade e ainda com o surgimento do Cinema o Teatro já 

denominado de Teatro do Viriato fecha portas em 1960. Apenas em 1999 é reaberto com um projecto  

assinado por Sérgio Ramalho, tendo no entanto já naquela altura sido alvo de estudo por parte de um 

grupo de alunos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

“A sala de espectáculos é, pois, o grande espaço e continuará a sê-lo, núcleo à volta do qual vão gravitando 

todos os outros espaços, por onde se distribui hierarquicamente um vasto programa de funções e actividades 

paralelas.” 129 

129.  OLIVEIRA, 
Margarida Marques 
de, Viriato em : 
UNIVERSIDADE DO 
PORTO, Faculdade 
de Arquitetura. 
“Teatro Viriato : várias 
reflexões e propostas 

de recuperaçäo e 
reutilizaçäo do Teatro 
Viriato de Viseu / 
Alunos Finalistas 
da Faculdade de 
Arquitectura da 
Universidade do 
Porto”. Viseu: Área 

Urbana, 1986

TEATRO DO VIRIATO

Pelo que pudemos analisar o processo de reabilitação passou por manter as características originais 

do Teatro que a definia como a sala de espectáculos de Viseu. 

Com a sua adaptação a novas necessidades como a profundidade do palco, a altura da teia e  o 

sistema tecnológico, o projecto caracteriza-se por uma atitude de plena conservação da memória, 

quer funcional quer formal. 

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

Viseu 1883 Teatro 
Teatro 

Ferradura

1999

Sérgio Ramalho
Teatro

Teatro 

Ferradura

Fig.59 - Fachada do 
Teatro do Viriato

Fig.60 - Sala de teatro

Fig.61 - Planta e Corte 
do teatro
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Inaugurado a 10 de Junho de 1906, o Cine-teatro de Matosinhos é reabilitado pelos arquitectos 

Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez em 2001. 

O caso específico do Cine-teatro Constantino Nery em Matosinhos é muito importante pela sua 

semelhança com o caso de estudo deste trabalho. Apesar da escala das cidades em que se inserem 

serem bastante diferentes, a escala do edifício e a sua capacidade de pessoas são equivalentes. Para 

além disto o percurso histórico de ambos é semelhante pois também o Cine-teatro Constantino Nery 

passou por uma intenção de reabilitação após anos de queda, esquecimento e abandono. O projecto 

da sua reabilitação da autoria dos arquitectos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernández teve como 

princípio a demolição de tudo o que restou do edifício antigo, a reconstrução fidedigna da fachada, 

e no interior a construção desprendida do historicismo, sofrendo as alterações necessárias para as 

novas exigências das actividades teatrais e cinematográficas actuais. Apesar de ter sido uma atitude 

que pode para muitos ter parecido radical, os arquitectos tiveram a preocupação de manter a memória 

quer do edifício quer da sua função. A intenção de reabilitar o programa passou por um processo de 

opção por construir um Cine-teatro que iria exercer em pleno as suas funções na actualidade mesmo 

que para isso tivesse que se desprender do passado, e não que se reabilitasse algo que poderia no 

futuro não corresponder às necessidades e por isso passar novamente pelo processo de abandono.

TEATRO CONSTANTINO NERY

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

Matosinhos 1906 Cine-teatro 
Teatro 

Ferradura

2001

Alexandre Alves 

Costa

Sérgio Fernandez

Cine-

teatro

Fachada 

igual

Teatro 

rectangular

Fig.62 - Fachada do 
Teatro Constantino Nery
Fig.63 - Hall-foyet

Fig.64 - Sala de 
espectáculos

Fig.65 - Sub-palco

Fig.66 - Planta do piso 
térreo escala 1:500
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TEATRO E CINEMA DE FAFE

Edifício do século XX, o Cine-teatro de Fafe foi encerrado em 1981, como a maioria dos Cine-teatros 

de Portugal. 

O projecto de reabilitação acontece em 2009. O Teatro com uma sala à Italiana, com planta em forma 

de arco e dois pisos de camarotes mantém-se e é anexado um novo corpo e ainda uma nova fachada. 

O projecto passa então por manter o existente e mesmo devolver a sua imagem original mas por um 

processo de ampliação com uma imagem assumida e visivelmente diferente do existente. 

A ampliação acontece com um novo programa com uma sala de Cinema independente e uma 

academia de Música.  

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

Fafe 1924 Teatro 
Teatro à 

italiana

2009

Gonçalo Louro & 

Cláudia Santos

Teatro

Teatro à 

italiana e 

ampliação

Fig.67 - Fachadas do 
teatro e cinema de Fafe

Fig.68 - Sala de 
espectáculos

Fig.69 - Plantas, Corte 
e Alçado do projecto
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Fig.70 - Planta do 
piso térreo e corte do 
projecto proposto para 
o Teatro de Amarante 
(não construido) - 
escala 1:500
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TEATRO AMARANTE (NÃO CONSTRUIDO - projecto classificado em 2º lugar)

“Trata-se de uma remodelação, o que pressupõe a legitimação daquela intenção. Mas de que lembrança se 

trata? Com a consciência de que a memória é, também, uma construção presente, consolidamos fisicamente 

a fachada existente, renovando a sua mensagem, agora degradada, e consolidamos afectivamente a 

recordação, criando os espaços para os renovados prazeres do espectáculo que nos lembrarão os antigos, 

assim estabelecendo a ponte que desejamos, entre o passado e o futuro”130 

130.  Texto 
retirado do cartaz 
de apresentação da 
proposta ao Concurso 
(fornecido pelo 
gabiente Atelier15)

O projecto de reabilitação aqui apresentado corresponde a uma proposta de projecto que ficou 

como 2º Classificado no Concurso  da reabilitação do Cine-teatro de Amarante. No entanto achámos 

pertinente, uma vez fornecido pelos arquitectos e enquadrar-se pela escala, estudar outra intervenção 

dos mesmo arquitectos do projecto do Cine-teatro Constantino Nery. 

O Cine-teatro de Amarante tem inauguração  em 1947 e em 2013 é lançado um concurso para a sua 

reabilitação, o qual ganha o arquitecto Carlos Prata. 

O projecto dos arquitectos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez consiste: 

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

Amarante 1947 Cine-teatro 2013
Cine-

teatro
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TEATRO VALADARES

O Cine-teatro Valadares em Caminha é um exemplo de uma reabilitação que tem como intenção 

manter a continuidade quer interior quer exterior, simplificando a memória mas reabilitando igual ao 

passado. A integração do edifício na cidade é fundamental pelo facto de ser um edifício sem empenas . 

A sala com a forma em arco e camarotes distribuídos em dois pisos distingue-se pela opção em 

colocar cadeiras amovíveis para possibilitar diferentes actividades na sala visto o edifício albergar 

apenas esta sala como programa principal.

A caixa de palco foi recuperada e dotada de uma estrutura cénica com as condições técnicas adequadas 

aos diversos espectáculos.

LOCALIZAÇÃO DATA ORIGINAL
AUTOR

USO 
ORIGINAL

FORMA
ORIGINAL

REABILITAÇÃO
AUTOR

USO FORMA

Caminha Cine-teatro

Teatro 

italiana

em arco

2013

Pedro Ramalho

Cine-

teatro

Teatro 

italiana em 

arco

Fig.71 - Fachada do 
Teatro Valadares

Fig.72 - Hall-foyet
Fig.73 - Sala de 
espectáculos

Fig.74 - Teia

Fig.75 - Planta térrea 
e corte transversal - 
escala 1:500
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Teatro 

Oficina

Teatro 

S.João

Teatro 

Sagunto

Teatro 

Viriato

Teatro 

Constantino 

Nery

Teatro Fafe
Teatro 

Amarante

Teatro 

Valadares

CAPACIDADE 663 310 240 ≈ 300 422 100

PLATEIA

LARGURA 2m 13m 42m 11m 13m 16m 15m 6m

PROFUNDIDADE 28m 16m 22m 13m 13m 17m 21m 8m

ALTURA 10m 16m 15m 9m 11m 8m 9m

TIPO galerias camarotes
semi-

circulo

com 

camarotes

inclinado 

removível 
camarotes inclinado camarotes

PALCO

LARGURA 3m 16m 32m 10m 13m 10m 15m 5m

PROFUNDIDADE 33m 16m 6m 10m 10m 10m 10m 6m

ALTURA (TEIA) 10m 15m ≈ 16m 13m 16m 12.8m 13m 8m

VARAS - 42 14 + 5

BOCA DE CENA (ALTURA) - 11m 20m 8m 8m 6m 6m

TORRE DE CENA (ALTURA) 15m 20m 20m 16m 17m 19m -

FOSSO (PROFUNDIDADE) - 1.2m
orquestra 

8m
2m 1.4m -

ENTRADAS central em volta
laterais e 

centrais
central

central e 

laterais

acesso à cota 

superior 

central

central e 2 

laterais

CARACTERÍSTICAS

teatro 

Rua

em 

corredor

galerias

italiano em 

arco

teatro ao 

ar livre 

arena

semi-

circular

teatro

ferradura

contraposto 

rectangular

italiano

sala à 

italiana 

planta em 

forma de 

arco

teatro 

italiano

contraposto 

rectangular

teatro 

italiana

em arco

Fig.76 - Tabela 
de comparação e 
referência de medidas 
gerais dos teatros
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O Teatro Oficina de Lina Bo Bardi e o Teatro Romano de Sagunto são dois casos de reabilitação que 

abordam dois tipos de teatros muito diferentes pela sua forma. Um teatro “em corredor” tem um 

conceito bastante diferente do teatro comum, pela dificuldade de relacionamento dos actores com o 

público. No entanto se pensarmos bem na ligação que as galerias abertas e sem cadeiras podem ter 

com a rua, é enorme, pois proporcionam uma acção maior por parte dos actores e dinamismo à peça 

de teatro. Mesmo tratando-se de um caso particular por ter sofrido um enorme incêndio, Lina Bo 

Bardi e Edson Elito optam por demolir o interior todo e refazer o conceito e o dinamismo do espaço. 

A intervenção no antigo teatro em arena de Sagunto é polémica pela sua opção de manter o estado da 

ruína como ela se apresentava, degradada e nada a ver com o passado. Para além disto consiste num 

aumento e toda a intervenção nova materializa-se de maneira diferente do antigo. 

No entanto sentimos necessidade de nos aproximar do tipo de teatro do nosso caso de estudo, um 

teatro contraposto tradicional e com a mesma escala.

Perante diferentes atitudes de reabilitação, como reconstituições no caso do Teatro Nacional de S.Jão  

e no caso do Cine-teatro de Caminha que constroem igual ao passado e reconversões que mantêm a 

estrutura como no caso do Cine-teatro do Viriato, é nos casos de Constantino Nery e no de Amarante 

que nos identificámos, pela escala e pela atitude em optar por evocar a memória através da fachada 

e uma atitude mais radical em construir o interior totalmente adaptado à actualidade, e para isso a 

própria organização e forma da sala será diferente. Neste tipo de intervenções é a reabilitação do 

programa que fala mais alto, do uso e para isso é fundamental criar condições para este uso não só 

ser temporário mas sim permanente, pois existe estrutura nos antigos teatros que não o permite.

Outra questão é a ligação dos Cine-teatros com a arte do cinema. Podemos analisar que os cinemas 

são salas que pela sua concorrência e oferta não se justifica a sua criação concentrada numa só sala, 

sendo o teatro uma arte de maior contacto directo com os habitantes. Claro que a sala terá o essencial 

para poder albergar o cinema, mas é no teatro que se concentrará. Para além disto as características 

de uma sala de Cinema não são compatíveis com uma sala de Teatro principalmente a nível acústico. 

No entanto não impede de termos cuidados na realização da sala de Teatro para pontualmente se 

puder adaptar a outras artes.

Após analisar os diferentes teatros ao longo dos anos e reabilitações destes mesmos podemos perceber 

que uma das opções a níveis formais da sala de espectáculos é a típica sala à italiana contraposta, onde 

toda a plateia está de frente para o palco. No entanto esta pode ainda ser uma decisão a rever durante 

o processo de desenho do projecto. 
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“MANUAL DE TEATRO” 131  | aproximação ao programa

131.   título retirado 
em: SOLMER, 
Antonino. “Manual 
de Teatro”. Lisboa: 
Cadernos Contracena 
e Temas de Debates, 
2017

 |03.3|

Ao longo dos anos, principalmente depois do século XIX, foram várias as formas do teatro, passando 

pela introdução do proscénio, pela sua omissão, por cenários circulares, ocupação de ruas, mercados  

e variando sempre a localização do espaço dedicado para os actores e para o público. 

O modelos base que iremos estudar nesta parte estará centrado principalmente no modelo de teatro 

à italiana. 

Ao longo deste capítulo foram surgindo termos e questões mais técnicas relacionadas principalmente 

com o teatro que necessitam de ser entendidos e consolidados para se puder desenhar uma sala de 

espectáculos. Principalmente na análise às reabilitações, estudamos questões que são necessárias 

numerar para puder perceber a sua função e assim adaptar ao caso de estudo.

Este sub-capítulo que tem como base de estudo e título o livro “Manual de Teatro” de Antonino 

Solmer, pretende sintetizar as partes técnicas e regras essenciais para o desenho de uma sala de 

espectáculos no geral e todos os espaços adjacentes que a compõem.  Para além deste livro foi útil 

para esta parte conversas que foram surgindo ao longo do trabalho com técnicos de teatros e mesmo 

com alguns professores. 

Assim podemos considerar aqui uma parte do trabalho onde nos aproximamos de um programa mais 

detalhado. 

“A caixa de palco de uma cena à italiana tem o dobro da superfície da sala e o triplo da altura desta: possui 

cerca de 15 a 20m em profundidade, 30m de largura e 25 de altura contando a partir do chão do palco até ao 

tecto do edifício.” 132 

132.  SOLMER, 
Antonino. “Manual 
de Teatro”. Lisboa: 
Cadernos Contracena 
e Temas de Debates, 
2017, ´pág. 149

Como é normal, isto são dados de referência gerais que têm de ser adaptados à escala. Numa conversa 

com o professor e arquitecto José Prata, na escola superior de Música do Porto, após uma visita ao 

teatro desta escola, o professor foi fornecendo dados que poderiam ajudar consoante a escala do 

edifício do caso de estudo. Tendo já nesta altura percebido que a capacidade rondaria as 300 pessoas,  

o professor adiantou que podia ter como ponto de partida uma boca de cena com cerca de 6 a 8 

metros de altura. Posto isto qualquer torre de cena tem de ter de altura duas vezes e meia a medida 

da altura da boca (cenário visível). 
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Fig.77 - Ilustração das 
diferentes partes que 
constituem um palco e 
a torre de cena. 
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Todo o espaço acima do palco denomina-se de urdimento e abaixo de sub-palco. O urdimento é 

então o espaço que contém os cenários e a maquinaria de cena. No entanto também o sub-palco e 

mais pisos abaixo pode albergar mais cenários, não sendo tão comum. 

O PALCO
O palco deve, na solução ideal, ter uma área útil mínima de 10x10m. No entanto estas são questões 

nem sempre possíveis, tal como muitas outras, tendo de se adaptar ao espaço existente. 

No teatro típico à italiana o palco é separado da plateia por uma parede que tem uma abertura a meio 

denominada de proscénio ou boca de cena. Nesta é colocado uma bombalina régua, um pano em 

tecido que se regula para enquadrar a cena da maneira que se pretende e o público das primeiras 

filas não visualizarem a zona superior técnica do palco. 

“Do arco de proscénio para dentro do palco, chama-se fundo do palco à parede situada o mais longe do 

público. As paredes laterais são designadas por “lado esquerdo” e “direito” ou bastidores quando delimitadas 

por um dispositivo cenográfico e ocultas do público. Nestas paredes laterais encontra-se uma série de cabos, 

pertencentes aos vários maquinismos, que descem da “teia” e continuam até ao subpalco.”133 

133.  Ibidem, pág.150

O chão do palco é normalmente em tábuas de madeira. Um sistema de quarteladas permite que as 

tábuas sejam levantadas sempre que necessário: 

“As quarteladas são constituídas por tábuas que, podendo ser levantadas sempre que necessário, ligam a cena 

ao subpalco. As medidas médias de cada quartelada são de 1.14 m e as tábuas possuem cerca de 3,4 cm de 

espessura.”134 

134.  Ibidem, pág.151

O URDIMENTO
Tal como referido anteriormente o urdimento diz respeito diz respeito  à zona acima da área de 

representação onde normalmente se esconde os cenários. Uma zona então para não ser vista durante 

o espectáculo, e onde circulam os técnicos. 

“O urdimento tem pelo menos o dobro da altura da boca de cena. A três metros do tecto do edifício situa-se a 

teia, de onde saem as cordas com as varas que sustentam os telões, bambolinas, luzes, etc. Numa das partes 

laterais geralmente à esquerda, situam-se as varandas de serviço.” 135 

135.  Ibidem, pág.151 
e 152

Para melhor entendimento de todo o sistema que compõe a teia realizei visitas a bastantes partes 

técnicas de teatros e conversei com técnicos de palco. Actualmente o sistema é bastante mais 

evoluído que antigamente, que era composto por vigas de madeira e varas manuais, e existe um 

leque de ofertas de diferentes sistemas de teia de palco e do funcionamento dos cenários. O sistema 

de teias, de mecanismos de cenários, a localização das varandas técnicas... são preocupações que se 

devem ter na elaboração de um teatro. 

Na teia localizam-se as varas quer manuais, principalmente com sistema de contrapeso que é colocado 
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“ - Armazém - Pode existir no próprio edifício ou ser albergado fora deste para armazenamento de  cenários, 

guarda-roupa, adereços, material de luz, som, eléctrico, etc.

Atelier de costura - Espaço onde se executam os figurinos.

Auditório - Entende-se como auditório o espaço onde se realizam os espectáculos (englobando palco e plateia).

Bar - Espaço onde se vendem bebidas e comestíveis. Podem considerar-se dois tipos de serviço de bar: um para 

o público que frequenta o teatro, outro para os próprios funcionários da estrutura.

Bengaleiro - Espaço onde os espectadores deixam guardados objectos pessoais ou peças de vestuário (agasalhos), 

durante o espectáculo.

Bilheteira - Espaço onde se vendem os bilhetes. Pode funcionar também, em alguns casos, como recepção.

Camarins - Espaço onde os actores se preparam para o espectáculo, onde se vestem, caracterizam, etc.

Carpintaria - Espaço onde se executam os cenários.

Casa de banho - Normalmente, existem dois tipos: as de serviço público, junto ao foyer e as de serviço aos 

artistas, junto aos camarins, que podem incluir duches.

Escritórios - Espaço de trabalho administrativo, onde funciona a máquina burocrática da estrutura.

Foyer - Espaço que antecede a entrada no auditório, onde os espectadores permanecem antes do início do 

espectáculo e durante o intervalo (quando existe).

Oficina de Adereços - Espaço onde se executam os adereços.

Recepção - Espaço integrado no auditório onde se está concentrado o comando dos equipamentos técnicos do 

espectáculo (nomeadamente, a operação da luz e som). Normalmente, tem uma visão privilegiada sobre todo 

o auditório. 

Sala de ensaios - Como o próprio nome indica, espaço onde se realizam os ensaios do espectáculo, antes de 

passar ao palco.”139 

136. Ibidem, pág. 349
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ESPAÇOS COMPLEMENTARES
Falando dos espaços que complementam e apoiam a sala é necessário referirmos os armazéns, as 

oficinas de manutenção, uma sala de ensaio, um cais de cargas e descargas, uma zona técnica, zonas 

de arrumos de equipamento de limpeza e respectivos balneários, camarins de apoio aos actores 

e ainda uma área administrativa. Estes são espaços secundários mas fundamentais para o bom 

funcionamento do edifício que têm de ser pensados tendo em conta as diferentes circulações que se 

cruzam neste edifício: como a circulação do público, circulação administrativa, a circulação técnica, 

dos actores e ainda de serviços. 

Em relação a espaços essenciais num teatro, o professor José Prata fez questão de referir que para a 

escala da minha sala necessitaria mais ou menos, em relação aos camarins, de dois colectivos com 

cerca de 12 pessoas no total e ainda de dois individuais com duas pessoas cada um. Cada um devia 

contar com casa de banho e balneário de apoio. Acerca das zonas de armazenamento mencionou 

que é importante ter em conta o percurso técnico desde o carregamento ao armazenamento para 

o transporte de um piano de cauda visto este ser bastante grande, por isso usar sempre como 

referência um objecto de 2x3,50m e 1,20m de altura. 

No entanto no livro Manual do Teatro estão enumerados e explicado todas estas divisões e espaços 

essenciais para o funcionamento: 

“A teia é um entrelaçado de vigas de madeira ou ferro que suportam o peso de todas as roldanas e cordas que 

seguram os cenários” (...)

As varandas de serviço são pontes estreitas, elevadas em relação ao chão de palco, e ficam situadas lateralmente, 

desde o proscénio até ao fundo da caixa de palco. A elas se atam as cordas vindas da teia, controlando-se 

também  a partir daí o sistema de contrapesos.”136

“Na base da maquinaria está o sistema de varas e contrapesos. As varas são tubos de aço de 3 a 5cm de 

diâmetro, sendo o seu comprimento igual à largura entre varandas. Suspensas à teia horizontal  por 3, 4 ou 5 

cabos ou cordas, estão sempre prontas para descer ao plano de palco que se pretende.

O sistema de varas manual, (...), resume-se ao conjunto composto pela vara, roletes e cordas, sendo o esforço 

despendido na sua manobra igual ao peso do que se eleva.”137

“Hoje em dia utilizam-se motores diferenciais aliados ao sistema de varas contrabalançadas. Estes são 

colocados na teia. De cada motor sai um cabo de aço que passa pelas carreiras da teia e é preso à vara.”138

137. Ibidem, pág. 152
138. Ibidem, pág. 153 
e 154
139. Ibidem, pág. 155

numa das paredes laterais do palco, mas a maioria são varas mecânicas que podem diferenciar no seu 

sistema. 

A teia para além de servir como mecanismos de cenários pode também, o mesmo sistema, ser usado 

para elevação de actores ou sistema de iluminação.
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Fig.78 - Ilustração de 
algumas medidas e 
regras a ter em conta 
num teatro e num 
cinema



129
03 | O ESPAÇO DA REPRESENTAÇÃO

PLATEIA
Sem dúvida que o que melhor caracteriza um auditório é a sua sala onde se assiste ao espectáculo, 

onde se senta a plateia, pois é a parte que “se vê” e onde se é visto. A sua forma depende de várias 

condicionantes, mas para este trabalho como já foi referido opta-se por um tipo de sala rectangular 

onde os espectadores estão todos de frente para o palco. Podemos ainda optar ou não por desenhar 

uma tribuna.

No entanto seja de que forma for a sala, existem pormenores técnicos a ter em conta quando se 

planeia a localização dos lugares, os ângulos de visão dos espectadores, a altura das luzes, o sistema 

acústico da sala incluindo paredes e tectos, a localização da régie. 

Na continuação da conversa com o professor José Prata e ainda nas diversas visitas foi realçada a 

importância de ter uma régie ao fundo da sala e por vezes mais perto do palco e ainda ter a 

possibilidade de ser aberta. Ora não podemos desenhar uma régie no meio dos espectadores sendo 

que a opção do fundo da sala e centrada será sempre a mais viável. No entanto pode-se sempre 

destinar um espaço mais livre e próximo do palco para quando necessário colocar uma mesa de som. 

A acústica das salas é um tema muito delicado pela sua complexidade, pelo que não aprofundaremos 

este tema.

Em relação aos ângulos de visão deve-se ter em conta que desde o último lugar e centrado deve ser 

traçado um ângulo de 30º a limitar o máximo de largura do palco e ainda a distância da primeira fila ao 

palco tendo em conta a elevação do palco para estes puderem ver até ao fundo.  Em média uma sala 

ronda em comprimento os 24-32m e respectivamente em largura do proscénio em 13-17m. 
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O desenrolar da acção

O projecto

O programa

 |04|
“CASA CHEIA”

04.1
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04.3 

A ANÁLISE PROGRAMÁTICA PARA A REABILITAÇÃO DE UMA RUÍNA

O Cine-Teatro de Santo Tirso
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O DESENROLAR DA ACÇÃO

 |04.1|

Foi à partida, a vontade de voltar a oferecer aos habitantes da cidade de Santo Tirso uma sala de 

espectáculos, ou seja a vontade de projectar um Cine-teatro, que conduziu à realização deste trabalho.

No entanto, tratando-se de um projecto académico, fez sentido desde o início questionar a opção de 

cine-teatro, como programa, em resposta às reais necessidades dos habitantes.

Como pudemos ver na abordagem dos três vértices ao caso de estudo, o que resta da fachada é 

um artefacto de importância urbana, arquitectónica e simbólica da cidade. A ruína remete para a 

memória daquele espaço que se traduz não só pela sua imagem mas acima de tudo, numa vontade 

em recuperar o uso daquele espaço que sempre foi um Cine-teatro. Assim, o programa a função e o 

espaço traduzem-se numa orientação na fase de investigação remetendo a importância para a cidade 

como conceito urbanístico e sistema integrado.

Assumindo então a reabilitação do Cine-teatro como programa surgem ideias das vastas salas que 

poderíamos projectar neste espaço. A liberdade que o espaço nos fornece por estar vazio - e decidindo 

após a análise ao espaço, à ruína e aos habitantes da cidade que a melhor opção passa por demolir 

a ruína que resta, reconstituindo ambas as fachadas iguais às antigas mas que o restante passa por 

projectar um edifício que garanta respostas às actuais necessidades - permite-nos manter a memória 

no seu aspecto mais icónico, a sua função e ainda uma vasta de possibilidades para criar o edifício 

x

x

x/2
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Fig.79 - Primeiros 
esquiços de projecto
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único, diversificado e cheio de vida novamente na cidade. 

Nas ideias iniciais logo nos primeiros contactos com o terreno, fomos analisando que faltava perceber 

o uso essencial de uma sala com esta actividade muito particular. Por esta razão surge o terceiro 

capítulo onde a investigação da história dos teatros e dos cinemas nos ajudaram a entender que  

arte do espectáculo é caracterizada pela relação que estabelece com o público. É esta relação que 

dependendo da sua forma, disposição ou mesmo tipo que diferencia as diferentes artes. No cinema 

como já referimos uma relação mais passiva, mais de recepção de informação e nunca de retorno de 

sentimentos, enquanto que no teatro este é o tema. É o tipo de relação que se pretende no teatro 

que vai definir a organização da sala e a sua forma. O auditório e o palco em conjunto reflectem esta 

relação.  

Podemos também após esta investigação afirmar que a opção de manter o uso de um Cine-teatro 

será mais viável se o edifício tiver mais atenção às características necessárias da arte do teatro, pois 

como vimos o cinema é uma arte que resulta a uma escala muito maior e com uma oferta muito mais 

diversificada do que a que se torna possível num edifício deste escala. Podendo sempre albergar 

cinema e ter o mínimo de condições para reprodução de filmes, assumir o teatro como o seu uso 

principal é uma decisão importante para o futuro do edifício e para o seu projecto. 

Ora o espaço do local de intervenção tem uma forma muito particular. Tendo duas fachadas e ainda 

uma forma irregular o seu desenho torna-se inicialmente “um jogo” de direcções e orientações 

para que fosse possível a criação de espaços com características diferenciadas, como espaços ao 

ar livre, outros fechados, outros com pátios, outros para a rua, salas para diferentes artes... Ideias 

e esboços iniciais (Fig.79) livres de qualquer conexão com as fachadas e com o antigo Cine-teatro 

foram determinantes no estudo, entendimento do traço, procura de solução de desenho. No entanto 

percebeu-se de imediato que seriam soluções não viáveis, quer pela falta de espaço que tomámos 

consciência numa abordagem mais próxima às dimensões ideias das salas (capítulo 03) e ainda na 

falta de relação com a arte do teatro em si. Também conversas com o arquitecto e professor José Prata 

e ainda com o arquitecto e professor Luís Urbano, vieram reforçar que a intenção de querer uma 

multifuncionalidade não resulta, e que a atitude correcta passa por definir com exactidão o seu uso. 

Após análises a reabilitações já referidas e a visitas de cinemas e teatros pudemos perceber que quer 

pela escala, quer pela necessidade actual e pela forma como os artistas trabalham actualmente a 

solução de uma única sala rectangular contraposta com a plateia de frente para o palco é a mais 

viável e é aquela que, dentro das principais características  do cinema, se pode adaptar a esta quando 

necessário. 

O projecto passa então pelo desenrolar da acção, ou seja, desenvolver e planear os momentos que 

um Cine-teatro tem, os seus percursos e assim tentar distribuir da melhor forma o programa para o 

seu correcto funcionamento. 

Começa com a decisão do desenho concreto da sala, a sua orientação, a sua linguagem, as entradas, 
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Fig.80 - Estudo de 
alçados e de orientação 
da sala
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a sua relação com os diferentes pisos, com o bar e ainda com as zonas técnicas. Questões que são 

as condicionantes principais e dominantes do auditório. Depois confrontámo-nos com a questão 

do interior se adaptar à fachada antiga ou vice-versa, percebendo desde o início que o reconstituir a 

fachada nos limita à construção de apenas três pisos acima do solo, quer para respeitar o seu desenho 

quer para manter a cércea, percebe-se de imediato que a sala se relacionara acima de tudo com o 

piso térreo. Uma vez que será reconstituída optamos no entanto por adaptá-la quando necessário aos 

pisos interiores, uma vez que não são alterações significativas nem influenciam na linguagem nem na 

memória da fachada. 

A reconstituição da fachada Sul pelo levantamento fornecido pela Câmara, resulta no primeiro 

problema de projecto. A torre de cena, ou seja o volume mais alto assumido no projecto antigo, tem 

uma largura que coincide com a profundidade do palco pois assim permite que a teia ocupe toda a 

área de representação. No entanto actualmente um palco requer dimensões muito maiores e o estudo 

das proporções desta fachada tornou-se então nos primeiros desenhos de procura de solução. (Fig.80)  

Ligado directamente a esta questão, está interiormente a orientação da sala, pois o desenho desta 

influencia directamente na proporção da teia realçada na fachada Sul. (Fig.80)

Numa possibilidade em colocar a sala principal paralela à empena a Norte, para além de dificultar 

esta questão da proporção da torre de cena, a sua organização interior tornou-se confusa e todo o 

programa auxiliar à sala não se conseguia relacionar com esta, incluindo a dificuldade das entradas 

da sala. 

Uma outra questão que surge após estes mesmos esquissos é então a linguagem de continuidade não 

só exterior mas como interior. Estava-se a verificar uma desconexão de realidades interior e exterior 

demasiado forte. Queremos com isto não assumir o contrário, uma reabilitação próxima do interior 

antigo, mas sim tentar encontrar uma solução de equilíbrio onde se consiga relacionar os espaços 

interiores com um percurso continuo com o exterior. (Fig.81)

No projecto antigo do cine-teatro a entrada principal era caracterizada por se organizar em diferentes 

momentos, uma primeira zona de bilheteira assumida e fechada como se de uma preparação para 

entrada se tratasse e uma segunda numa divisão com um pé-direito duplo, que proporcionava 

uma grandiosidade interior ao edifício simbólica da grandiosidade do seu exterior na cidade. Este 

sentimento e esta características pareceu-nos importante manter e relembrar.

Assim no novo projecto para além da reconstituição das fachadas, da integração de duas entradas no 

edifício, restabelece-se também na entrada a Este um espaço delimitado por vidros, com um desenho 

igual ao antigo, que corresponde à Bilheteira e de seguida um grande átrio com pé direito duplo.

Este espaço de entrada dupla foi redesenhada várias vezes pela sua relação com o piso superior e 

mesmo com as entradas para o auditório.



138
ANÁLISE PROGRAMÁTICA PARA A REABILITAÇÃO DE UMA RUÍNA

O CINE-TEATRO DE SANTO TIRSO

Fig.81 - Esquiços de 
projecto
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“...Por lo tanto la restauración constituye una actividad en la que la cultura actual actúa plenamente como 

tal, siendo incluso más representativa que la arquitectura contemporánea, porque demuestra una consciente 

continuidad con el pasado y una conciencia del momento histórico que la construcción moderna no posee.”140 

140. Renato Bonelli 
em : GRASSI, “Giorgio. 
“Arquitectura lengua e 
morta y otros escritos”. 
Barcelona, Serbal: 
2003, pág.151

Antes de partirmos para o entendimento do projecto resultante de toda a investigação e condicionantes 

falta realçar que o sub capítulo “Manual de Teatros” torna-se em muitos aspectos uma condicionante 

no desenho deste projecto. Questões de medidas, técnicas e de funcionamento, foram postas em 

causa ao longo deste percurso, e algumas opções de projecto passaram mesmo por serem respostas 

directas a estas necessidades. 

Para além dos casos estudados analisados anteriormente, também analisamos medidas e estratégias 

de circulações de teatros construidos de raiz, como o Teatro de Campo Alegre (Fig.82) do arquitecto 

Rogério Cavaca e o Teatro Auditório do arquitecto Álvaro Siza em Llinars del Vallès (Fig.83), que 

serviram de referência para o desenho do auditório, para o estudo de redimensionamentos e soluções 

técnicas. (Fig.85) 

O Teatro Constantino Nery (Fig.84) em Matosinhos é usado paralelamente ao projecto como referência 

não só na atitude de reabilitação mas também pelas dimensões e escala da sala. (Fig.85) 
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TEATRO DE CAMPO ALEGRE

Fig.82 - Planta e corte 
do Teatro de Campo 
Alegre



141
04 | "CASA CHEIA"

TEATRO AUDITÓRIO EM LLINARS DEL VALLÈS

Fig.83 - Planta e corte 
do Teatro Auditório
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TEATRO CONSTANTINO NERY

Fig.84 - Plantas do Te-
atro Constantino Nery 
em Matosinhos

Piso -1  

Piso 3 

Piso 1 

Piso 4 

Piso 2 

Piso 5 
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Teatro 

Campo 

Alegre

Teatro 

Auditório

Teatro 

Constantino 

Nery

CAPACIDADE 400 296 240

PLATEIA

LARGURA 15m 14.5m 13m

PROFUNDIDADE 19m 17.4m 13m

ALTURA 11m 6.5m

TIPO inclinado inclinado
inclinado 

removível 

PALCO

LARGURA 12m 10m 13m

PROFUNDIDADE 15m 8m 10m

ALTURA (TEIA) 15m 15.6m 16m

VARAS 37 25

BOCA DE CENA (ALTURA) 7.5m 6.6m

TORRE DE CENA (ALTURA) 20m 19m

FOSSO (PROFUNDIDADE) 2.8m -

ENTRADAS
central e 

lateral
laterais central

CARACTERÍSTICAS

teatro 

italiano

misto

teatro

italiano

contraposto 

rectangular

teatro

italiano

contraposto 

rectangular

Fig.85 - Tabela de 
comparação de 
medidas dos três 
casos de estudo que 
apoiaram decisões 
técnicas do projecto
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O PROJECTO

 |04.2|

A memória nas fachadas e no átrio. 

É partindo de uma decisão, acerca da orientação da sala que melhor se adequa à fachada - a sala 

paralela à fachada Sul - e da criação de diferentes momentos no átrio da entrada, que o projecto se 

desenvolve. 

Continuidade, regularização e harmonia são as palavras-chave.

A sala como elemento dominante, foi propositadamente destacada do restante programa assumindo 

a sua presença, o papel principal no espaço (Fig.86). Para isso muito contribuiu a aparente ocultação 

ao público dos restantes espaços constituintes da totalidade do projecto. Sendo todo o restante 

programa adjacente e preponderante ao funcionamento da sala e do palco, as soluções de apoio e 

conexão estão distribuídas por momentos.

Optámos assim por assumir todo o programa para além da sala como se encostado num braço à 

empena Norte, uma “barra” que liga todo o programa ao auditório numa das pontas e que mantém 

esta relação ao longo de todo o edifício (por se encontrar assumido) e em todos os pisos. Para 

reforçar esta independência da sala com tudo o resto, faz-se realçar no átrio a  inclinação interior da 

plateia. (Fig.86)

Assim todo o espaço sobrante entre a sala e “a barra” de programa complementar é assumida como 
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Volume da sala e da torre de cena 
Barra complementar

Fig.86 - Axonometria 
explodida do projecto; 
destaque da sala de 
espectáculos e da torre 
de cena do resto do 
projecto; indicação da 
barra com programa 
complementar. 
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espaço sobrante, espaço livre de circulação pública e de exposição, espaços amplos para se tornarem 

o mais polivalentes. 

Assim podemos dividir o programa - o programa essencial para o funcionamento de um teatro 

referido no capítulo anterior - em diferentes momentos e fases. Claro que ao longo do processo este 

programa foi adaptado quer à escala do terreno quer à atitude de distribuição. Foi assim com todas as 

condicionantes referidas até aqui e com o desenho de procura, do gesto de atitude de organização e 

de linguagem que o programa final surgiu.

Um programa com componente: pública, predominantemente um auditório, mas também 

exposições, wc’s, bar, acessos verticais e ainda salas polivalentes; técnica como sub-palco, armazéns, 

zona de máquinas, cargas e descargas, elevador de carga, wc, galerias técnicas e régie; de serviço 

relacionado com o bar, bilheteira, bengaleiro, limpezas com balneários destinado a este fim, arrumos 

e ainda costureira; de representação, o palco e os camarins; e componente administrativa como salas 

de reunião e de trabalho e ainda um armazém.

Numa tentativa de separar à partida estes momentos e remetendo um pouco ao projecto antigo, 

criamos uma parede de divisão entre a sala e o átrio de entrada (Desenho 4 - Volume II). Esta parede, para 

além de ser estrutural, cria-nos uma separação entre o momento de distribuição do publico em todos 

os pisos para as entradas do auditório e permite ainda criar uma outra sala de exposições no piso -1 

(Desenho 3 - Volume II). 

A entrada principal a Este caracteriza-se pela bilheteira e pela monumentalidade do seu pé-direito 

duplo, elementos catalisadores da memória (Desenho 11 - Volume II). Este átrio distribui quer para os 

acessos quer par a sala e para o restante programa nos diferentes pisos. A entrada a Sul, apresenta-se 

como uma alternativa de acesso directo à exposição.

Um gesto de clareza na sua organização, que aliado com “a barra” regula os espaços interiormente. 

Este gesto afirma-se ainda pela diferença de direcções que o auditório e “a barra” assumem, pois 

os espaços públicos, o auditório, as exposições, as salas e o bar afirmam-se paralelos à fachada Sul 

e anexam-se à sala de espectáculos como um só. Enquanto que o restante programa é encostado à 

empena Norte e tenta com que este programa seja mais livre, mais transparente, afirmando-se como 

independente mas preponderante.

Para estes gestos de linguagem se afirmarem optamos por utilizar poucos materiais. O betão assume-

se como estrutura e acabamento de quase todo o edifício, distinguindo o auditório quer por fora 

quer por dentro. Por fora será em reboco branco e por dentro em madeira.  As fachadas serão betão 

pigmentado e com diferentes texturas e cofragens (Fig.96 e Fig.97). 

O pavimento em todo o edifício será em pedra mármore branca que tem a particularidade de na 

parede inclinada do auditório se assumir como revestimento. É utilizada também nos balneários e  

nas casas de banho. 
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Fig.87 - Planta piso rés-
do-chão | escala 1:500

Fig.88 - Corte 
transversal pelo átrio 
de entrada | escala 
1.500
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O ÁTRIO (Desenho 4 - Volume II)

O átrio a remeter à memória do passado, após a bilheteira encaminha as pessoas para os diferentes 

momentos do edifício. Aqui podemos ter várias atitudes. Uma primeira e visível são as escadas 

de acesso ao bar e à exposição do piso -1, bem como o bengaleiro e imediatamente o elevador 

de acesso aos outros pisos com a caixa de escadas logo ao lado. De frente deparam-se com uma 

parede com dois grandes vãos que permitem o acesso aos átrios das duas entradas do auditório e 

à zona de exposição do piso 0. Este elemento estrutural encerra o átrio, criando um momento de 

paragem, comunicação gráfica informativa do evento, ou de eventos futuros, a aquisição de ingressos 

e utilização do bengaleiro.

O PALCO E A PLATEIA (Desenho 5 e 11 - Volume II)

A entradas dos edifícios ambas à cota 0 têm acesso às duas entradas da sala de espectáculo. Nesta, 

entra-se a meio da plateia onde se encontram os lugares reservados às pessoas de mobilidade reduzida 

e a plateia desenvolve-se quer para baixo como para cima. Na cota mais alto da plateia localiza-se a 

régie com possibilidade de abertura total para a sala. 

Ainda na cota de acesso à entrada, no auditório encontramos a possibilidade de colocar uma régie 

temporária mais próxima do palco, para situações de extrema necessidade. Com todo o sistema infra-

estrutural pensado para o efeito (pensar nisso), as entradas são feitas lateralmente para a sala. 

Por questões práticas, a sala desenvolve-se dependente do desenho do palco. O palco encontra-se à 

mesma cota que a rua, atrás do qual se encontra o espaço de cargas e descargas com acesso directo à 

via pública. Neste existe um monta-cargas que possibilita um acesso directo ao piso -1 onde se localiza 

o armazém e o sub-palco.

O interior do auditório com revestimento em madeira ocupa na sua totalidade 2 pisos do edifício e 

tem ainda um piso superior com acesso técnico, para manutenção e manipulação da iluminação, som 

e mesmo dos constituintes do tecto. O auditório, para além das entradas do piso térreo, tem também 

entradas no nível superior de onde se acede junto ao bar, facilitando a utilização deste durante os 

espectáculos.

No sentido de recuperar a relação de escala da torre de cena opta-se que o sistema de teia ocupe 

quase toda a área de representação, ficando o espaço sobrante ocupado por uma teia mais curta sobre 

o fosso de orquestra. 

A torre de cena com galeria técnica de acesso total, possui cerca de 39 varas sendo que 5 são manuais, 

ficando estes sistemas montados na parede da fachada Sul. 

Todos os acessos ao palco são pensados num sistema de funcionamento autónomo, permitindo que 

o espectáculo decorra sem qualquer utilização das áreas públicas. 

Os espaços teatrais04.2.1
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Fig.89 - Planta piso 1 | 
escala 1:500

Fig.90 - Corte 
longitudinal pela sala 
de espectáculos | 
escala 1.500
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Em todos os pisos é criado acesso às galerias da teia mas sempre com uma câmara escura a separar 

as zonas de circulação técnica e a entrada directa para o palco. Existe ainda uma segunda entrada 

às galerias em todos os pisos pensadas para fugas de incêndio ou mesmo para circulação técnica 

mas que estão pensadas para estarem fechadas durante o espectáculo. No piso 0 encontrámos 

exactamente as mesmas entradas para o palco mais um acesso directo à rua, um portão destinado a 

cargas e descargas. 

EXPOSIÇÕES (Desenho 4,5 e 7 - Volume II)

As exposições são compostas por uma sala no piso -1 e dois espaços sobrantes resultantes da relação 

espacial entre o auditório e o restante programa do edifício. 

No piso 0 distingue-se por se localizar por debaixo da plateia, na zona de inclinação. Com revestimento 

mármore oferece características próprias e proporciona condições diferenciadas pela sua forma. 

O piso 1 oferece dois espaços de exposição, um deles de dimensões consideráveis, localiza-se entre o 

auditório e “a barra”; o outro espaço apresenta características mais limitadoras, visto ser um corredor 

e estar em contacto com a fachada Norte, desenhando um plano de vidro com vista para as praças e 

com acesso a uma varanda.

No piso 2 a exposição repete exactamente o mesmo espaço entre o auditório e “a barra” e o restante 

projecto.

O piso -1 é o único onde a sala de exposições se encontra bastante diferenciada pois é a única sala de 

grandes dimensões deste piso com acesso ao público, e pela sua localização permite ter um controlo 

total da iluminação e do acesso autónomo. Pelas características anteriormente descritas e um total 

revestimento em mármore assume um papel de destaque. 

BAR (Desenho 5 - Volume II)

O bar localiza-se no piso 1 e foi desenhado de maneira a que possa ser gerido de maneira independente 

do resto do edifício. Com duas frentes e luz natural vinda das fachadas, o bar vive ainda da memória 

do pé direito duplo. A pensar no seu uso continuado e diversificado inclusive como café concerto e 

com funcionamento nocturno manteve-se as escadas que apenas permitem acesso ao bar. Criou-se 

assim a possibilidade de se fechar o acesso ao auditório, exposições e restante edifício permitindo 

apenas aceder directamente da entrada para o bar. Pode ainda usufruir da utilização dos espaços 

expositivos de forma controlada dependendo da necessidade de cada evento e ainda a utilização 

do corredor/galeria de exposição e assim ter acesso a mais momentos do edifício como à varanda 

aumentando a versatilidade e potencialidade do mesmo. Com duas copas anexas à zona de serviço, 

usufrui ainda de um espaço reservado para arrumos localizado “na barra”.
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Fig.91 - Planta piso 
técnico | escala 1:500
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SALA POLIVALENTE (Desenho 7  e 11 - Volume II)

Localizada no piso 2 tem a mesma estrutura que o auditório. Por cima da grande sala é assumida como 

uma sala única e ampla no entanto preparada e projectada com estruturas de portas de calhas em 

harmónica, tem a possibilidade de criar 2, 3 ou 4 salas onde podem decorrer utilizações diversificadas 

como aulas das mais variadas áreas. Pensada para poder servir também de sala de ensaio possui no as 

medidas do palco. Por estas razões este piso está munido de balneários.

Foi com a introdução desta sala que houve necessidade de elevar ligeiramente a cobertura em relação 

à cércea envolvente. No entanto, sendo a sala rectangular e afastada das fachadas, essa alteração da 

cobertura não é visível nem sentida pelo transeunte, podendo apenas ser vista à distância na praça. 

Para a introdução de luz natural, aumentar o pé direito e possibilitar maior diversidade de actividades, 

cria-se uma entrada de luz em todo o perímetro da sala, quando esta se eleva acima da cobertura do 

restante edifício. 

ADMINISTRAÇÃO (Desenho 7 - Volume II)

Localizada no piso 2 encontra-se desenvolvida fora do “braço técnico”, por considerarmos um 

programa mais nobre e por necessitarmos de introdução de luz para qualificação dos espaços. Assim 

desenvolve-se anexada à fachada Este aproveitando os vãos pré-existentes no piso superior. Contém 

uma sala de reuniões mais próxima da caixa de escadas, uma casa de banho, uma sala de trabalho, um 

gabinete administrativo e ainda uma pequena sala de convívio ou copa. 

No corredor lateral do auditório, que corresponde à galeria de exposição no piso inferior, neste piso 

desenvolveu-se um espaço destinado a arquivo para apoio à zona administrativa. 

“ A BARRA” E O PROGRAMA COMPLEMENTAR (Desenho 3, 4, 6 e 7 - Volume II)

“A barra” é constituída por todo o programa considerado de apoio e complementar ao longo de 

todos os pisos. Este corpo interior e com uma direcção diferente do restante alberga um programa 

comum em todos os pisos: as escadas e o elevador público localizado na ponta Este da barra para 

se situarem mais perto da entrada; um monta-cargas de apoio às exposições, parte técnica e ao bar; 

uma outra caixa de escadas de serviço para actores, técnicos e demais pessoal interno; e ainda um 

espaço sem cobertura que vai até ao piso -1 para ventilações e extracções de fumos. No entanto em 

cada piso vai ainda sendo composta por programas como no piso 0 casas de banho públicas; no piso 

1 dois arrumos um destinado à exposição e à sala polivalente e um outro destinado ao bar; no piso 

2 balneários de apoio às aulas a decorrer para o público na sala polivalente; no piso -1 duas salas 

técnicas. 

No piso -1 para além desta barra todo o programa distribuído a Oeste da parede que separa o 

auditório da entrada, é composto por programa complementar mas de grande importância. Falámos 
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Fig.92 - Planta piso 2 | 
escala 1:500
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Fig.93 - Planta piso 3 | 
escala 1:500
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Piso -1 

Piso 0 

Piso 1

Fig.94 - Plantas 
piso -1, 0 e 1 com 
apontamento das 
circulações 

Circulação do público Circulação de actores Circulação técnica Circulação de serviços Circulação administrativa
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dos camarins (colectivos e individuais e cada um com balneário e casa de banho), um grande guarda-

roupa, uma sala de convívios e balneários para técnicos e serviços, arrumos para material de teatro 

como cenários, instrumentos, iluminação, uma oficina e o sub-palco. 

Todo este programa foi projectado tendo em conta, para além da organização através de um traço 

forte e limpo, que valoriza o espaço livre, mas  também a pensar nas diferentes circulações que 

percorre um edifício cultural: 

Circulação do público: O objectivo era desde o início a circulação do público ser intuitiva. Com duas 

entradas em diferentes ruas, o espectador pode entrar pela bilheteira ou então directo para um local 

de exposição. Utilizando a entrada principal e passando a bilheteira, encontra-se num espaço com 

uma luminosidade e pé direito duplo onde, em cima, pode ver o bar. Deste átrio o público pode ir 

para os diferentes espaços do edifico; para a sala de espectáculo utilizando uma de duas entradas, 

para o bar acedendo ao piso superior, para as várias salas destinadas a exposições ou ainda aceder 

à polivalente para algum evento ou mesmo para participar nalguma aula ou actividade. Encontra 

as casas de banho no piso 0 próximo do átrio e das exposições. Um percurso simples directo e de 

acessos próximos. 

Circulação de actores: Na entrada Este, ao fundo do edifício e na confluência entre a sala do auditório 

e “a barra” de serviços, encontram um acesso próprio para os actores, permitindo deste momento 

terem acesso total a todas as áreas destinadas ao seu desempenho, treinamento e privacidade. 

Podendo aceder ao palco, passando por uma câmara escura ou então seguir pelas escadas para o 

piso -1 onde encontra os camarins. Os camarins estão divididos entre colectivos e individuais. Cada 

um contém casas de banho com chuveiros e uma área destinada ao guarda-roupa com um grande 

armário / divisão num momento de proximidade, de forma a melhor servir a utilização em dias de 

peça. Para os ensaios é possível aceder ao último piso, pela mesma caixa de escadas, sem contacto 

com o público.

Circulação de técnicos: Aos técnicos, permite-se a possibilidade de uma utilização mais vastas das 

circulações havendo também zonas destinadas apenas a este fim.

Em momentos de descarga, esta faz-se com acesso ao palco, onde existe um monta-cargas directo 

para o sub-palco e posteriormente para as áreas de armazenamento, podendo também o acesso ser 

feito pelas escadas de serviço.

No piso inferior encontra-se o armazém, oficinas, partes técnicas e máquinas e ainda os balneários, 

camarins e área de convívio. Pelo palco esta também acessível à teia por intermédio de escadas e 

As circulações | percursos (Fig.94 e 95) 04.2.2
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Piso 1.1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

Circulação do público Circulação de actores Circulação técnica Circulação de serviços Circulação administrativa

Fig.95 - Plantas piso 
técnico (1.1), 2, 3 e 4 
com apontamento das 
circulações 
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galerias técnicas. Estas, permitem ainda acesso ao piso técnico para manutenção da iluminação 

(armazenamento da mesma) e ainda acesso à cobertura. 

Todos os pisos usufruem de um elevador para transporte de mercadorias servindo as mais diversas 

actividades e montagens de eventos com acessos desde as oficinas no piso mais inferior ate as áreas 

de manutenção da cobertura.  

Circulação de serviços: Os serviços utilizam as mesmas escadas de serviço que os actores, têm 

balneários e zona de convívio em comum com os técnicos, acesso ao bar no primeiro piso tendo 

neste caso em comum com o público, mas onde podem servir e ter acesso à copa no mesmo local. 

Circulação administrativa: A administração utiliza a entrada principal onde pode utilizar as escadas ou 

elevador público e aceder directamente ao último piso. Aqui encontram toda uma parte dedicada aos 

seus serviços com sala de reuniões, uma sala de trabalho, área administrativa, uma pequena sala de 

convívio, casa de banho e ainda uma zona de arquivo.

Um traçado simples e limpo foi a solução para conseguir uma independência de percursos com 

harmonia, que permite acontecimentos diversificados em simultâneo sem prejudicar as circulações 

de apoio aos mesmos. 

Uma atitude forte de relação entre sala e programa complementar noutra direcção. Um momento de 

oposição gera espaço entre si. Espaço de circulação e exposição. 

O teatro é e sempre foi a arte de ver e ser visto, e para isto mesmo precisa de se expor. Os espaços 

grandes assumem-se e são vistos de variadas perspectivas e ângulos. Os rasgos grandes das fachadas 

a assumir a memória mas com um novo vão permite criar mais um momento diferente, de maior 

transparência, alterando a relação interior / exterior, uma vez mais para ser visto de dentro e de fora. 



Fig.96 - Alçado Sul



Fig.97 - Alçado Este
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O Cine-teatro de Santo Tirso é a representação formal e simbólica do desejo cultural dos habitantes 

da cidade. 

O projecto de reabilitação da ruína tem como objectivos responder a este desejo e sobretudo 

reescrever a história cultural da cidade com uma atitude de perpetuar as Memórias.

Assim propomos, para além de manter as fachadas que desenham o ícone da cidade, reabilitar o 

cinema mas principalmente o teatro no seu sentido programático e funcional. O programa adaptado 

às necessidades actuais sofre melhoramentos, rectificações e afinações formais e funcionais de modo 

a garantir “A Casa Cheia”.

Assim a atitude arquitectónica deste projecto, tendo em conta todas as condicionantes espaciais, 

passa por manter a mesma linguagem tectónica da sua origem para se relacionar com a forma e dar 

continuidade à cidade quer a nível urbano quer social.

Uma linguagem de continuidade mas transformista e regeneradora que visa o equilíbrio do todo. 

O Cine-teatro foi desenhado como palco de espectáculos e de actividades culturais, tendo a sala como 

elemento dominante e o palco como espaço funcional da “cena”. Estando obrigatoriamente estes 

dois espaços conectados e dependentes, o projecto afirma-se pela regularização da sala e do palco 

como um elemento que se destaca da restante intervenção. 

Todo o programa complementar como salas técnicas de apoio ao uso do edifício, casas de banho e 

acessos verticais encontram-se numa “barra” que toma uma outra direcção da sala. Pela sua diferente 

orientação, gera-se um espaço sobrante que possibilita o diálogo entre ambos nos momentos de 

circulação, exposição e encontro.

No entanto espaços de ocupação teatral e de actividades como a sala de exposição e os camarins para 

os actores estão incluídos na linguagem do elemento da sala de espectáculos.

Um traçado simples e limpo foi a solução encontrada para conseguir harmonia e independência 

dos diversos percursos que domina um edifício com esta função, permitindo acontecimentos 

diversificados em simultâneo sem prejudicar as circulações de apoio aos mesmos. 

Projectado para os habitantes da cidade, reforça-se a importância do percurso do público, através 

de vários momentos diferenciados desde o momento da entrada, onde o espectador se depara com 

a imponência do momento de pé direito duplo com relação visual para o bar (explorando também 

aqui a questão do convívio público e o acto social), até ao destino final do espectáculo onde a sala 

pretende desencadear um sentimento de recolhimento e conforto com o recurso à madeira como 

materialidade dominante. 

Com um único objectivo de atrair arte e pessoas, o edifício visa servir os habitantes, no sentido 

de divulgar e potenciar a arte e os fenómenos associados, tanto como intervenientes na qualidade 

espectadores mas também como elementos catalisadores e geradores do fenómeno artístico do 

panorama regional, além de se assumir por si só como um ponto de encontro, de paragem para 

tertúlia e de estar.

Voltar a ser e assim permanecer uma “Casa de espectáculos Cheia”.

Fig.98 - Planta de 
implantação e alçados | 
escala 1.1000

Memória Descritiva04.2.3
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RIDER TÉCNICO AUDITÓRIO
SALA

O Cine-teatro de Santo Tirso é uma sala de espectáculos, preparada para Teatro, Dança, Música e ainda 

dotada a algumas sessões de Cinema, com uma lotação máxima de 308 lugares. Esta sala caracteriza-se 

pela cena à italiana: palco central, plateia contraposta e régie.

 NÍVEL 0: Palco, cargas e descargas e monta cargas

 Nível 1: Plateia e régie

 Nível 2: Varandas técnicas e acesso para a teia

PALCO

O Palco está separado da plateia por um fosso de orquestra. Este fosso é uma plataforma elevatória 

situada no proscénio, que pode ser utilizada como prolongamento do palco, da plateia ou como fosso 

de orquestra. O fundo do palco tem acesso directo à rua através do portão de carga.

MEDIDAS DO PALCO: 

PALCO (área útil / box)

· Largura ao Fundo: 14.5m

· Largura à Frente: 9m

· Altura até à Teia: 15m

· Altura até à Varanda: 3.5m

· Profundidade a partir da Boca de Cena até última vara: 11m 

· Largura da boca cena: 9m

· Profundidade com Fosso de Orquestra: 13.5m

BOCA DE CENA

· Altura máxima: 6m

FOSSO DE ORQUESTRA

· Largura: 9m

· Profundidade: 1,9m

· Altura Máxima (do nível do palco): - 2,98m

VARAS

· Mecânicas: 34

· Manuais: 5
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O PROGRAMA

 |04.3|

ÁREA

EDIFÍCIO
Entrada 

espaço antecedente do átrio
32m2

Bilheteira 
espaço reservado a informação e venda de bilhetes

6.5m2

Átrio 
espaço de comunicação e distribuição

128m2

Bengaleiro 4m2

Hall foyet
espaço que antecede a entrada à Sala

120m2

Instalações Sanitárias
distribuidas pelo edifício . H, M e deficientes

45m2 + 3.7m2

Bar
com copa 

66m2 + 12m2

Exposições 
espaços distribuidos pelo edifício 26m2 + 172m2 + 128m2 + 50m2 + 131m2

Sala Polivalente 
compartimentação com divisórias amovíveis . 4 módulos

53m2 x 4m2

Balneários de apoio a actividades
de apoio à Sala polivalente, H e M com Wc 22m2 + 21.4m2

Varanda 29m2
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Sala de reuniões  17m2

Recepção 
zona de espera e convívio na área administrativa 40m2

Gabinete de trabalho
sala de trabalho 28m2

Sala administrativa 16.8m2

Copa 8.7m2 + 21.6m2

Arquivo
zona de arquivo na administração 33m2

SALA DE ESPECTÁCULOS
Plateia

sala para 304 pessoas + 4 deficientes
201m2

Régie
Espaço técnico de apoio à sala

11.5m2

Palco
espaço de representação para actores

101m2

Circulação técnica no palco
Espaço de cargas e descargas e de passagem à volta da zona de espectáculo

89m2

Camarim de continuidade
em todos os pisos de acesso às galerias técnicas

6m2+6m2+ 6m2+ 6m2

Galerias técnicas
de acesso à teia e em todos os pisos 43m2 + 43m2 + 43m2 + 43m2

Teia
no último piso da torre de cena e ainda uma mini teia por cima do início do palco

 170m2+17m2

Sub - palco
com quarteladas 164m2

Camarins para actores
colectivos para 6 pessoas cada. H, M com WC e balneário

individuais para 2 pessoas cada, com WC completa

40.60m + 40.65m2

16m2+ 16m2

Roupeiro
área destinada ao guarda roupa dos actores 8.7m2

ÁREAS TÉCNICAS

Plataforma elevatória cargas e descargas  
no palco ao fundo da zona de cargas e descargas . acesso apenas ao sub palco 5m2

Elevador Cargas e Descarga 
em todos os pisos . com acesso ao armazém 3.4m2

Armazém
zona de armazenamento de cenários e material 99m2

Oficina | arrumos
zona de armazenamento e de execução de cenários 72m2

Zona Técnica e AVAC
dois espaços destinados  a máquinas e  materiais técnicos 21.6m2 + 21.6m2

Zona Técnica ar livre
em todos os pisos com circulação de ar até à cobertura 4.4m2

Zona de convívio de serviços 
com balneários e para técnicos e serviços 34.8m2

Arrumos do Bar
no mesmo piso do bar para armazenamento de cadeiras e mesas e despensa 22m2

Arrumos para exposições 
sala no piso intermédio para apoio à exposição ou mesmo à sala polivalente 22m2
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Piso -1:
- Sala de exposições
- Zonas Técnicas
- Oficina
- Arrumos
- Sub-palco
- Camarins
- Zona de convívio técnica

Piso 0:
- Átrios e zonas de distribuição
- Exposição
- Sala de espectáculos
- Palco
- Instalações Sanitárias

Piso 1:
- Bar
- Exposição
- Arrumos
- Galeria técnica
- Piso técnico

Piso 2:
- Exposição
- Sala Polivalente
- Balneários
- Instalações Sanitárias
- Galeria técnica
- Zona administrativa (sala de 
reuniões | espaço polivalente)

Piso 3:
- Galeria técnica
- acesso à cobertura
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise programática para a reabilitação de uma ruína.

O projecto desenvolvido ao longo do trabalho teve como base uma análise ao contexto. Atribuir uma 

função a um espaço é o ponto de partida para a sustentabilidade de um edifício, assim, atribuir um 

programa a cada projecto deve ser alvo de estudo e investigação.

Podemos dividir esta análise do programa em duas grandes vertentes, o programa em si, ou seja a 

função que irá ocupar um determinado espaço | uso a dar ao edifício, e a escala do programa, ou seja 

todos os espaços complementares que vão sustentar o uso do edifício e o seu tamanho. Sem dúvida 

que qualquer uma das partes passa por ter em conta a contextualização do programa, o espaço a ser 

projectado, a cidade onde se insere e os utentes alvo do projecto. 

Foi com base nesta procura que o projecto do Cine-teatro realizado neste trabalho se desenvolveu. 

Mais do que desenhar o Cine-teatro é restabelecer um espaço viável para a cidade que devemos 

ter em conta numa intervenção. Garantir o seu uso e a sua permanência foi uma das preocupações 

principais, uma vez que o próprio edifício já tinha sido alvo das consequências da evolução histórica 

de acontecimentos e do desenvolvimento dos modos de vida nas cidades.

Perante diferentes edifícios culturais na cidade e nos arredores pretende-se que para a sua viabilidade 

o edifício sirva os habitantes, um espaço que albergue a cultura praticada pelos habitantes da cidade, 

como música, teatro, danças, pintura... mas que para além de a expor e de a dar a conhecer que seja 

um sítio onde eles a possam praticar diariamente. 

Constatando também que se trata de um Vazio Urbano bastante sentido na cidade é ainda mais 

urgente esta intervenção. Este tem sido um campo bastante abordado ultimamente quer pelos 

habitantes quer pela Câmara, que todos os anos fazem campanha à reabilitação deste espaço, mas 

que, no entanto, se encontra no estado de abandono à muitos anos. 

Com uma investigação caracterizada pela proximidade com os habitantes, definiu-se que a reabilitação 

do próprio programa seria o mais viável. No entanto a escala do programa foi definido no processo 

projectual e na investigação do desenho. O programa final resultou de uma adaptação ao terreno,  à 

escala dos edifícios envolventes, à ruína e ainda de uma relação com a memória. 

Resultou assim num Cine-teatro composto por uma sala para 308 pessoas, uma sala polivalente que 

pode ser dividida em 4 salas e servir para sala de ensaio, em áreas de exposições distribuídas ao longo 

do edifício e num bar que tem como objectivo não só apoiar a actividade cultural do edifício mas 

também ter um uso independente servindo para café-concerto e convívios nocturnos, para além 

dos espaços complementares que asseguram o funcionamento básico de um cine-teatro que foram 

igualmente alvo de investigação.

Projectar bem pode então passar por pôr em causa o programa, pois é este desde o início que irá 

definir e alterar as circunstâncias da cidade, o modo de vida e a rotina envolvente.
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teatro-auditorio-de-llinars-del-valles-alvaro-siza-vieira-plus-aresta-plus-gop

Fig.84 - Desenhos fornecidos pelo Atelier 15
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Índice de desenhos

DESENHO 1 - Implantação | escala 1.1000

DESENHO 2 - Alçados | escala 1.1000

DESENHO 3 - Planta piso -1 | escala 1.100

DESENHO 4 - Planta piso Rés-do-Chão | escala 1.100

DESENHO 5 - Planta piso 1 | escala 1.100

DESENHO 6 - Planta piso 1.1 - piso técnico | escala 1.100

DESENHO 7 - Planta piso -2 | escala 1.100

DESENHO 8 - Planta piso 3 | escala 1.100

DESENHO 9 - Planta piso 4 | escala 1.100

DESENHO 10 - Cobertura | escala 1.100

DESENHO 11 - Corte Longitudinal A | escala 1.100

DESENHO 12 - Corte Transversal B | escala 1.100

DESENHO 13 - Corte Transversal C | escala 1.100

DESENHO 14 - Corte Transversal D | escala 1.100

DESENHO 15 - Alçado Este | escala 1.100

DESENHO 16 - Alçado Sul | escala 1.100



Escala 1.1000

Implantação e Alçados

DESENHO 1 e 2



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Piso -1

DESENHO 3



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Piso Rés-do-Chão

DESENHO 4



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Piso 1

DESENHO 5



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Piso 1.1 - piso técnico

DESENHO 6



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Piso 2

DESENHO 7



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Piso 3

DESENHO 8



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Piso 4

DESENHO 9



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Planta Cobertura

DESENHO 10



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Corte Longitudinal A

DESENHO 11



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Corte Transversal B

DESENHO 12



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Corte transversal C

DESENHO 13



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Corte Transversal D

DESENHO 14



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Alçado Este

DESENHO 15



Betão pigmentado

Betão

Vidro

Madeira

Mármore Branco

Pavimento em Mármore Branco

Escala 1.100

Alçado Sul

DESENHO 16


