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Maleavel aos meus movimentos subconscientes do volante, 

Galga sob mim comigo 0 automovel que me emprestaram. 

Sorrio do simbolo, ao pensar nele, e ao virar a direita. 

Em quantas coisas que me emprestaram eu sigo no mundo! 

Quantas coisas que me emprestaram guio como minhas! 

Quanto me emprestaram, ai de mim!, eu proprio sou! 

Alvaro de Campos 
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1. A PARTIDA 

Entrei, ja 0 Espectaculo tinha come9ado ... 

Mas a culpa nao era minha (alias detesto chegar atrasado!). 

Era mesmo assim! 

Passada a perplexidade momentanea realizei que nao era numa 

sala que entrava: entrava no proprio Espectaculo. 

Alias a porta que atravessara, era urn elemento docenario co 

mo outr~ qualquer. 

Quase desfeitos os limites entre 0 lugar da cena e 0 lugar 

do publico - e digo quase, porque tern de haver urn quase -p~ 

la celebra9aO de urn lugar colectivo, total, concretizando a 

envolvencia de uma "cena" conscientemente "aberta", nao ti

nha duvida de que era participante. 

E Aquilino ia-se dizendo, aquela luz electrica e eu fui a

creditando que estava "dentro" de urn Peatro de Enormidades! 

E no teatro Viriato, uns dias antes, como teria sido? .. 

Sera que ai, 0 titulo da pe9a, ampliara 0 espectro da sua 

significa9aO, ultrapassando a referencia estrita ao Teatro/ 

/Pe9a, estendendo-se ao Teatro/Edificio, como lugar de Enor 

midades? .. (apenas cr{veis a luz e lectrica, claro!). 

A minha curiosidade estava mais do que agu9ada e por issoes 

colhi, "levado" por uma fotografia (e nao so!) - hoje feita 

postal - de uma realidade (ou sonho?) que vi transfigu~ada 

em Lisboa na "sala fria" do CAM e que desej ava agora mais do 

que nunca, reconstituir em Viseu. 

Esse postal foi 0 cartao de visita do Seminario. E eu esco 

lhi. 
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Logo depois, entrei ... ja 0 Espectaculo tinha comecado. 

E este acto, simbolizava a minha entrada num processo mais 

~mElo ~\l~ tam]:>em ja _s~_iEjci~E~ en~qua}--,_ ~0I!l~c~i 9-J2_Eil:"tJ._- __ 

cipar desde entao, desempenhando um papel tao activo e in

terveniente, como aquele que me era exigido ali, num momen

to e num espaco determinado. 

o processo, ele, porventura a Enormidade maior: a devoluCao 

do Teatro Viriato a Viseu. 

Falamos das "Enormidades". 

Do seu "Teatro", fala 0 "Espectdculo", programdti-
of' ° - ° ( J. ) co art~ ~c~o ou et~ca. 

(1) Ricardo Pais, "Este Projecto, este Espectaculo (a caminho de Viseu)" 
in AAVV, Teatro de Enormidades apenas criveis a luz electrica, ca 
taIogo do EspeCtaculo, co'::'proau<;;:ao ACARTE/KreaUrbana(Viseu) ,L.i~ 
boa, Funda9ao Calouste Gulbenkian, 1985. Espectaculo realizado no 
Teatro Viriato de Viseu - de 26 a 29 de Setembro de 1985 - e na sa 
la polivalente do CAM da FCG em Lisboa - de 8 a 17 de Novembro de 
1985. Assisti a sessao da tarde do dia 9 de Novembro, em Lisboa. 
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2_ A VIAGEM 

2.1. NAS TERRAS DO DEMO, AGORA DE ENORMIDADES ... 

o repto fora lancado ~ cidade de Viseu, corn a publicac~o do 

Caderno nQ 2 da Area Urbana de Julho de1985. (2) 

Antes, porem, havia ja side preparado 0 "terreno" por Rica!:. 

do Pais e a "sua" Area Urbana, desde que se deslocara para 

Viseu como delegado do entao Ministerio da Cultura. Concre

tamente, a sua intervenc~o, entre outras iniciativas tende~ 

tes a quebrar 0 isolamento cultural dacidade, ,conduziu ~re~ 

lizac~o de diversas manifestacoes culturais desenvolvidas nos 

espacos possiveis, aqueles que a cidade podia oferecer, de~ 

de que houvesse alguem para os inventar. So que , inventar 

porque se n~o tern, n~o e soluC~o para Viseu, que tern o dire! 

to e 0 dever de ter. Pelo menos urn espaco condigno ~ altura 

da cidade, onde se possa assistir a qualquer tipo de espe£ 

taculo e eventualmente, a outr~ tipo de actividadescultu

rais. Se e certo que Viseu pode trazer 0 .Museu. paLr"al a rua 

porque 0 tern, como pode trazer 0 Teatro senao temnenhum? .. 

Produzido 0 primeiro trabalho e com ele despertadas mais a! 

gurnas consciencias (mas ainda nao as necessarias), houveque 

refrear a imaginac~o, ou po-la ao servico da estrategia de~. 

firmar a evidencia grave da falta de espacos culturais, es~ 

bretudo de uma boa sala de espectaculos, e a necessidade ur 

gente de a suprir, B·ara cor-responder aa-petenciacuTtural que 

a cidade ja vinha revelando. E, n~oha duvida que ... a fal 

ta de Espa(;os Culturais em Viseu nomeadamente a falta de uma 

boa sala de espectaculos! (3) era e continua a ser 0 primei~ 
ro grande obice ~ acc~o dos agentes divulgadores decultura. 

(2) Area Urbana, Os Espa(;os Culturais, Cadernos, 2, Julho/85 

(3) Ricardo Pais, "Espac;os Culturais na Cidade de Viseu" , ibidem, pp. 3-5 
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o invent&rio ~ feito, sao apontadas v&rias alternativas ere 

clamada a intervencao. 

A hip6tese do Teatro Viriato ~ a grande cartada que sejoga. 

Se Viseu precisa de uma boa sa Za de espectacu Zos, porque nao 

aproveitar este velho Teatro com grande tradicao na cidade, 

hoje abandonado a sua sorte (que, apesar de tudo, naoLoi tao 

m& como a do Teatro Avenida demolido em 71), potencialmente 

--recuperavel? ! 

QuaZ 0 autarca ou 0 governante que nao gostaria de terminar 

o seu mandato Zegando a cidade, p. ex. um Teatro?!, pergun

ta Ricardo Pais no Caderno nQ 2 da Area Urbana (acima refe

rido). Mais adiante, noutro artigo, apresenta-se.o Viriato 
_. ( 4 ) 

como um dos quatro exempZos (obv~os)... de espacos voca-

cionados paraaccoes de indole cultural; nas duas ultimas p~ 

ginas, Alexandre Alves costa lanca finalmente-o repto, em for

ma de manifesto: Cidadaos de Viseu de pe! Acordai autarcas! 

Para a feZicidade de todos 0 Teatro Viriato nao e oScala de 

MiZao e vende-se. Um primeiro acto criativo se impoe -a sua 

compra. Logo se deve seguir a abertura de um concurso nacio 

naZ de ideias para a reuti Zizar;;ao da.s suas instaZar;;oes. ( ... ) 

Arquitectos portugueses: AVancem propostas na criar;;ao do es 

par;;o onde em boa-uniao se dem os espectacuZos, -se reaZizem 

as exposir;;oes, se organizem os concertos, se cruzem as expe 

riencias, se acertem as Zinguagens, se encontre a cidade. (sf 

o Verao entretanto decorre, aparentemente com calma, enqua~ 

to urn projecto vai ganhando corpo, cumprindo oitiner&rio da 

estrat~gia, sob a forma de espect&culo: 0 "enorme" Tea.tro de 

Enormidades ... criado para a memoria do que foi umteatro, (6) 

----

(4) Carlos F. Pimentel/Jose Perdigao, "Quatro exemplos (obvios)", ibi
dem, pp. 6-8 

(5) Alexandre Alves Costa, "0 Teatro Viriato nao e 0 Scala de Milao", ibi 
dem ,pp . TS-=1-6 

(6) Ricardo Pais, "Este projecto, este Espectaculo (a caminho de Viseu)" 
in op. cit. 
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o "Viriato" de Viseu, construido em 1880, hoje, parcialmen

te arruinado. 

Rara oportunidade (que so encontra quem anda a procura dela) ~ 

onde se conseguem reunir num so, varios actos plenos de si~ 

nificado. 

Lance de mestre ... aposta do artista feito animador cultu

ral ou do animador cultural feito artista! Quem, senao uma£ 

tista, podia ser capaz de ?inteses no genero? Nao e 0 pro

prio espectaculo, "Teatro de Enormidades ... ", caracterizado 

pelo cruzamento de varias linguagens, que se sobrep6emo~s~ 

blinham e mutuamente se enriquecem, em jogo contrapontisti

co, gerando um todo, uno e coerente?! 

Tratava-se de ler Aquilino na sua terra na:tal,prestando-lhe 

a homenagem devida, no I Centenario do seu nascimento, fa

zendo um espectaculo de Teatro, numa terra sem Teatro, num 

Teatro que nao tem mas ~stava ali para descobrir ... re-des

cobrindo aquela velha sala, apagada do imaginario detodos, 

pelos tipicos lapsos de memoria que tem caracterizado em g~ 

ral a historia recente. 

Aquilino, Teatro como Arte, Arte para um Teatro ouLugarque 

se redescobre, foram os polos de um poderoso simbolo concr~ 

tizador, capaz de abalar as serranias daquelas terras do D~ 

mo, reavivando a memoria colectiva, num projecto de futuro 

cumprido no labor actuante do presentee 

Por uma noite quente de Outono, 0 pubZico foi -se 

acotove Zando, corredor adiante, ate dar consigo in~ 

taZado no paZco e na boca de cena de um teatro a

bandonado. Em Viseu, 0 Teatro Viriato transformo~ 

-se, nessa noite, num gigantesco "decor", parauma 

muZtipZicidade de inten~oes. ExpZiquemo-nos: 0 p~ 

bZico de Viseu vem sendo, hd decadas, desapossado 
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da sua unica sala de teatro, e a primeira inten

~50 deste projecto chamado "Teatro de Enormidades " 

foi fugazmente devolver, ou melhor.dar-a-ver, a 

sala ao publico. Eis uma boa raz50 para que 0 bi

n5mio tradicional palco/publico tenha visto neste 

caso os se us termos in vertidos. Acresce aind:a que, 

ser desapossado de uma sala de teatro, quer dizer 

tambem ser desapossado do magico dialogo de imagf 

narios que 0 teatro propicia; logo, ao instalar a 

cena no interior esventrado da sala - desapossan

do propositadamente 0 publico da sua posi~5o tra~ 

dicional -, caminhou-se no sentido de tornar 0 p~ 

blico 0 verdadeiro protagonista des~eprojecto, co 

locando-o perante uma especie de espelho, que lhe 

devolvia a imagem do se'u imaginario, .por alguns 

dias dono e senhor do lugar que lhe cabe no espa-

~o social e na economia do espa~o teatral. 
(7) 

2.2. INTERCEPCOES NUM PERCURSO 

Se alguem duvida de peder transfermader da Arte, entae pre

cure inteirar-se de que se seguiu.eu, se preferir, s~gaate~ 

tamente este percurse que disse pretende dar testemunho.Sem 

duvida pesseal, necessariamente apaixenade porque,envelvide, 

mas nem per isse menes verdadeire. 

( ••• J v5s que escreveis, escolhei materia a altu

ra das vossas for~as e pesai no espirito longame~ 

te que coisas vossos ombros bem carre gam e as que 

eles n50 podem suportar. A quemescolher assunto 

de acordo com as suas possibilidades nunca falta-

(7) Jose Ribeiro da Fonte, "Enormidades: antes e depois", Viseu Magazi
ne, n~ 7, 6 Dez. 1985, p. 7 
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ra eZoquencia nem tao-pouco ordem Zuzidia. A vir

tude e beZeza da ordem consistirao - ou eu me en 

gano - em que se diga imediatamente 0 que t~em de 

ser dito, pondo muitos pormenores de Zado e omi

tindo-os de momento: que 0 autor do poema prometi 

do, ora escoZha este aspecto ora despreze aqueZe. 

Horacio (65-8 a.C.) in A Arte Poetica(s) 

Eu que nao escrevo - ou estou aqui para ten tar escrever ou

tras linguagens - mas que, por vezes, 'me vejo confrontado 

com as palavras, procurarei seguir a preceito estas normas, 

nao para criar urn poema, mas sim, para fazer urn simples re

lato. 

o movimento de fluxo e refluxo que se observa entre a obra 

de arte e a sociedade, ou seja, a capacidade desta, influen 

ciar a primeira, e depois 0 contrario ... e, assim sucessiva 

mente, parece-me ser uma das questoes que importa dliscuJtir 

neste processo de reencontro de Viseu com 0' seu ( Teatro. A 

primeira motivacao para isso e, sem duvida, 0 "Teatro-de E

normidades ... " 

- -... Mas se 0 teatro e expressao de uma vidasocial 

tambem e for~a actuante sobre a comunidade que Zhe 

inspira os temas e os confZitos que procura repr~ 

duzir. (9) 

rnteressa-me, particularmente, tentar demonstrar, em que m~ 

dida esse Espectaculo como Obra de Arte, foi elemento cata

lizador desse processo (e tambem, porque e disso que normal 

mente se descre). 

(S) Recolhido por Jose Oliveira Barata, Estetica teatraZ, Antologia de 
textos, Lisboa, Moraes Editores, 1980, p. 53 

(9) Jose Oliveira Barata, ibidem, p. 11 
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E evidente que e possivel obter as coisas de outra maneira, I 

mas quando se nao ve ou se nao quer ver, a Arte pode ajudar 

a faze-lo assumindo a sua fun<;ao mili tante insof i smave 1. •. Bom, 

o que disse podia levar-nos muito longe ... ou entao a urnpa~ 

sado ainda relativamente proximo. Hoje, a luta nao deixa de 

prosseguir mas ganha, naturalmente, novos matizes. Quandose 

vislumbrar outra vez, algum sinal de estabilidade tera de'se 

inverter 0 rumo das coisas, requalificando,....a:novamente,o que, 

e certo, se torna cada vez ma~s dificil. 

Genericamente em rela<;ao ao Teatro, do grego Theatron 0 

que se ve, as questoes que podemser colocadas a toda aobra 

de arte - quem ve?, quando ve?,onde ve? - sao particularme~ 

te importantes, dadas as circunstancias especiais da suapr~ 

du<;ao e frui<;ao. 

Ao Teatro tern de se ir e assiste-se ao espectaculo numa si

tua<;ao disciplinada, eminentemente social. E la, num momen

to e num espa<;o proprios, que se joga uma vasta gama de re

la<;oes de que 0 publico se podera apropriar ou nao,para Ihe 

retirar o(s) significado(s). 

Fa-lo-a em maior ou meno~ grau conforme os valores em jogo. 

Decerto para um viseense, 0 "Teatro" de Enormidades ... lJ.o"Vi 

riato", tera side muito mais "enorme" do que para urn lisboe 

ta no CAM, como teri'a sido necessariamente diferente para 0 

mesmo viseense em Lisboa, assim como, para 0 lisboeta em Vi 

seu. E estou ja a admitir que, em qualquer caso, a represe~ 

ta<;ao teatral se manteria ao mesmo nivel. Alem disso 'e por 

isso, as circunstancias poli ticas e socio-culturais (porque ': 

nao dizer historicas!) tiveram particular relevancia em Vi

seu, no Teatro Viriato, enquanto que em Lisboa, embora fos'"' 

se possivel reconstituir filologicamente todo 0 processo#, as 

aten<;oes centraram-se porventura mais, na proposta estetico 

-cultural. 
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De qualquer modo, 0 Teatro e tudo isto! 

Para os homens superiores, inferiores e medios, e 

receptaculo de toda a actividade; e gerador de co 

nhecimentos uteis e, gracas a energia recebida du 

rante 0 relaxamento do jogo [~i~], e capas de fo~ 

necer todas as alegrias. 
- - - (10) 

Bharata in Natyacas tra (Tratado de Dan<;a) , 30 d. C. 

E, na efemeridade da sua realiza<;~o, conta em larga .medida 

o contexte que 0, e onde se produz, a propria produ<;~o e 0 

modo como ela vincula esse contexto, bern como, os usufrutu~ 

rios (ou receptores). Queria assinalar no entanto, que, co~ 

parativamente a outros modos de express~o artistica, 0 pri

meiro factor e 0 ultimo (0 contexte e 0 publico) podem assu 

mir, no caso do Teatro, urn papel mais relevante e ate deter 

minante, em todo 0 processo comunicativo. Isto porque, con

trariamente ao que sucede com as artes doespectaculo, que 

nunca se separam dessa sua condi<;~o de happening,nas outras 

artes, 0 caracter perene das realiza<;oes que nos of ere cern , 

acaba por provocar na maior parte· .dos .. • G.asos o. apartamento 

progressivo das circunstancias da sua produ<;~o. Para alemdo 

publico, que necessariamente variara com 0 tempo, poder ma~ 

ter com a obra uma rela<;~o muito diferente. Pessoal, intima 

e ate mesmo privada (e a situa<;~o normal quando lemos urn li 

vro ou ouvimos em casa uma obra musical) . 

De facto, se no momento da sua realiza<;~o se podem reunir de

terminadas circunstancias que fa<;am da apresenta<;~o de-uma 

obra urn "acontecimento" - 0 que normalmente nunca OCCIHiTe (ou 

n~o ocorria!) - a partir dai, a medida que 0 tempo vai pas

sando ela esta sujeita a uma sucess~o de significados·vari~ 

veis. Curiosamente, essa sucess~o, que oscila entre a recu-

(l0)Recolhido por Jose Oliveira Barata, ibidem, p. 39 
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pera~ao e 0 esquecimento, e particularmente mais rapida em 

rela~ao a uma obra de arquitectura do que, por exemplo, com 

uma poesia ou um quadro que se defendem desseprocesso ao 

se servirem mais faciLmente de recursos filologicos. Volta

rei ao tema mais adiante quando "passar" pelo meu projecto 

(nao esque~amos que estamos em viagem), quanto mais nao se

ja porque se trata de uma interven~ao num objecto que jatem 

uma vida atras de si. 

Assim, e particularmente em rela~ao as artes plasticas, ve

rificamos que, normalmente, uma obra exprime de imediato 0 

seu caracter ambiguo e auto-reflexivo, exigindo que todasas 

aten~6es se concentrem sobre si propria, ou seja, para 0 m~ 

do como se estrutura. So indirectamente (ou depois) remete 

a outros valores contextuais, que nao sejam a propria trama 

de rela~6es formais (expressao directa de uma estetica etam 

bem de uma sensibilidade) 0 que, no entanto, acontece mais 

facilmente com uma pintura ou uma escul tura, dado 0 seu maior 

grau de iconicidade (se a forma for abstracta, 0 objecto g~ 

nha maior autonomia, acentuando 0 vector auto-reflexivo). 

No que concerne a obra de arquitectura, se e certo que nao 

lhe podemos negar a sua iconicidade, paralelamente a possi

bilidade de utili~<'lr tiignofL ~Q?17)encionais (entre os quais se 

encontram os que estruturamos codigos tipo Zogicos) ou determi 

nado tipo de conexoes empiricas que sempre seestabelecem en 
(ll) . 

tre formas e usos Ie, por conseguinte, a capacidade ded~ 

notar e conotar significados e traduzir, inclusivamente, e~ 

pectativas ideoZogicas (como conota~ao global das informa

~6es precedentes), tambem se confirma a maior dificuldade, 

por parte dos receptores, de descodificar a(s) mensagem (s) 

que procura transmitir. Precisamente devido ao facto da ar-

(11) Sigo as designa90es e os conceitos de C. Norberg-Schulz nadefini9ao 
dos signos arquitectonicos conforme 0 capItulo "La semantica" in In 
tenciones en arquitectura, Barcelona, GG, 1979, pp. 109-115 
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quitectura gozar dessa propriedade tipica dos Imass medium ' 

de ser usufruida com desaten~ao (se a urn espectaculo de Te~ 

tro tem de se ir, na arquitectura esta-se e, por isso, nor

malmente sem a perceber) (12) mas, sobretudo, porque e de 

sua condicao ser utilizada. E por esta razao alias que a ar 

quitectura desafia a semiotica, como nos di; Umberto E~O. (13) 

No entanto, apesar do que se disse ser dificilmente contes

tavel, tal nao impede que a arquitectura sirva para mais al 

guma coisa. Quando queremos ou somos levados a isso pelas cir

cunstancias, ou mesmo pelo poder evocativo que algumas obras 

revelam - 0 que acontece no caso dosmonumentos (e mesmo es

tes, frequentemente, passam despercebidos) - apercebemo-nos 

que estamos perante uma obra de arte. Verificamos entao que 

elanos convida a apreciar as relacoes entre as suaspartes , 

a materia de que e feita, para logo depois nos mostrar para 

que serve enos revelar 0 modo como se estruturou para 0 fa 

zer. A partir daqui I passa a oferecer-nos todos os dados I com 

base em expectativas psicologicas , logicas ecientificas , p~ 

ra a compreensao das intencoes que expressa e/Por consegui~ 

te, nos comunicar uma ideologia de viver. 

Por outr~ lado, como e de uma mensagem estetica que se tra

ta, naturalmente se constroi de modo ambiguo e auto-reflex! 

vo, como ja vimos; no entanto, tera de ser equilibrada pois 

nao devera traduzir um sistema de reZa~5es gerais do inesp£ 

rado, pelo que nao seria mais do que uma retorica, nem ser 

compZetamente imprevisiveZ, pelo que nao poderia ser sequer 

compreendida. Assim, a mensagem estetica deve ser estrutura 

(12) Sobre esta questao ver Renato de Fusco, Arquitectura como "mass me
dium", Barcelona, Editorial Anagrama, 1970 e Umberto Eco, La estruc 
tura ausente, Barcelona, Editorial Lumen, 1972, pp. 366-368 -

(13) Ver Umberto Eco, ibidem, p. 324 onde a questao porque desafia a ar
quitectura a semiotica se responde: porque aparentemente os objec
tos arquitectonicos nao comunicam (ou peZo menos naoforam c~ncebi
dos para comunicar) , antes funcionam. Nada pode negar- que um tecto 
serve antes de mais para cobrir e um copo para conter Ziquido em des 
posi~ao de ser bebido -
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da de acordo com as regras que Aristoteles deflliniu na sua 

Poetica, para 0 argumento da tragedia: 0 argumento ha-depr~ 

curar que suceda alguma coisa que nossurpreenda, queva mais 

longe do que 0 previs{vel e que seja para ten doxan (contr~ 

rio a opiniao comum); mas, para que este acontecimento seja 

aceitado e integrado, faz falta que reuna algumas condi~oes 

de credibilidade, apesar de ser fict{cio; deve serveros{mi~ 

deve ser kate t6 eik6s. (~) 

Como escreveu, Quatremere de Quincy: nada, de nenhuma clas-

d n a' d a • ( 15 ) se, vem 0 

Deste modo j a arqui tectura ao reunir caracteristicas proprias 

de uma mensagem persuasiva e consolatoria, bern como, quali

dades heur{sticas e inventivas, ao mesmo tempo que persuade, 

permite uma leitura interpretativa capaz de oferecer acres

cimo de informa9ao sendo capaz, como vimos, de conotar uma 

ideologia de viver. 

Quando quer fazer-nos viver de uma maneira nova, 

informa-nos algo de novo, e quanto mais quer fa

zer-nos viver de uma maneira nova, tanto mais nos 

persuade para que 0 fa~amos, valendo-se da articu 

l - d -. - - . ( 16 )" 
a~ao e var~as fun~oes secundar~as conotadas. 

Por isso, nao podemos duvidar que a arquitectura, como alias 

toda a arte, participa na modifica9ao das circunstancias, e~ 

bora nao seja a unica forma da praxis . 

... Mas qui~a a fun~ao mais importante da arte e 

criar novos objectos. A obra de arte pode concre-

(14) Umberto Eco, ibidem, pp. 160-161 

( 15) Qua tremere de Quincy, "tipo" in Dictionnaire historique de l' archi
tecture, 2~ ed., Paris, 1832, p. 629 

( 16) Umberto Eco, ibidem, p. 369 



15 

tizar umpossivel comp lexo de fenomenos, quer di ~ 

zer uma nova combina~ao de elementos conhecidos. 

Desta forma, poe em relevo situa~oes de vida pos~ 

siveis, mas ainda nao experimentadas, e exige no~ 

vos tipos de percep~oes, experiencias que se tor~ 

nam significativas de acordo com a sua rela~aocom 

o mundo de objectos ja existente. Assim, a obra 

de arte pode transformar 0 homem eo seu mundo e fi 

ca explicado 0 velho dito de que "a arte nos ensi 
. d . /I (17) na a ver as cot-sas e outra manet-ra,.-

2.3. 0 EMBARQUE 

A arquitectura pode, de facto, influir no curso da historia 

e da sociedade, tanto mais que oferece ao Homem a possibil! 

dade de se tornar consciente das significa~oes existenciais 

basicas ao definir-se como uma das concretiza~oes possiveis 
(18 ) 

do espa~o existencial. 

E nisso que acredi tamos, pen so , e essa a arquitectura que qu~

ro aprender a fazer. Foi essa arquitectura alias, que fomos 

chamados a fazer, quando se definiu que seria aberto um Se

minario cujo tema era 0 da recupera~ao e reutiliza~ao do Tea 

tro Viriato. 0 orientador do Seminario era, naturalmente A

lexandre Alves Costa. 0 "concurso de ideias" que reclamara 

urgente, no artigo 0 Teatro Viriato nao i 0 Scala de Milad, 

iria ser feito afinal por nos proprios 0 que era uma exce

lente oportunidade de testar 0 poder de interven~ao da Esco 

(17) c. Norberg-schulz, Intenciones en arquitectura, Barcelona, GG, 1979, 
p. 49 

(18) Esta def~n.i<;%()~E!msubjacentesas posi<;oes teoricas de C. Norberg
-Schulz apresentadasem Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelo 
na, Editorial Blume, 1975 e La signification dans l'architectureoc 
cidentale, 2~ ed., Bruxelas, Pierre Mardaga editeur, 1977 -
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la na Comunidade, sendo extraordinariamente enriquecedor s~ 

bre 0 ponto de vista pedag6gico, sobretudo nesta fase pre~ 

-profissional do curso. 

Nao quero deixar de sublinhar, porem, que esta op~ao foi de 

algum modo condicionada, ao facto de nao estarem criadas as 

condic5es promocionais necess&rias ao nivel dasinstituic5es 

para a cria~ao de urn concurso de arquitectura de ambito na

cional. Apesar de todas as prornessas, mais rapidamente pro

metidas depois do grande impacto das Enormidades ••. , houve 

que continuar 0 processo com a "prata da casa". 

Perante a passividade dos responsaveis oficiais, AREA URBA

NA VAI ELABORAR DOSSIER DO TEATRO VIRIATO!, foi 0 titulo de 

v&rios artigos de jornal na altura. 

E, como se tratava de "remar contra a mare", invertendo 0 r~ 

mo dos acontecimentos que outra coisa foi 0 "processo Vi

riato" senao urn jogo de inversoes desde 0 principio - 1& es 

t&vamos n6s chegando, nao atrasados, mas noexacto momenta 

em que fomos chamados a desempenhar 0 nosso papel. 

o Espect&culo j& tinha come~ado. 

Mas era ... nao, E, mesmo assim! 

Urn dos elementos do Dossier Viriato (19)deveriam ser natural 

mente os nossos projectos. 

2.4. TRAJECTOS CRUZADOS 

Ajustada a programa~ao do Semin&rio aos objectiv~s de umae~ 

trategia bern deterrninada e, ate entao, meticulosamente se-

(19) 0 "Dossier Viriato" inclui-se em AAW, Documentacao do Seminario de 
Pre-profissionalizacao - Tema II, Porto, FAUP, 1985-86 (exemplar u
nico). Pode ser consultado na biblioteca da FAUP 
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guida, estavam definidas as permissas da nossa actua~ao eco 

nhecido 0 itinerario a prosseguir no desenrolar doprocesso. 

Uma vez que 0 alerta que se lan~ara ainda nao tinha obtido 

o efeito desejado - mantinha-se 0 desinteresse decerto lig~ 

do a incredulidade (isto a nivel institucional) - havia que 

demonstrar na pratica, pelo exercicio do projecto, a viabi

lidade de recupera~ao do Teatro Viriato, indissociavel da sua 

capacidade de adapta~ao as novas exigencias de uso necessa

rias para dar resposta a uma concep~ao actual de espa~o de 

ac~ao cultural, no sentido lato do termo. E, desde logo se 

determinava que 0 processo deveria culminar com arealiza~ao 

de uma exposi~ao, onde publicamente se "desse mostra" disso 

mesmo. Entao sim, poderia ser que venda, taZvez se passasse 

a crer. Ante 0 facto consumado, testemunhado pelo publico v! 

seense saudoso do seu "Viriato" e por demais sensibilizactlo 

da necessidade e interesse dele se reapropriar, dificilmen

te seria possivel deter 0 processo, ja que os responsaveis 

acabariam por ficar, moralmente obrigados a ter de 0 promo

ver. No en tanto , como veremos, nao foi necess.ario esperar ta~ 

to como isso, pois cerca de dois meses antes da realiza~ao 

da exposi~aofoi possivel 0 acerto dedesejas. Ao que p~. 

rece, desta vez, -os responsaveis foram capa?:es de 0 ser, se~ 

do viseenses,ou, pelo menos conseguiu-se, de algummodo,que 

eles nao pudessem deixar de 0 ser. De qua'lquer forma, nem sem 

pre ou quase nunca, 0 resultado e este. 

Entre muitos outros exemplos que poderia citar lembro 0 ca

so do Teatro Principal de Ourense - por ser urn Teatro e ter 

ocorrido bern perto de nos - que foi objecto de uma campanha 

semelhante. Embora, nao se tenha transformado, em "Teatro de 

Enormidades ... " como se fez com 0 Viriato - e ate que ponto 

nao tera sido determinante no nosso processo?! - foi alvode 

urn projecto de recupera~ao elaborado por·· alguns "carolas" 

(no caso profissionais, sem usufruirem sequer dosbeneficios 
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que uma Escola pode retirar de. uma experiencia no genero) 

que se apresentou publicamente em exposi~ao, sob os auspi

cios doCoiexio Ofic-ial-de -Arciuitectos de Gaficia (COAG-).( 20) No 

entanto desde 1976, data do inicio da campanha, ate 1981 tu 

do continuava na mesma, pelo que teve de se recomec;;ar tudo 

de novo. (21) 

Consciente do interesse da Cidade pelo seu Teatro eao saber 

do empenho da Faculdade no processo, e de que seria esta ins

titui~ao responsavel por nove projectos para 0 Viriato (e que 

se poderia escolher posteriormente urn deles para 0 levar a 

projecto de execuc;;ao), a Camara de Viseu, na pessoa do seu 

presidente EngQ Ignacio Carrilho, acabou por manifestar ode 

sejo de se associar ao processo em curso, colaborando no e~ 

tabelecimento de urn programa de actuac;;ao susceptivel de ole 

var a sua fase conclusiva. 

(22 ) 

- Trata-se hoje, aqui, de salvar 0 Viriato! 

E, felizmente, nao eramos so nos que, apartirueentao, subs 

creviamos esta frase. E isso que e importante. 

Para a Escola, a exemplaridade deste processo e a medida da 

sua verosimilhanc;;a. DO seu acerto a uma realidade real. 

Esse acerto, ademais, dever-se-a prolongar no exercicio da 

(20) 0 trabalho foi realizado por um grupo que se chamou "Adepende" e ex 
posto no Liceu Recreo Ourensan, Associacion de Vicinos de Berrocas-; 
Orfeon Auriense e Clube St~ Domingo de Ourense. A exposi9aO foicon 
siderada na altura como urn trabalho urgente e testemunhal. Ver Ia~ 
go-Seara- Morales, "0 Teatro Principal de Ourense" in AAVV, Galicia 
- a destruiccion e a integracion do patrimonio arquitectonico, Sa~ 
tiago de Compostela, COAG, 1981, pp. 128-133 

(2;1) Nao tive acesso a informa90es que me possibilitassem saber qual foi 
o destino do Teatro Principal de Ourense 

( 22) Alusao a palavra de ordem utilizada na campanha para -salvaguardar 
o Teatro de Ourense e genericamente os valores da cidadehistorica: 
trata-se de salvar 0 Principal e 0 principal da nossa cidade (Iago 
S. Morales, ibidem, p. 133) 
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profissao, ja que essa e uma condic;ao indispensavel pa'raque c 

a arquitectura se possa produzir. E, de que outr~ modo pod~ 

ra exercer a sua acc;ao transformadora senao sendo realiza

da?! Desta experiencia pedagogica devemos retirar tambem es 

te ensinamento. 

Nao ha-de ser, no entanto, por norma, um acerto servil nem 

tampouco um desacerto. Recusamos qualquer tipo de ~esposta 

burocratica ou 0 mero exercicio utopico-intelectual. A ar

quitectura que propomos, devera jogar com as circunstancias 

estudando 0 sistema de expectativas possivel, as suas poss! 

bilidades de realizac;ao, de compreensao e aceitac;ao, bern c~ 

mo as possibilidades que tern de se relacionar comouuros sis 

temas no ambito da sociedade, para nao deixar de 6ferecer a 

quilo que dela se espera, mas tambem, aquilo de que se nao 

espera. Ou seja, qeve~a ser inovadora no sentido concreto e 

activo do termo. (23) So deste modo se salvaguarda 0 seu pa

pel transformador. E nestas "margens" alias, que e deixado 

algum espac;o de manobra ao arquitecto com apossibilidade~de 

poder intervir com a sua ideologia, no processo de desenho 

considerado na qlobalidade. 

Se os conteudos a resolver e a expressar atraves da forma do 

objecto sao correctos e ja contem em si 0 germe da transfo£ 

mac;ao, tal como no"processo" Viriato, entao dever-se-a cum 

pri-los 0 melhor possivel. E, naturalmente, se a ideologia 

do desenhador estiver em coerencia com eles, poderaproduzi£ 

-se uma proposta inovadora valida. Neste caso, e a propria 

definic;ao dos dados globais do processo, ligados ao sentido 

da sua promoc;ao, que se elaboram de forma criativa. 

o facto de, mais tarde, os representantes do sistema soc~al 

vigente terem vindo .ao encontro do processo, so vern provar 

isso mesmo. Com efeito, 0 sentido inovador da intervenc;ao, 

(23) ver P.1,4 deste relatorio 
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pautada por uma concepcao activa de espaco cultural epropo~ 

do a adaptacao do "Viriato" para a sua concretizacao, funda 

mentava-se num conhecimento tao profundo da realidade quan

to 0 necessario para permitir detectar aqueles aspectosatr~ 

ves dos quais seria possivel abrir caminho, correspondendo 

as aspiracoes mal conscencializadas do cidadao viseense. Es 

tava em causa, a ... criar;;:ao efectiva de uma outra c1.:dad,e, 

partindo desta com 0 que tem de bom e de oculto!, con forme 

referia Ricardo Pais no ambito de uma estrategia global de 

tr~nsf~rmacao e de abertura da cidade, aos "bens cui turais" . {2fT} 

Acertarao desta vez os "representantes" se nos deixarem pro~ 

seguir. Se mais adiante nos tentarem controlar, 0 que e pr~ 

vavel, ca _ estar~mO!3 ___ DQS pJ:"ontos a dialoga:r-~ na medida em que 

nos forpossivel, voltandoa trabalharosdados entre tanto alt~ 

rados e ocupados em formaliza-los ... sem esconder nenhuma 

decisao nem nenhuma contradir;;:ao, ampliando inclusivamentees 

ta atitude ate ao final do processo produtivo,onde deveraga 

nhar entao ... uma relevancia especial 0 tema da linguagema~ 

quitectonica e, sobretudo, os seus possiveis valores de evo 
_ (25) 

car;;:ao. 

2.5. A CAMINHO DO TEATRO 

Aceite 0 desafio, consciente do peso que carregava aos om

bros, parti ... 

... pelo territorio da arquitectura, a caminho de Viseu, ao 

encontro de mim, a procura dos outros. 

(24) Ricardo Pais, "Espa<;os Culturais na Cidade de Viseu" in Area Urbana, 
Cadernos, 2, Julho/85, p. 5 

(25) Oriol Bohigas, Processo y erotica del diseno, 2~ ed., Barcelona, La 
gaya ciencia, 1978, p. 172 
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o compromisso que selava, desta vez, nao era apenas comigo, 

mas tambemcom todos aqueles que ja haalqum tempo se empenha

vam a fundo na organizaCao desta viagem e que agora se obs

tinavam em prossegui-la, connosco, ate ao fim. 

Com 0 itinerario tao bern definido chegamos a duvidar da im

portancia da nossa intervenCao. E, realmente, nao e por ser 

nossa que ela e importante. E-o por ser, antes de mais. Ane 

cessidade e da arquitectura e nao de uma arquitectura, embo 

ra ela so 0 possa ser atraves da sua concretizaCao. 

Sempre que entramos, 0 e~I?ectaculo j a comecou. 0 papel que 

nos e destinado esta de tal forma, escrito que nao emuita a 

liberdade que temos para improvisar. De qualquer modo, qua~ 

do 0 papel nao e born, improvisamos, desde que saibamos faze 

-10. Se 0 for, representamo-lo 0 melhor que pudermos. 

Qui~a desde 0 ponto de vista de servi~o imediata

mente ~ociaZ,de correspondencia a uma evoZu~aotec 

noZogica, de actua~ao poZitica concreta, quer di

zer, de transforma~ao totaZ do mundo, estas deci

soes no campo estrito do desenho nao tem uma im

portancia transcendente. Como diz V. Gregotti[El 

territoiioa-e la Arqu.itectura, Barcelona, GG, 1972, 
- -~~~~--

pp. 53-54], "nao e segura que 0 nosso modeZo de cuI 

tura atribua grande importancia na escaZa dosseus 

proprios vaZores a esta opera~ao de forma~ao de se!!... 

tido geraZ do proprio ambiente fisico atraves da 

figura; mas antes todosos [-nclic~os que podemos con!!.. 

tatar nos fazem crer 0 contrario; mas de quaZquer 

forma, se queremos ser arquitectos, e este 0 nos-
- . d - - (26) so amb~to e actua~ao, e esta a nossa tarefa. 

(26) Orial Bahigas, ibidem, p. 106 
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Assinalada a esperanca, assalta-nos a duvida. 

NaO!, nos sabemos muito bern que urn mau actor pode arruinar 

urn espectaculo, mesmo tendo 0 papel decorado. E sabemos tam 

bern, que uma boa actuacao pode ser urn espectaculo dentro do 

espectaculo. A arquitectura, se 0 for realmente, para alem 

de representar aquilo que dele se exige, guard a em si, como 

construcao formal que e, possibilidades nem sempre previsi

veis. E 0 tempo, sempre motor de novas exigencias, pode pe

dir-lhe que as curnpra sem que se modifique substancialmente 

ou entao adaptando-se serenamente sem perder a sua persona

lidade. E se elas forem justas, por urn lado, e a forma for 

capaz, por outro, a arquitectura pode resistir. A historia 

comprova-o. E, nao nos surpreende que, por vezes, certasfo£ 

mas reclamem e inclusivamente incentivem novos usos, inver

tendo a "sequencia", julgada ate ha bern pouco tempo "logi

ca", dos acontecimentos. 

Encaminhei-me para 0 "Viriato" com uma1:deia de viagem para 0 

percurso que ia fazer, ideia essa que nao era exactamente a 

que tenho vindo a expor ja que, como e inevitavel, se enri

queceu no caminho, como alias se enriquecem as viagens com a 

ideia generica que vamos tendo da sua experiencia. 

Encaminhei-me para ele desejoso de 0 conhecer, compreendere 

transformar, sabendo que nao faria nenhuma das coisas semfa 

zer as outras duas. Nao 0 conhecia de ha muito, mas mesmo que 

conhecesse, so quando a transformacao se iniciasse poderia 

conhece-lo verdadeiramente. 

De ha muito que nos conheciamos ... 

Mas so comecei a conhece-la melhor quando, juntos, 

iniciamos 0 romance da sua - e nossa- transforma-
_ (27) 

c;ao. 

(27) Fernando Tavora, "Casa da Covilha - Guimaraes" in Onze arquitectos 
do Porto - imagens recentes, catalogo, Porto, Livraria Leitura, 1983 
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o desenho/projecto, expressao concreta do meu/nosso desejo 

de transformacao. 

Desenho, feito redesenho·· (0 desenho e sempre redesenho, so 

que umas vezes mais do que outras) para reutiliza-lo, recu

perando-o para a cidade que 0 vira nascer. 

Se as componentes da fase de promocao do processo de desEmho es 

tavam claramente determinadas, aideia geral de programa que 

nos era fornecida, ainda que suficiente para the captar aes 

sencia transformadora deveriaser, no entanto,mais apurada. 

Foi 0 que fizemos ,e-om 0 acdrnpan:11-amerit6 de-Ricardo Pals , (que 

no ambito do processo desempenhou 0 papel de promotor e clie!:!. 

te), comecando a concretizar uma rede funcional cada vez mais 

apertada, subordinada aos vectores de informacao/divulgacaq 

formacao e espectaculo, com os servicos de-a.poio inerentes 

que em inter-accao reciproca, permitiriam criar genericame!:!. 

te urn espaco de convivio, aberto aos fenomenos da cultura, 

natural e atractivo, declaradamente de accao, desenvergonh~ 

damente novo. Enfim, 0 folego necessario para que 0 coracao 

do "Viriato" voltasse a palpitar e com ele acidadecdeViseu. 

Apesar da sua definicao cada vez mais precisa, 0 programa 

nao se fechou previamente a realizacao das solucoes. Antes 

se mostrou suficientemente flexivel, para se ir reformulan

do naqueles aspectos que 0 desenho revelava inconsistentes. 

Podia ci tar corno e xemplo, a reconsider~cao da lotacao da sala, 

inicialmente prevista para 500-600 lugares e que acabou por 

ficar nos 300-350, bern como, aprogressiva necessidadede cru 

zamentos e intercepcoes funcionais, que ao revelarem-se ine 
-

vitaveis devido a falta deespaco, eram simultaneamente uteis, 

para a percepcao do sentido globalizante e envolvente ;10 pro

grama, acentuando 0 caracter interactivo das funcoes prine! 

pais. 
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A redaccao definitiva do programa e pois relativamente tar

dia, uma vez que, nalguns aspectos, apesar de tudo secunda

rios, decorre das pr6prias soluc6es. (W) 

Deste modo, fica aclarado 0 erro, ern que nao caimos,deence~ 

rar as fases do processo de desenhc ern compartimentos es

tanques e 0 papel elucidativo do desenho como tal. 0 dese

nho i 0 desejo de inteZigincia,(~)disse Alvaro Siza. Casose_ 

radicalizem as posic6es os resultados podem serdesastrosos. 

E normalmente sao. 

Nem sempre e possivel, porem, a interpenetracao entre as di 

ferentes fases do processo de desenho como neste caso emque 

n6s pr6prios, "desenhadores", participamos na definicao dos 

dados globais da intervencao. Essa possibilidade depende,c~ 

mo sabemos, de quem 0 promove e do modo como 0 faz ou, mais 

concretamente, do grau de definicao do programa e da escala 

da -actuacao. 

Este quadro de dados globais nao se completa, no entanto, 

sem que 0 levantamento do edificio esteja realizado, semque 

se conheca a sua hist6ria, a sua vida como forma, corpori

zando diferentes usos, procurando restabelecer 0 processo 

que levou ao seu aparecimento, a sua evolucao e, mais recen 

temente, a sua obsolencia. Havera tambem que avaliar as po~ 

sibilidades de realizacao construtiva e, genericamente, as 

relac6es da tipologia construtiva corn a morfologia urbana. 

Felizmente, nenhum destes aspectos, a excepc-ao do primeiro 

que e necessariamente uma condicao previa para a realizacao 

do projecto, se esgotou na totalidade antes deste se terini 

ciado. Inclusivamente alguns deles, e isso podera conside

rar-se ja uma lacuna grave - que 0 desenho nao permitiu pr~ 

(28) Ver Cadernos A. U., 3, Julho 1986, pp. 37-42 

(29) Alvaro Siza, "Habita9ao ... Entre-os-Rios", in Onze arquitectos do Por 
to. Imagens recentes, Catalogo, Porto, Livraria Leitura, 1983 -
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encher (0 que alias nao seria possivel, pOis nao e omnipo

tente) , continuam em aberto, sobretudo as questoes relat~ 

vas a hist6ria do edificio, por manifesta insuficiencia de 

dados. 

Elemento primordial para a reconstitui~ao do edificio e, ob 

viamente, aquilo que nos e dado a observar no local. Dai de 

corre, tambem, a necessidade de urn levantamento (30) rigoro

so e exaustivo, que entre tanto se fez (apesar do frio). Nao 

existem muito mais elementos. Contudo, podemos sempre recor 

rer a experiencias assimilaveis, a eventuais rela~oes comum 

modele estilistico e, sobretudo, a utiliza~ao da tipologia 

como referencial basico,factores que se revelam indispensa

veis para nos ajudarem no reconhecimento do objecto em cau

sa. 

Se e possivel ter uma ideia clara da vida do edificio, ja 

que foi realizada 

to funcionou como 

tece relativamente 

uma cronologia dos acontecimentos enquan-
- ( 31) casa de espectaculos, 0 mesmo nao acon 

asmodifica~oes por ele sofridas a medida 

que as condi~oes 0 determinavam. Para alem da escassez de do 

cumenta~ao escrita e iconografica, nao podemos contarcom urn 
elemento essencial, os projectos. Nem 0 projecto original e, 

muito menos os que aeterminaram as altera~oes produzidas (se 

e que os houve), nem tampouco 0 do edificio anexo aoTeatro, 

fr0nteiro ao Largo Mousinho de Albuquerque. 

De qualquer modo, e possivel distinguir cinco fases na sua 

evolu~ao sem que, no entanto, se possam balizar algumas de

las com uma data~ao inequivoca. Dai decorre adificuldade de 

as ajustar a circunstancias -concretas. Seja como for, co£. 

respondem a etapas mais ou menos-perceptiveis em rela~ao ao 

(30) 0 levantamento fotografico e desenhado consta do "Dossier Viriato" 
e i~clui-se em AAVV, Documenta~ao do Seminario de Fre-profissionali 
za~ao - Tema II, Porto, FAUP, 1985-86 -

-- ---

(31) Jose Madeira, "Crana loaia", ib1:dem 
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sentido global da vida do edificio, comum a tantas outras ~ 

lias. E no fundo a hist6ria de quase todos os teatros do sec. 

XIX(a qual escapam apenas alguns exemplares ern circunstan

cias excepcionais), que aos poucos assistiram a passagem do 

testemunho, do espectaculo teatral ao cinema e, por fim, ao 

abandono que,na "melhor" das hip6teses pode ser, como no ca 

so do "Viriato", 0 aproveitamento como armazem de mercearia 

e depois de pesticidas e sementes (usos que 0 foram usandoe 
( 32) 

de aZgum modo 0 saZuaramJ. 

As dificu Zdades economicas que sempre co Zocou 0 tea 

tro e 0 deeenvoZvimento posterior do cinema, pro

duzem na actividade teatraZ uma profunda crise. A 

maioria dos teatros, usam-se praticamente em ex

cZusividade como saZa de projec~ao emuitos sofrem 

profundas transforma~oes para adaptar-se aeste e~ 

pectacuZo, e a quase totaZidade, um absoZuto aba~ 

dono de tudo 0 que esta detras da te Za , a cena e os 

camarins, assim como a maquinaria cenica. 

Mas nao e apenas a nova cuZtura do cinema, ea con 

tracu Ztura que produzem 0 abandono dos teatros. Tam 

bem os proprios autores, directores e actores tea 

trais, nesta profunda crise, procuram a saida nos 

grandes recursos tecnoZogicos, cenas muZtipZas, ~ 

Zevadores mecanicos, etc., ou no teatro conceptuaZ, 

sem cena, sem decora~ao, na tentativa desesperada 

de integra~ao de actor-espectador. 

Ambas as posi~oes contribuem para 0 abandono des

tes espa~os teatrais que ao consider-arem-se obso

Zetos, nao sao devidamente mantidos e usados. 

Os 100 anos de vida media que tem estes edificios 

e estruturas teatrais, e 0 JljJandono qntes descri-

(32) Alexandre Alves Costa, "Cenario de uma nova imagem" in Caderne6 A __ V., 
3, Julho 1986, p. 13 
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to, conduzem-nos a situa~ao actual, agravada pelo 

perigo da sua desapari~ao total, ao ocuparem luga 

b d d 
-. . (33) res ur anos e gran e apetenc&a especulat&va. 

A histaria do Teatro Viriato (primeiTo da Boa-Uniao), liga

-se necessariamente ao desenvolvimento urbano da cidade de 

Viseu. 0 que parece lagico, senao banal ate. De facto, ern pr inc.!. 

pio, e normal que os teatros do sec. XIX se situem ern pontos chave 
(3'+) -- - --.... 

d~ malha urbana, _ seguindo a estrategia do seu desen 
--- -- -

volvimento, constituindo-se como uma das referencias impor-

tantes para a configura9ao da nova cidade dita pas-liberal. 

E a altura ern que se individualizam como ediflcios, const! 

tuindo frequentemente urn so quarteirao, para melhor desemp~ 

nharem 0 papel que passam a assumir, de autenticos monumen-

tos - u.rhiiulos.-

pore~ nao foi exactamente isso 0 que se passou corn 0 Teatro 

Viriato, j~ que ele nao fOi, de facto, urn dos"protagonis

tas" dessa expansao, mas sim uma das suas "vitimas" , tal co 

mo 0 Convento das Freiras Beneditinas que se situava bempe£ 

to dele, quando a abertura da Av. Emidio Navarro e do gran

de largo onde desagua,(35) ern 1897/98, determinou a amputa9ao 

de parte de ambos. 

Ajustado ao seu tempo sera 0 Teatro que se come90U a pen

sar projectar para a zona de Massorim/Rossio, nos anos 10do 

(33) Manuel de las Casas, "La recuperacion de los Teatros del S. XIX", in 
AAVV, Proyectos de recuperacion de Teatros, Cuadernos MOPU, Madrid, 
Centro de Publicaciones, 1986 

(3'+} Quando a malha de expansao nao se sobrepC;e a malha existente, e re
lativamente comum prever a edificagao de um teatro nas pragas quese 
formam na zona de transigao entre as duas :"lalhas, no r:leS710 ].ugar dos 
antigos terreiros que se situavam as portas da muralha da cidade. 

(35) Este largo correspondia sensivelmente a area ocupada pelo Terreiro 
das Freiras e 0 Largo das Freiras (resultante de urn alargamento da 
Rua Direita) que estavam separados entre si por um dos bragos do co.!! 
vento. 
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nos so seculo mas que, por razoes varias, veio a situar-se a 

partir de 1921 na Av. Emidio Navarro ganhando 0 nome de Ave 

nida, para fazer jus ao facto de se implantar na primeira 

rua da cidade que alcancou esse estatuto, a mesma que deixa 

ra 0 da "Boa-Unic3,o" mutilado. 

Com efeito, sera apenas na viragem do seculo que Viseu enc~ 

ta realmente a sua expansao para la dos limites da cidademe 
--dieval, vindo a c-oril1ecer --nas tres primeiras-. dec'aaas--d6 

nosso seculo urn desenvolvimento urbano assinalavel, pela e~ 

plicitacao das vias de irradiacao da velha cidade, ao longo 

das qualsse ia disseminando 0 casario, que eram simultanea-
- ( 36) , -mente, as vias de acesso a mesma.' Isto apesarde]ano.sec. 

passado, na decada de 50 se ter aberto a Rua Formosa e, po~ 

teriormente, a Rua do Comercio e, na dec ada de 80, se terem 

edificado os novos Pacos do Concelho no Rossio, concretiza~ 

do a deslocacao do centro da cidade da zona da Se para esse 

local e demonstrando, agora inequivocamente, atransferencia 

do poder religioso para 0 poder civil. 

Urn ana antes, em 1879, ja se haviam iniciado ostrabalhos de 

constru~ao do Teatro da Boa-Uniao e, embora ja se adivinhas 

se 0 futuro desenvolvimento da cidade, 0 facto' e que ele se 

implanta em plena cidade medieval num terreno situado naRua 

dos Cavaleiros, ... onde existiam uns velhos casebres, com

pletamente "entalado" pelas construcoes adjacentes e facean 

do uma rua, muitissimo estreita. 

Sem qualquer previsao de futuro, pois, segue a regra de im

plantacao da maioria dos teatros setecentistas, emesmo sei~ 

centistas, e nao, de facto, aquela que caracteriza 0 teatro 

do sec. XIX. 

(36) Nao esque9amos que Viseu, desde a sua genese, justifica-se como im
planta9ao urbana, devido a essa sua condi9ao de ville carre fo ur, pa 
ra utilizar a expressao do Prof. Amorim Girao (Viseu, Viseu, Coim -
bra Editora Lda., 1925) 
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Ira ocupar dois dos lotes caracterIsticos da zona da cidade 

de malha medieval, e nao sera pela maior extensao da sua fren 

te que se diferenciara das construcoes vizinhas, uma vezque 

o processo de associacao de lotes comecara entao a ser rela 

tivamente comum, mas sim pela ocupacao total da profundida

de do lote. A sua implantacao insere-se,por conseg~inte,num 

processo de densificacao da malha existente que acarreta mo 

dificacoes senslveis na sua morfologia pelo aparecimento de 

novas tipologias construtivas. 

De qualquer modo, os 52 m de comprimento que apresentava p~ 

ra permitir albergar 0 "grande salao", a sala e opalco (com 

as respectivas instalacoes de apoio), nao eram normais. Se

gundo me parece, 0 facto do autor do projecto, 0 engenheiro 

Major Matos Cid,ter ultrapassado largamente as condicoes da 

encomenda, para alem de justificar 0 atraso na realizacao das 

obras por falta de recursos financeiros, pode explicar 0 d~ 

sajuste verificado. (~) Com efeito, nao e segura que a Socie 

dade Philarmonica Viseense Boa-Uniao, pretendesse mais do que 

urn salao com urn palco onde pudesse actuar para acompanharos 

bailes que la se realizassem mas que tambem pudesse servir 

para aZugar a ginastas e actores. E, a ser assim, olocal es 

colhido serviria perfeitamente. 

No entanto, mais do que urn "salao de baile" -uma espicie de 

Price - Matos Cid projectou na realidade urn Teatro, cingin

do-se ao terreno de que dispunha e aproveitando-o na sua m~ 

xima extensao. 0 dilatado "foyer" que se previa e que ser

viria ao mesmo tempo de "salao" (resta saber se se tera fei 

to urn "salao" que poderia servir de "foyer" ou urn "foyer" que 

poderia transformar-se em "salao"), esse sim, so pelas suas 

dimensoes se pode dizer que era proprio de umteatro oitoce~ 

centista no qual, em regra, os espacos de relacao sao empo-

(37) Ver Catarina Margarida, "0 Teatro Viriato. Centenario da Inaugura
<;ao" in AAW, Documenta~ao do Seminario de Pri-profissionaUza~ao -
Tema II, Porto, FAUP, 1985-86 
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lados devido a importancia social que passam a ter e tambem 

pela solenidade de que se passa a revestir 0 acto de entrar 

no edificio. Contudo, encontram,-se ainda nos finais do sec. 

XVIII os primeiros exemplos com essas caracteristicas comoe 

o caso do Grande Teatro de Burdeus (1777 - 1780) de Victor 

Louis, salvaguarda~do as devidas propor~6es. Exemplo maior, 

dessa epoca em que os teatros passam a ser uma especie deca 
- (.a8) - 6-

tedral mundana da civiliza~ao e evidentemente a pera de 

Paris (1861-1875) de Charles Garnier no qual aescadaria pri!!. 

cipal que deveria ser (e e!) um Lugar suntuoso e em movimen 
( 39 ) - 1 f 1 1 d d . f ~ . 1 1 to, e 0 e emento u cra 0 e 1 lC10, a ta ponto que ~ 

.vou Viollet-le-Duc a comentar que a sala parecia ter side fei 

ta para a escada e nao a escada para a sala. 

Mas estamosem Viseu, e a modestia geral dasolu~ao, faz-nos 

acreditar que 0 que se projectava, na verdade, era urn "sa

lao" - no fundo a exigencia principal do programa - que po

deria servir de "foyer", quer dizer, vestibulo, de umteatro 

que aose-lo, excedia as expectativas iriiciais e que, malgrado 

todos os condicionalismos, orgulhava os viseenses. 

----- - -

"Apos numerosos sa'Cri.ficios, trabalhos ~ privg-

~oes, Viseu,que no mapa geografico de Portugal, ~ 

cupa um Lugar privilegiado, pode agora dizer aso~ 

tras terras mais progressistas, que tambem dentro 

das suas velhas muralhas se ergue um templo cons~ 

grado a escola, a civ~liza~ao, a arte!" .. . (~) 

o teatro, in teriorme n te tem a foy>ma __ dos_ idJintipo s edificio$ __ 

(38) Frase atribuida a Theophile Gautier, citada por Nikolaus Pevsner , 
"Te-dtres" in ifi8toria -aas l'ipologias Jrr>quitectonicas, Barcelona 
GG, 1979, p. 100 

(39) Segundo a expressao do proprio Charles Garnier 

(40) Da imprensa local da epoca da inaugura9ao do Teatroj citado por Ca
tarina Margarida, op. cit 



o "TEATRO ITALIANO" 

20. SUB-TIPO A - U 
a) Farnese, 1617 (Parma) 
b) Buen Retiro, 1626 (Madrid)* 
c) S. Joao e Paulo, 1654 (Veneza) 
d) Ancien Opera, 1764 (Paris)* 

21. SUB-TIPO B - sino 
a) Comedie Fran9aise, 1688 (Paris) 
b) Metz, 1738* 

22. SUB-TIPO C - oval ou ellptico 
a) Tor di Nona, 1666 (Roma) 
b) Argentina, 1732 (Roma)* 
c) Regio, 1738 (Turim)* 
d) Comedia italiana* 
e) Lyon, 1754* 

23. SUB-TIPO D - ferradura 
a) S. Carlo, 1737 (Napoles)* 
b) Alberti* 
c) Scala, 1776 (Milao) 

24. SUB-TIPO E - circular 
a) Bordeus, 1777* 
b) Odeon, 1778 (Paris)* 
c) Besan90n, 1778 

* Desenhos a mesma escala 
- cf. t~bua- d;-co;pa~a9ao de Victor Louis- (fig. 38) 
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d ( 41 ) - d d I' h . I - . mo ernos... Enqua ra-se, segun 0 uma In a tlPO oglca, no 

chamado "teatro a italiana", tipo este que atinge 0 seu au

ge (e tambem 0 inicio da sua degenerescencia) no sec. XIX, 

apos dois seculos em que se foi progressivamente afirmando, 

sendo 0 Teatro della Scala em Milao (1776-1778) de Piermar! 

ni 0 edificio que normalmente se refere para melhor 0 exem

plificar (exemplo-tipo). Prototipo sera 0 Teatro Farnese de 

Parma (1617-1628), de Aleotti. 

Caracteriza este tipo a disposic;;ao frontal do auditorio 

relativamente a cena - scenae frons -, a forma relativamen

te alongada e concava do auditorio, a existencia de varias 

ordens de camarotes (de duas a sete) e, eventualmente, gal~ 

rias, bern como, de urn arco de proscenio que separa 0 audit~ 

rio da "caixa de palco" e define autenticamente os limites 

do "quadro" onde se desenham em perspectiva, os cenarios e 

os movimentos dos actores. E indissociavel deste tipo a hi~ 

rarquizac;;ao de ordem economico-social que se estabelece, de 

vido as diferenc;;as de qualidade entre os lugares. 

Devido a sua longa permanencia e progressivamente enriquec! 

do, a medida que diferentes estilos 0 vaG adoptando. A alt~ 

rac;;ao da forma do auditorio e disso urn sintoma claro. Assim, 

no periodo maneirista adopta-se preferencialmente a forma em 
U e tambem em sino, anunciando esta ultima as formas ovais 

ou elipticas truncadas tipicas do barroco. A forma de ferra 

dura usada pela primeira vez no Teatro San Carlo de Napoles 

(1737) de G. A. Medrano, revela ja os primeiros sintomas do 

neoclassicismo que acabou por adoptar, porem, a forma circu 

lar truncada, procurando a aproximac;;ao as formas dosteatros 

da antiguidade e aspirando a uma maior igualdade doslugares 

da assembleia. Daqui em diante pas sara a adoptar-se indis-

tintamente qualquer uma destas formas consoante 0 "revival" que 

se seguir, num procedimento caracteristico do periodo ecle-

( 41) Idem, ibidem 
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tico-historicista que 0 neoclassicismo iniciava. 

A medida que se iam usando as diferentes formas referidas, 

foi aumentando a capacidade da assembleia e 0 maior alarga

mento que sofriam, prendia ~se com a necessidade de ampliar 

a "boca da cena" 0 que permitia, simultaneamente, uma maior 

profundidade de palco. A esse aumento correspondia urn cres

cimento na vertical, quer inferior quer superior, para do

tar a cena de todos os recursos possiveis, cadavez mais evo 

luidos, de modo a cumprir as exig-encias de "ilusionismo" mais 

requintadas que, sobretudo 0 espectaculo de opera reclama

va. 

1sso naturalmente contribuiu, para que a nivel exterior se 

viessemaacusar progressivamente os volumes correspondentes 

~ sala e mais claramente ~ "caixa de palco~ 0 que aconteceu 

de uma forma paradigmatica com 0 neoclassicismo revoluciona 

rio, particularmente, no projecto para 0 Teatro Nacional de 

Berlim (1797-98) de Friedrich Gilly que, como muitos outros 

projectos desta corrente, nao se realizou. No entanto, jaa! 

guns anos antes, 0 Theatre Feydeau em Paris (1788), de Le

grand (que Gilly desenhou) embora sendo urn projecto de qua

lidade inferior, demonstrava que a sinceridade motivada pe

la correspondencia entre 0 interior e 0 exterior, propriade 

uma epoca racionalista naturalmente preocupada em expressar 

a funcionalidade e a economia das formas, era perfeitamente 

realizavel. 

E a partir de entao, tambem, que 0 teatro assume a indivi

dualidade que ja referimos, ascendendo ~ condi~ao de monu

mento urbano. (42) 

1nscrevendo-se, portanto neste tipo, 0 Teatro Boa-Uniao ap~ 

(42) Urn dos primeiros Teatros (a italiana) a surgir como edificio iso 
lado e a Opera de Berlim (1742), construida por Frederico 0 Grande 
a partir do projecto de Knobelsdorff 



os TEATROS DOS ARQUlTECTOS REVOLUCINNIlOS ••• 

29. ,""itn F"Yo.a\!, I7B6, LOgrand, 

31. Friedrich caUy, 

'l'aacro N",,1onal d. SarlI.., 
interior da ... 1. 
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nas possui duas ordens de camarotes, pelo que tem um pe-di

reito que 0 torna sensivelmente achatado, sendo 0 palco, no 

entanto, relativamente desafogado, tendo em conta a escala 

d d . ( '-13 ) f d d' -. - f d o empreen lmento. A orma 0 au ltorlo e em erra ura, 

que e contudo pouco pronunciada devido a largura limitada do 

terreno, e, por isso, parece mais alongada que 0 habitual. 

Embora se referencie a um modelo-tipologico, fa-lo indirec

tamente, via Lisboa e Porto, ou entao nem isso, cingindo-se 

as limitacoes impostas pelo facto de se implantar numa cid~ 

de de provincia. Como refere, Manuel de las Casas, relativ~ 

mente aos teatros do sec. XIX em geral, seria interessante 

analisar 0 desenvolvimento deste tipo numa sucessao que pu

desse confirmar que ... os projectos das pequenas cidadessao 

capias dos das maiores e estes dos grandes teatroseuropeus: 
• ('-1'-1) 

MiZao, Paris, V&ena. 

Estilisticamente pouco ha a dizer. Sente-se inegavelmente a 

marca do tempo, mas e tudo muito rudimentar. Amadeira defer 

ro nao deixa de tecer alguma ornamentacao, seguindo a log! 

ca do sistema construtivo que no entanto recobre, sistema e~ 

se inteiramente em madeira a excepcao das paredesexteriores 

que sao em pedra.(~) Os pilares que definem a linha dos ca

marotes acusam urn pequeno capitel, a partir dos quais se de 

senvolvem cornijas, havendo da primeira para asegunda ordem 

urn cachorro, elementos que se nao demarcam do tom geral do edifi 

cio marc ado mais pelas caracteristicas da arquitectura local do 

que por referencias eruditas. A balaustrada em ferro forjado, ~ 

('-13) Catarina Margarida no artigo ja referido, apresenta umadescricao do 
interior do Teatro (sala/palco) e tambem da sua fachada 

('-1'-1 )Manuel de las Casas, Ope cit 

( '-15) Res salta a pobreza de meios tecnicos e construti vos mas, de qualquer 
modo, 0 sistema construtivo que se utiliza e perfeitamente dominado 
porque se funda numa tradicao construtiva que se "habituou" a resol 
ver eficazmente os problemas, apesar da economia de meios 
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presenta 0 rendilhado caracteristico da epoca e apenas as 'duas 

pilastras, a partir das quais se lavanta 0 arco de proscenio, r~ 

velam uma ordem corintia, toscamente realizada. Otecto, qu~ 

se oval, nao apresentava inicialmente as pinturas que datam 

de 1904 e ainda hoje se observam. 0 respiro central deveser 

no entanto de origem, pois a ornamentacao e bastante seme

lhante ados capiteis corintios, bern como a da pr6pria ba

laustrada e tambem porque, ao ocupar 0 centro gravitacional 

da sala, era fundamental para 0 equilibrio da composicao. 

E e isso, apesar da sua modestia ou devido a ela, 0 edifi

cio acaba por ser urn todo coerente e equilibrado, para oque 

contribui sobremaneira 0 facto de prestar obediencia aUJ;L:~! 

po consagrado,' adaptado as circunstancias da sua prodw;;ao 

(chegando inclusivamente a forca-las urn pouco, como,~ ja se 

viu) mas sem poder aspirar, de modo nenhum, a condicao de 2 
bra de Arte. 

E claro que as consideracoes que fiz derivam daquilo que se 

pode ainda observar, pois nao se conhece 0 projecto origi

nal. 

Relativamente a fachada, se e que era semelhante a fachada 

existente ua actualidade conforme se depreende pela descri-
( 46) 

cao que dela faz urn jornal da epoca da sua inauguracao, 

verifica-se a mesma singeleza. As cinco fenestracoes de ca

da piso alinhadas horizontal e verticalmente, saocaracteri~ 

ticas do pequeno palacete burgues da altura, mas a entrada 

central nao e acusada com a mesma forca, quer pela inexis

tencia de urn frontao ou pelo maior desenvolvimento da plat! 

banda quer pela saliencia do corpo central do edificio nao 

ocorrer. Todavia, nesta altura, a platibanda corrida que o~ 

dificio revela era 0 remate mais usual (0 frontao ja caira 

de todo em desuso) e as estatuas e jarroes que sobre ela se 

(46) Ver Catarina Margarida, op. cit 
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erguiam (que entretanto desapareceram ... ) atestavam a infl~ 

encia da arquitectura do "brasileiro". 0 arco de volta intei 

ra das aberturas cuja moldura em cantaria se salienta do re 

boco da fachada, deriva do reportorio neoclassico, mas nao 

revela tampouco urn elemento de fecho ou de remate asemelhan 

ca, por exemplo do Teatro da Trindade de Lisboa, do Teatro 

Aveeirense, do Teatro de Mirandela, ou ainda do Teatro deFa 

fe e do Teatro de Castelo Branco que sao dos exemplos refe

ridos aqueles que mais se aparentam a nivel exterior com 0 

Teatro Viriato, embora possuam outra riqueza (sobretudo 0 de 

Fafe) e maior grandeza (mais 0 de Castelo Branco) e assina

lem convenientemente a entrada central, atraves do encurva

mento da cornija e do deeenvolvimento de uma sacada ~mpe

dra sobre essa entrada. 

A nivel interior, dos teatros que pude conhecer e de que t~ 

nho documentacao para reproduzir, e 0 Teatro Sa de Miranda, 

de Viana do Castelo 0 que mais se assemelha ao Viriato, em

bora possua maior qualidade que pode ser explicada, desde 10 

go, pela maior erudicao do autor do seu projecto. 

Os catorze anos que decorrem desde a sua inauguracao em1883 

como Teatro Boa-Uniao ate ao corte do "salao" em1897, corres 

pondem, por conseguinte, a primeira das fases da vida doed! 

ficio.(~)~ a epoca aurea das recitas teatrais, dos concer

tos e espectaculos de opera, mas tambem dos bailes de masca 
( 48 ) 1 d . f ~. 1 . 1 f-ras, na qua 0 e 1 lC10 rea lza em p enG as uncoes para 

que foi projectado. 

No entanto, a aV'aliar por uma nota da "cronologia" 0 Teatro 
--- ---- -

mostrava sinais de degradacao evidentes no mes de Abril de 

(47) Para ser mais precisos, deveriamos distinguir 0 pequeno periodo que 
decorre da inaugurac;;:ao do "grande salao" em 1880 (com umbaile de mas 
caras) a inaugurac;;:ao do "teatro" em 1883 (com 0 drama 0 "paralypti-=
co" da companhia de Antonio Pedro) 

(48) Ver a cronologia do Sr. Jose Madeira incluida no "Dossier Viriato" 
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1897. Refere essa nota 0 seguinte: fazia-se uma chamada de 

aten~ao para a pouca limpeza existente no teatro. Havia mui 

to po nos camaro te s e plate ias (e mais a 19uma eoisa ( ! ) ) ,. mqus 

cheiros, sobrados sujos e um cheiro horrivel devido as re

tretes. Isto levava a que 0 teatro tivesse pouca concorren

cia e, as companhias que aqui vinham como tinham de pagar 
. d 1 d . d· ( 49 ) mu&to e a&uguer e&xassem e v&r. 

Em Outubro do mesmo ana comec;ou a ser demolida a parte do Te~ 

tro expropriada para a abertura da Av. Emidio Navarro. Pro

vavelmente esteve algum tempo fechado e, quando reabriu re

nascido das "cinzas", aparece j~ com 0 nome de Teatro Viria 

to (0 que acontece a partir de Julho de 1899). 

Inicia-se aqui a segunda fase da vida do Teatro na qual, e~ 

tre os mais variados espect~culos, e tambem asprimeiras co~ 

ferencias, e a novidade do cinematografo que progressivame~ 

te se vai afirmando, 0 edificio sobrevive, mal ou bem, sem 

"foyer". 

Apos 0 corte produzido, ao perder-se 0 "salao" que era aome~ 

mo tempo "foyer" e "antecamara" do teatro, necessariamente 

se reformula na totalidade 0 esquema de circulac;6es; 0 con

-iunto formado pela sal a e 0 palco, alvo de melhor_amentn:sp?~ . 

tuais, mantem-se praticamente inalterado. Aprosperidade que 

o Teatro Viriato conhece entao, que se deve cada vez mais ao 

exito do cinematografo, passou a determinar mai~r atenc;~o e 

cuidado na manutenc;ao do edificio. 

A reconstruc;~o da fachrida, ter~ seguido a inicial nao obs

tante ter aumentado de largura devido a torc;ao sofrida, fa£ 

to que parece um pouco estranho e em relaC;ao ao qual naoqu~ 

ria deixar de manifestar certas reservas. 

(49) Idem 



48. DeHnhD de Qulno. 1972 
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o inicio da terce ira fase verifica-se quando e aproveitada 

parte do edificio, construido no final dos anos 20,(SO) que 

veio resolver 0 gaveto formado pela Av. Emidio Navarro e 0 

Largo Mousinho de Albuquerque. A conquista desse espaco que 

ocorreu em 1933,(51) de algum modo permite repor 0 "foyer" peE. 

dido, implicando naturalmente profundas alteracoes motiva

das pela necessidade de estabelecer ligacoes interiores en

tre 0 Teatro e 0 edificio (que ja era ou passou a ser tam

bern, desde entao, urn cafe). A forma dessas ligacoes, porem, 

que se podem observar ainda hoje, parecem ser posteriores ~ 

quela data, pelo que se admite a hip6tese de terem sido re

modeladas mais tarde, provavelmente ja nos anos 40 ou mesmo 

no inicio dos anos 50. Em todo 0 caso, sao aproveitadas as 

aberturas existentes do alcado do teatro que fazia face ao 

Largo, transformado agora em parede de meacao dos dois edi

ficios, das quais se lanca urn sistema de escadas onde se p~ 

de reconhecer alguma eficacia funcional, mas nada mais do que 

isso. Ja as circulacoes verticais interiores ao edificio do 

Teatro, podem ter side reformuladas no inicio dos anos 30re 

fazendo eventualmente outras previamente existentes. 

- f . " (S2) lh E nesta ase que 0 Teatro, agora Clne-Vlrlato, aco e as 

transformacoes necessarias a visualizacao de cinema. E natu 

ral, no entanto, que a cabine de projeccao - 0 elemento que 

provoca maiores alteracoes ao nivel da 29 ordem de camaro

tes, jaexistisse anteriormente. Devem ser desta altura tam 

(so) Nao e posslvel precisar a data. Apenas se pode ter a certeza de que 
o ediflcio nao existia antes de 1925 (conforme se verificanumapla~ 
ta dessa data) 

(Sl) Conforme uma anota~ao da "cronologia" do Sr. Madeira, em que se da 
notlcia que 0 Teatro Viriato reabriu as suas port as completamentere 
modelado e ampliado, 0 que indica que 0 ediflcio de gaveto ja esta~ 
ria realizado antes dessa data. A analise estillstica dos seus al~~ 
dos confirma essa data~ao 

(S2) E deste modo que a ele se refere 0 Guia de Portugal, cuja 1~ edigao 
e dos anos quarenta. AAVV, Guia de Portugal, II-Beira Baixa e Bei
ra Alta, 2~ ed., Coimbra, PCG, 1985, p. 764) 
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bern as principais obras de refor~o e consolida~ao da estru

tura que, a medida que 0 tempo ia passando, se tornava per! 

clitante. A imagem da sala, genericamente subsiste 0 que peE 

mite a manuten~ao do seu caracter mas, por "detras da tela" , 

a degrada~ao precipitava-se. 

A penultima fase inicia-se em 1960, quando se apaga obrilho 

das luzes dos projectores. A partir dal ate hoje, apenas se 

passam a encontrar no interior do ediflcio objectos deposi

tados. 0 cafe, por seu turno, autonomiza-se e mantem aindao 

seu funcionamento. Do estado actual do ediflcio da conta 0 

levantamento e do estado da estrutura, 0 relatorio elabora

do pelos engenheiros Antonio Alpulm e Rui Povoas que cons

tam ambos do "Dossier Viriato".(~) 

A transforma~ao momentanea do "Viriato" em "Teatro de Enor

midades&&."que, so aparentemente manteve tudo na mesma, pr~ 

nuncia de facto uma nova fase na vida deste veZho paquider

me, que ja demonstrou ter quase sete folegos!: a da sua re

cupera~ao. 

E nela que estamos empenhados! 

2.6. AO ENCONTRO DO DESENHO 

Como se foi construindo (autoconstruindo-se por vezes) 0 de 

senho para alcan~ar esse objectiv~? E a parte da viagemque impoE 

ta agora narrar e que se sucede a este interludio historico (po~ 

slvel) que acabei de fazer, sempre util para quem quer saber pr~ 

viamente algo sobre 0 que vai ver e experimentar, ou entao, de

pOis da chegada ou mesmo em plena viagem, quer compreender aqui-

10 que viveu ou esta a viver. 

(53) Ver 0 "Relatorio de apreciac;ao da estrutura" que se inc lui na Docu
menta~ao do Seminario de Pri-profissionaZiza~ao - Tema II 
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Mal foram dados os primeiros passos e foi posslvel comecar 

a abarcar a real dimensao dos conteudos em jogo, a sua jus

teza e potencial transformador, tornou-se evidente que bas

taria resolve-los! Deste modo, necessariamente se garantia 

a coerencia da forma porque so uma forma coerente, isto e, 

bern articulada e relevante, po de resolver 0 que quer que se 

ja. 

s6 que era preciso encontrar 0 caminho. Ou umdoscaminhos, 

porque ha sempre varios. Mas mesmo num dos caminhos possl

veis nada nos garante que se chegue. 0 percurso e arduo edi 

flcil, recheado de armadilhas e tambem de outras surpresas ... 

mas, talvez por isso, atraente. "Enormemente" atraente, ate; 

Principal instrucao para a viagem: atencao as certezas! Por 

norma rejeitem-se. Nas duvidas creia-se sempre, porque elas 

serao 0 nosso guia mais fiel. E esta a unica certeza que p~ 

demos admitir. 

Sua duvida pode tornar-se uma qualidade se 0 se

nhor a educar. Deve-se transformar em saber , em cri 

tica. Cada vez que ela lhe quiser estragar umacoi 

sa, pergunte-lhe por que aquilo e feio. Pe~a -lhe 

provas, examine-a; talvez a ache indecisa e emba

ra~ada, talvez revoltada. Mas nao ceda, exija ar

gumentos. Ponha-se a agir assim, atenta e conse

quentemente, cada vez e dia vira em que, de des

truidora, ela se tornara sua melhor colaboradora. 

talvez a mais sabia de quantas cooperam na cons-
- d "d (54) tru~ao e sua v~ a. 

Na chegada, se conseguido 0 ajuste da forma as permissas do 

_Er"olJlema (55)!!~ca as.segurada a reutiliza<;ao efectiva do Tea-

(54) ,Rainer Maria Rilke, in Cartas a um Jovem Poeta 

(55) 0 problema arquitectonico par excellence consiste na coordena9ao de 
formas e conteudos, como refere C. Norberg-Schulz (Intenciones en Ar 
quitectura, Barcelona, GG, 1979, p. 69) 
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tro Viriato e, por conseguinte, a sua recupera~ao. 

Recuperar, reutilizando, pois! 

Duas palavras chave, inseparaveis uma da outra, pedras bas! 

lares de um conceito de interven~ao em objectos arquitecto

nicos cuj a vida esta amea~ada. Para que a interven~ao nao 

signifique a sua morte, mas antes 0 seu renascimento. 

Nao e 0 Teatro Viriato que se deve conservar como 

tal. E 0 Teatro Viriato que se deve reutilizar p~ 
( 56) 

rae 

Por isso, quando 0 tema e a recupera~ao e reutilizacao deum 

edificio, a sua definicao arrasta consigo, implicitamente, 

um conceito. 

Senao ter-se-ia dito simplesmente para intervir. E, naoha 

duvida que essa seria uma forma mais pacifica de elaborar 0 

enunciado. De facto, a questao da licitude deintervencao ja 

nao se coloca. A necessidade com que nos deparamos de dotar 

as estruturas arquitectonicas preexistentes com exigencias 

de control fisico a luz dos padroes actuais de conforto, e 

bastante para justificar a operacao. Esta reconhecido, por

tanto, que ha condi~oes materiais e problemas de uso que im 
- - d d'" ( 57 ) pQem ~ma transforma~ao os e ~f~c~os. 

o problema e 0 de saber como e ate que ponto. 

Entre umC! posi~ao que defende uma atitude "filologica" de in 

tervencao e que ... considera que os edificios nao podemser 

(56) Alexandre Alves Costa, "0 Teatro Viriato nao e 0 Scala de Milao" in 
Cadernos A.V., 2, Julho 1985, p. 16 

(57) Daniele Vitale, "Centro Historico y transformacion de la ciudad" in 
AAVV, Froyecto y ciudad historica, I SIAC, Santiago de Compostela, 
COAG, 1976, p. 46------
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submetidos a nenhuma interven~ao que nao seja 0 retorno a ~ 

ma presum{veZ condi~ao "origindria",(~) fazendo da conserva

cao e do restauro 0 seu modo exclusivo de actuacao; e outra 

que sustenta justamente 0 contrario alegando que uma modifi 

ca~ao dos edif{cios, Zigada a renova~ao da vida e dos usos, 

pertence a evoZu~ao fisioZogica da cidade(59)e elege como l~ 
ma do seu operar a recuperacao/reutilizacao, actividadesque 

a palavra "reconversao" resume numa so, pondo em relevo a sua 

simultaneidade e indissociabilidade. Apos proceder a avalia 

cao das circunstancias nao se exclui como tecnica de inter

vencao 0 recurso ao restauro/conservativo quando tal forju! 

gada necessario mas tambem nao e negado 0 lugar a projeccao 

de estruturas novas, de acordo com as tecnologias actuais. 

A primeira posiCao rapidamente conduz 0 processo deactuacao 

a urn mere exercicio burocratico, detendo-o na resolucao dos 

aspectos fisicos do conteudo (e, mesmo a este nivel, a es

truturacao das funcoes-accoes sao relegadas para segundopl~ 

no), negando a forma a possibilidade de 0 ser. Sob 0 alibi 

falso da tipologia esconde-se uma subserviencia total a mo

delos concretos (normalmente 0 exemplar-tipo, que interessa 

mais como exemplar do que propriamente como representantedo 

tipo que e, por definicao, um objecto abstracto), contempo

raneosdo objecto em que se esta a intervir e, portanto, in~ 

vitavelmente se produz 0 pastiche, formas que naoacompanham 

a evolucao das necessidades reais, no sentido mais amplo do 

termo. 

A posicao oposta nao comprime a forma num "colete de for cas " 

antes the da 0 direito de realizar nao so os aspectos fisi

cos do conteudo como os seus aspectos simbolicos. Assim,de~ 

xando-a ser, assegura a transmissibilidade dossignificados, 

( 58) Idem, ibidem 

(59) Idem, ibidem 
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partindo de uma vasta gama de dados retiradQs da,situac;ao_pr~ 

sente, ern direcc;ao a essa mesma realidade, a qual, se encar 

regara de descodificar a(s) mensagem(s), procedendo a rein

serc;ao do novo-objecto produzido a partir doobjecto-preexi~ 

tente no circuito dos modos de uso modernos. 

Mas, mesmo trilhando esta via de actuac;ao, que 0 enunciado 

do tema sem qualquer prurido aponta e bern, nao esta comple

tamente assegurada a fusao e 0 reconhecimento doobjecto, ou 

seja, a sua recuperac;ao. Para isso, e preciso deixar bemcla 

ra qual a realidade de que se deve partir. E, ern seguida, 

quais os aspectos a seleccionar, de modo a estabelecer corn 

ela uma ligac;ao efectiva. 

De imediato, devera ficar excluida a hipotese da forma seg~ 

rar a partir de si propria, porque desse modo estaria irre

mediavelmente condenada ao desuso, 0 que acontece quando a 

postura que se toma nao avalia devidamente os dadosiniciais 

do problema w E frequente, utilizarTse nestes casos a funcio 

nalidade, naturalmente mal assumida porque desfasada de uma 

realidade concreta, como capa de malabarismos formais, mais 

ou menos esteriotipados, que acabam por conduzir, por outra 

via, a descontextualizac;ao do ente arquitectonico. Deste m£ 

do, a intervenc;ao no objecto processa-se por cortes sem que 

seja possivel estabelecer quando se deseja (e ver-se-a qae 

esse desejo sempre acontece) urna leitura da continuidade do 

seu processo formativo. E tentarei demonstrar, ern que med! 

da a leitura dessa continuidade e indispensavel para reali

zar a solvencia do objecto no contexto que 0 produz ~,sobr~ 

tudo,para accionar 0 processo da reciproca transformac;ao de 

ambos. 

Rejeitado 0 internacionalismo unificador, como ja antes ha

viamos descartado a hipotese de uma reconstruc;ao mirnetica, 

apoiada exclusivamente ern dados vernaculos e localistas, do 
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objecto arquitectonico tal como foi projectado e construido 

numa determinada epoca anterior, devemos comecar por assu

mir, entao, que em toda a actividade criativa ( .. . )existe ~ 

ma interac~5o simuZtdnea entre tradi~5o eoriginaZidade, se~ 

do a cria~5o totaZmente nova impossiveZ e a tradi~5o absoZu 
• _ • ( 60 ) 

ta uma s~ngeZa cop~a. 

EscoZhendo agora e inequivocamente 0 campo dacria 

~do, sabemos que 0 momento da inven~5o n50 -e se-

n50 0 da resposta as exigencias actuais, mediante 

a critica e a supera~5o de soZu~oes passadas. As 

referencias historicas ser50 revitaZizadas etrans 

formadas em materiaZ criativo do presente, conser 

vando 0 que for indispensaveZ a constru~5o do fu

turo, seZeccionaremos 0 que importa memorizar, as 

sumiremos 0 passado como facto consumado, sem 0 

que n50 podera haver continuidade na desejada Zei 
. _ ( 61) 

tura historica. 

E, como para a concepcao, esta reconhecida a interaccao e ~ 

nidade fundamental entre 0 momenta da tipologia e 0 momenta 

da invencao, ja que e na esquematicidade do tipo que se tor 
( 62) 

na possivel a assun~5o do passado como facto consumado , 

ha que proceder entao, a uma eleicao rigorosa dos criterios 

tipoZogicos e arquitectonicos do projecto. 

_. 

portanto, posto de lade todo 0 criterio de gosto, toda a elei-

cao feita com base no sentimento ou sobre qualquer outr~ m£ 

(60) Cesar Portela F. - Jardon, "Cal e e como conservar 0 patrimonio ar 
quitectonico galego" in AAW, Galicia. Patrimonio Arquitectonico, ci 
dade e territorio, Santiago de Compostela, COAG, 1984, p. 68 -

(61) Alexandre Alves Costa, "Cemirio de uma nova imagem" in Cadernos AU, 
3, Julho 1986, p. 14 

(62) Ver Giulio Carlo Argan, "Sobre el concepto de tipologia arquitecto
nica" in AAW, Sobre eZ concepto de tipoZogia arquitectonica, Barce 
lona, Ediciones ETSAB, 1974, pp. 39-44 
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do indefinido de entender 0 objecto arquitectonico, dever

-se-a partir do conhecimento exacto da tipologia - entendi

da esta como estrutura profunda da forma - e de todas as ou 

tras componentes que reclamam uma determinacao formal pro-. 

pria do tempo, sem valorizar em especial qualquer umadelasa 

Como nos diz Giancarlo De Carlo, ... 0 espa~o f{sico -rso] 

atinge a sua consistencia arquitectonica atraves de movime~ 

tos itinerantes suportados por ac~oes e retro-ac~oes gera

das peZas actividades, fun~oes, tipos, modos de uso, tecno

Zogias e formas, no momenta em que se confrontam e reZacio

nam umas com as outras. Nenhuma destas variadas componentes 

t .. d d "1 d . ( 63 ) em pr~or~ a e ou exerce um papev eterm~nante. 

Rejeitemos, pois, mais claramente, toda a posicao que elege 

a tipologia como elemento dominante e determinante, ja que, 

por esta via, apenas se consegue a adaptacao da forma a urn 

uso para a qual ela nao podera estar vocacionada, porque 0 

tempo vai renovando continuamente as exigencias. E romanti

ca a posi~ao daqueZes que juntamente com os edificios ea ar 

quitectura que rem conservar conteudos de vida e reZa~oes so 

ciais amiude superadas. (64 f - -

Poder-se-ia, no entanto, admitir esta atitude e eventualmen 

te considera-Ia correcta, no caso da reutilizacao de urn ob

jecto, a preservar devido ao seu elevado valor patrimonial. 

Mas nestes casos, note-se, nao se deveria falar detipologia 

mas sim de espaco existente. De qualquer modo, a adaptacao 

nao po de ser passiva porque tera de envolver necessariamen~ 

te 0 artefacto e 0 utente como interpretes da transformacao. 

Sendo assim, 0 re-uso de urn espaco existente, como condicao 

do recuperar, implica necessariamente 0 seu redesenho. Isto 

(63) Giancarlo De Carlo/Pierluigi Nicolin, "Conversazione su Urbino" in 
Lotus, 18, Mar90 1978, p. 10 

(Gl;) Daniele Vitale, Ope cit, p. 45 
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significa passar por uma opera~ao que 0 "des-estrutura" do 

seu contexto precedente e 0 "re-estrutura" no novo contexto 

e,ao implicar inevitavelmente quer 0 artefacto quer 0 uten

te, 0 seu ponto de chegada so pode ser 0 ajustamento re 

ciproco de ambos, atravi; de uma nova experiencia criativa. (65)-

Aceitemos, entao 0 tipo, conscientemente mas nao nos reduza 

mos a ele. 

Tentemos buscar os aspectos essenciais que ele nos pode of~ 

recer que corporizam a estrutura profunda da forma, tornan

do-os ainda mais relevantes. Mas, ao mesmo tempo que recri~ 

mos esses aspectos, incorporemos outros elementos positiv~s 

conceptualmente posteriores e tambem mais evoluidos e cul

tos e ate, eventualmente, provenientes doutros tipos. 0 re

sultado sera 0 enriquecimento do proprio tipo. 

o tipo nao pode ser entendido, ... como mere bas

tidor estrutural, mas sim como estrutura interna 

da forma e como principio que, como ta l, imp lica 

a possibilidade de infinitas variantes formais e, 

portanto, da ulterior modifica~ao do propriotipo. 

Nao e necessario demonstrar que, se a forma final 

de um edificio e uma variante do tipo deduzido de 

uma precedente serie formal, ao somar-se a nouu v~ 

riante a essa serie se produzira uma muta~ao, mais 
• ( 66) 

ou menos marcada, do t~po. 

E com ele, 0 enriquecimento e actualizaCao do objecto arqu! 

tectonico considerado como totalidade, tornando-o concordan 

te com 0 meio fisico e social em que se implanta. 

Se, pelo contrario, nos reduzirmos ao tipo deixaremos de p~ 

(65) Giancarlo De Carlo/Pierluigi Nicolin, op. cit, p. 10 

(66) Giulio Carlo Argan, op. cit, p. 40 
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der reivindicar 0 nosso papel de criadores, ao tornarmo-nos 

incapazes de corresponder as exigencias historicas do mome~ 

to, as quais so a verdadeira invencao permite dar resposta. 

Desse modo nao poderemos ser mais do que IIservidores" , nao 

os lIinterpretes ll que tambem nos e exigido que sejamos. Nao 

materializariamos mais do que as estrategias da retorica, 

quando se exige que a nossa mensagem seja tambem poetica. blao 

conseguiriamos gerar algo de novo e informativo detendo-nos 

na redundancia, propria da persuacao. 

A arquitectura, reafirmo,(67)se por urn lado, nao pode ser e~ 
tritamente redundante porque caso 0 fosse, nao poderia ser 

sequer uma arte (visto que e proprio da arte propor aos re

ceptores algo que estes nao esperavam), nao pode ser so in

format iva , posto que, de acordo com a teorizacao mais recen 

te sobre a dialectic a entre informacao e redundancia (e tal 

como ja explicava Aristoteles na sua Poetica), nao se podem 

estabeZecer momentos de informa~ao intensa se nao se apoia

rem em bandas de redundancia. Toda a manifesta~ao do invero 

simi Z se apoia em articuZa(Joes do verosimi L (68) Para tudo e 
_ ( 69) 

necessario um antecedente. 

(67) Passo a seguir de perto 0 trabalho querealIzeino-a-riolectivQ de-1984=.-----
-85, para a Cadaira de Historia da Arquitectura Portuguesa, sobre a 
arquitectura paleocrista hispanica, no qual se deveria discutir 0 co~ 
ceito de tipologia arquitectonica urna vez que a tipologia e urn fac-
tor fundamental na cria9ao da arquitectura sagrada, onde se busca 
conscientemente uma reZa~ao simboZica que pode ser identificada com 
antigas tradi~oes formais. 

(68) Umberto Eco, La estructura ausente, Barcelona, Editorial Lurnen, 1972, 
p. 340 

(69) Quatremere de Quincy, Ope cit, p. 629. Esta frase erao "mote" do tra 
balho referido de Historia da Arquitectura Portuguesa. Vem a "talhe 
de foice" aquilo que acerca dela escrevi (p. 1): assim, 0 facto de 
para "tufLo" ser necessario um "antecedente" apresenta-se como condi 
~ao essenciaZ para a comunica~ao, aZem do mais. No "tudo" cabe pre::: 
cisamente toda a Ziberdade de articuZa(Jao dos signos que constituem 
[veiculam] a mensagem desde 0 grau mais esperado ao maisinesperado, 
sendo este uZtimo aqueZe que e proprio da mensagem estetica. A com
preensao desse "tudo", ou seja, a sua descodifica~ao por parte do re 
ceptor, esta no entanto garantida peZo facto de se referenciar a urn 
"antecedente" que nao e mais do que 0 codigo ou codigos preexisten
tes a partir dos quais se estrutura a mensagem 
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Por isso, e util, se nao indispensavel, a aceita9ao dotipo. 

Tanto mais, porque ao aceita-lo, e exigida uma concep9ao n~ 

va, dado que ele contem em si 0 germe de uma nova determina 

9ao formal. 

Com efeito, 0 seu caracter abstracto, desliga-o de urn obje£ 

to concreto - 0 modelo (no qual prevalecem elementos do es

tilo) - que conferem uma condi9ao historica a essa forma. 

Dai que 0 tipo nao se "imite" tal como se imitava 0 modelo 

seguindo aquele processo criador que, na tradi~ao do pensa

mento estitico, constitui a "mimisis". 0 tipo aceita-se. 

No entanto, a sua aceita9ao pur a e simples, nao basta. Por

que assim, voltamos a estar reduzidos aelevafastando-nos da 

arte pelo condicionamento a urn processo retorico. A conti

nuidade com 0 passado nao se perde, pela manuten9ao das li

nhas estruturais, genericamente vagas do tipo mas, E~outro~ 

lado tambem nao se desenvolve pela inexistE~ncia de outros 

vectores que confiram condi9ao historica ao momenta presen

teo 

se se ace ita conscientemente, entao, libertos das determina 

90es condicionantes de uma forma historica e, porque temos 

de corresponder as exigencias historicas actuais, devemos tr~ 

lhar 0 caminho da inven9ao a busca de uma concep9ao nova -

urna nova "determina9ao formal". 

A aceita9ao do tipo nao exclui, no entanto, 0 interesse pe-

10 dado historico concreto. A procura do modelo (oumodelos) 

que se elege na base de urn juizo de valor. Modelo que seim~ 

ta e interpreta em fun9ao de urn procedimento "mimetico" (i

nerente ao acto criativo), entendido nao como contemplativo, 

mas sim, como activo e produtivo, para cumprir as exigencias 

da poetica. 

Deste modo, como refere Argan, a posi~ao do artista face a 



64 

historia consta de dois momentos: 0 da tipologia e 0 da de

termina~ao formal. 0 momento da tipologia e 0 momento nao 

problematico, no qual 0 artista coloca alguns dados, assu

mindo como fundamento ou permissa da propria obra um conju~ 

to de no~oes comuns ou um patrimonio de imagens, com 0 seu 

conteudo ou significado ideologico mais ou menos expl{cito; 

o momento da defini~ao formal supoe, pelo contrario, a 

referencia a valores formais muito concretos do passado, s~ 

bre os quais 0 artista formula implicitamente um juizo dev~ 

lor. De qualquer modo, esta claro que esse ju{zo tambem im

plica a tipologia, posto que ao julgar uma determinada solu 

~ao forma l, se ju 19a imp licitamente, 0 modo -Oomo 0 artista, ao 

b 
- .., .. .., -. ( 70) 

conce e-~a, superou 0 respect~vo esquema t~po~og~co. 

Naturalmente esta e a situacao com que se depara 0 arquite~ 

to, como artista que deve ser, em qualquer caso. 

No entanto, quando a intervencao se processa num objectoco~ 

creto, ja existente, ele tern logo a partida para nos ofere

cer a sua forma (que nalguns casos pode estar danificada -e 

o caso do "Viriato", obviamente) e, se formos mais longe, a 

sua biografia, ou seja, 0 modo como se gerou, oscriterios a 

que ela propria obedeceu nasua elaboracao, que nos informam 

justamente, do tipo a que ela remete ou quis remeter ~:s~, e 

ern que medida colaborou na sua evolucao ou se inclusivamen

te 0 superou. E tambem, do(s) modelo(s), se e que o(s) hou

ve, que presidiu (presidiram) a sua elaboracao. Quer dizer, 

ela propria, a seu tempo e a seu modo, ou 0 seu autor, tam

bern se relacionou com a historia, tendo de viver os dois mo 

mentos fundamentais dessa relacao: 0 da tipologia e 0 da de 

terminacao formal. 

Agora, nos relacionamo-nos concretamente com 0 que ela e, 

procurando saber 0 que fOi, para pesarmos melhor 0 que que-

T70j Giulio Carlo Argan, op. cit, p. 43 
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remos que ela venha a ser, de acordo com 0 que a promocao j a 

determinou, ao definir, em maior ou menor grau, os dadosgl£ 

bais da intervencao. 

E, porque devemos actuar, teremos de decidir. 

E decidiremos: procurando dirigir a nossa actuacao no senti 

do de permitir reconhecer os caracteres essenciais, os valo 

res preeminentes, da estrutura formal que 0 objecto aprese~ 

ta e que a "obediencia" a urn tipo determinado em grande paE. 

te garante, considerando-os indispensaveis para dar uma me

dida ao projecto, permit indo definir os contornos de umacon 

tinuidade e de uma relacao com a estrutura espacial em que 

intervimos. 

M~~ t&mb~m, nao enjeitaremos imagens que provem doutros tern 

pos e doutros lugares (no qual se inc lui 0 nosso, hoje e a

qui) que rebuscaremos na nossa propria memoria, neste momen 

to necessariamente mais universalizante que outrora. 

E deste tesouro, e doutros queteremos de descobrir a medida 

que 0 desenho 0 possibilitar, como dos elementos que 0 ob

jecto nos pode oferecer e que queremos perpetuar, que tere

mos de retirar os __ el2tiII1.J.llos_ - bengaJ(J. difici~ __ e deJinitJ"v_a 

d . (71) . - d f o arqu&tecto - para a lnvencao e uma nova orma, coe-

rente e integrada, articulada nas suas .componentes mas tam

bern relevante, para que-s-e revista -da intenc1,onal{dade e se 

l?ossivel, da exemplariddde, de que e-capaz. 

AO assumirem-se os legados do passado e os elementos que 0 

compoem como parte integrante do projecto, mas considerando 

-os, tambem, ... como matriz teorica da nossa arquitectura, 

como patrimonio de formas que devemos retomar, continuar, 

transformar, aprofundando-o e ao mesmo tempo modificando-o, 

(71) Alvaro Siza, "Habitac;ao - Entre-os-Rios", in Onze arquitectos do Po~ 
to. Imagens recentes, Porto, Livraria Leitura, 1983 
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ancoramos 0 projecto na realidade e definimos os limites que 

pode ter a inven~ao, baseada numa referencia continua aosfe 
- • (72) -

nomenos rea-z-s. 

2.7. NAS TERRAS DO DESENHO 

Enfrentar 0 Teatro Viriato significava, por conseguinte, c~ 

me<;ar por ir ao encontro da sua forma ou daquilo que dela re~ 

tava, ou seja, da realidade tipologica a que ela remetia,a~ 

sim como, dos demais aspectos inerentes aosrestantes niveis 

espaciais e plasticos da sua estrutura formal, para logo d~ 

pois detectar, aos varios niveis, os seus caracteres essen

ciais, garantindo assim 0 reconhecimento do Viriato como tal 

apesar das transfigura<;oes que se efectuassem. E sublinho, 

justamente, a inevitabilidade de realizar a prospec<;ao ref~ 

rida r aos varios niveis dessa estrutura, dado que nao pare

cia nada segura que ao trabalhar apenas urn deles, ainda que 

o mais profundo, como e 0 caso daquele que remete ao tipo con 

sagrado do "teatro italiano", se conseguisse obter a conti

nuidade desejada. Com efeito, toda a solu<;ao que procurasse 

manter as linhas estruturais proprias do tipo, intemporais 

por defini<;ao, decerto nao conseguiria reavivar a memoria dos 

cidadaos viseenses recordando 0 que 0 Viriato fora e signi

ficara para eles, num passado apesar de tudo nao tao remoto 

como isso. Isto porque, 0 Teatro Viriato, mais do que urn p~ 

rente, pobre por sinal, dessa grande familia dos "teatros i 

talianos", ao ser uma concretiza<;ao efectiva desse tipo e, 

por isso, uma realidade bastante mais complexa que, para vt 

seu, tambem se reconhece a partir de outros elementos, so ~ 

parentemente mais secundarios, ligados a aspectos subjecti

vos e particulares, que se encontram para alem das signifi

ca<;oes gerais que a obediencia a urn tipo sempre arrasta. 

(n) Daniele Vitale, Ope cit, p. 47 
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Em causa estava, portanto, a sua identidade e para a manter 

a necessidade de seleccionar daqueles elementos que the co~ 

feriam urn caracter proprio e distintivo (os mesmos que.faziam 

dele 0 Teatro Viriato e nao outr~ teatro qualquer), os mais 

importantes e tambem os mais ajustados a constitui~ao dafo£ 

rna da interven~ao transformadora sem que esta chegasse, em 

nenhum caso, ao ponto de violar essa identidade. 

Era essa alias, uma condi~ao previa a realiza~ao do projec

to que expressamente apontava a necessidade de manter 0 ca

racter da sala ainda que sem a privar, a ela e ao edificio 

em geral, de estruturas novas, indispensaveis para dar res

posta as exigencias de modernidade, conseguindo a recupera

~ao do Teatro a custa da sua reutiliza~ao e vice-versa. De~ 

te modo, paradoxalmente, seria a partir de niveis secunda

rios da estrutura formal do Viriato, que se deveria come9ar 

por actuar e, atraves deles, naturalmente se chegaria ao ti 

po, ja que nada aconselhava a fazer 0 contrario, ou seja, a 

que se seguisse qualquer norma pre-concebida que ditasse a 

obediencia estrita a pressupostos tipologicos. 

o facto de nao possuir de forma alguma os valores inequivo

cos inerentes a uma Obra de Arte, se de algum modo permitia 

uma maior liberdade de actua~ao (embora condicionada a ou

tros valores que the asseguravam urn lugar no quadro da memo 

ria colectiva da cidade), tornava mais delicada, por isso 

mesmo, a tarefa de estabelecer e definir os criterios de ac 

tua~ao que, dessa forma, nao poderiam deixar de decorrer de 

aprecia~oes subjectivas, so explicaveis em fun~ao deuma ava 

lia~ao atenta das circunstancias e dos condicionalismos da 

interven~ao e pela analise rigorosa do edificio que, comoja 

se advertiu, nao se completou de imediato. 

Assim, cedo se verificou que era realmente ao nivel da sala 

que se poderia divisar 0 que 0 Viriato fora inicialmente p~ 
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10 que, se previa neste sector, uma interven9ao proxima do 

restauro embora se pudessem admi tir ligeiras reconversoe's su~ 

ceptiveis de tornarem mais flexivel a sua utiliza9ao. 

Mas tambem, a nivel exterior, a fachada tornada obliqua re

lativamente ao eixo natural da composi9ao pelascontigencias 

da urbaniza9ao, nao deixava de ser um testemunho significa

tivo de uma fase crucial na vida do edificio e da sua rela-

9ao com a cidade. Por isso, determinou-se desde logo, que ela 

nao se alterasse substancialmente ja que era, apesar de tu-
- - --,- --- -----

do, um elemento importante para aleitura decontinuidade que 

se procurava salvaguar. Este facto,aliado adetermina9aO que 

desde 0 inicio segui de fazer a entrada no edificio pelo e~ 

pa90 correspondente ao cafe, cuja fachada apresentava a di~ 

nidade e ate a qualidade ajustada para isso, permi~ia~~ese 

nao tivesse de provocar especialmente a aten9ao dostranseu~ 

tes em rela9ao a fachada do antlgo Teatro Viriato que seco~ 

servava, no entanto, como facto historico e testemunhal da 

evolu9ao do edificio. Deste modo se garantia tambem, naosei 

se mais facilmente ou nao, a antecamara que faltou ao tea

tro quando foi cortado pela avenida, fun9ao essa alias queo 

cafe desempenhou quando 0 teatronoutro momenta significati

vo da sua existencia, se viu for9ado a crescer para esse es 

pa90. 

A caixa de palco, bastante proxima provavelmente da sua tr~ 

9a inicial, apesar de apresentar sinais evidentes de degra

da9ao a ponto de tornar impossivel a manuten9ao da sua es

trutura original, com os seus elementos de encerramento a Nor 

te e a Nascente de tabique, deveria ser totalmente recons -

truida erenovada - e esta opiniao foi consensual - ate por

que se revelava indispensavel dota-la do apetrechamento te£ 

nico que possibilitasse uma resposta mais rapida eeficaz as 

solicita90es de cena, bem como, as novas exigencias que pro

gramava destinar a este sector do edificio. 
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Relativamente aos espaQos intersticiais, completamente des

virtuados devido a criaQao da loja de sementes e pesticidas 

e do cafe situado no edificio anexo, dever-se-ia apostar n~ 

turalmente na sua renovaQao total, reservando-os para asci£ 

culaQoes e espaQos de relacao do edificio, e ainda para al

gumas actividades especificas e peculiares do programa,tais 

como, 0 visionamento video e a area de recepQao e informa

Qao cultural. 

Embora expressamente nao 0 tenha referida, esta -implici~to que 

sempre previ a anexaQao do espaQo do cafe ao do teatro, 0 

que se ao principio apenas seafigurava como umahipotese po~ 

sivel, acabou por ser em determinado momenta urn dado concr~ 

to quando, a Camara apos as diligencias efectuadas por Rica£ 

do Pais, manifestou a intenQao de realizar a compra simulta 

nea do teatro e do cafe. 

E,paralelamente as linhas gerais de actuaQao que 0 desenho 

permitiu ir ajustando, uma das questoes fulcrais do projec

to era exactamente a do contacto entre os dois espaQos. E 

nao sera exagero dizer que desta relaQao dependia toda a so 

IUQao ou, pelo menos, os seus elementos estruturadores, sen 

do a inversa tambem verdadeira. 

--.-~ - - --- -, ----------- -- -------------- - -- -- --- ---- -

A partida nao era possivel determinar ate que ponto se deve 

ria estabelecer esse contacto, se deveria ser total, unifi

cando e fund indo os dois espaQos num so ou, se pelo contra

rio, eles deveriam manter a sua diferenciaQao, ligando-se 

apenas pontualmente. Havia ainda uma hipotese intermediaque 

poderia ter variadissimas nuances que seria aquela que pro

moveria a interpenetraQao dos dois espaQos, ou seja, embora 

se conferisse a ambos urn certo grau de fusao garantia-se, 

apesar disso, a especificidade de cada urn deles. 

Dos diferentes aspectos a ter em conta na formalizaQao dos 

espaQos de relaQao e, mais particularmente, na estruturaQao 
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das circulacoes principais era 0 modo como a sala afirmaria 

a sua forma e seria visualizada desde 0 exterior, aquelefa£ 

tor que mais decisivamente influenciaria 0 contacto entreos 

dois espacos referidos, como alias a solucao em geral. 

Deixando de lado, para ja,a questao do tratamento do inte

rior da sala, verifico agora que a necessidade de acusar no 

exterior, os contornos da sua forma, dominados pela convex~ 

dade propria da ferradura que servia de matriz do seu dese

nho, nao foi verdadeiramente sentida desde logo, pois a ni

vel do piso terreo era admitida alguma flutuacao da sua con 

figuracao. De qualquer modo, essa afirmacao ja se revelava 

suficientemente clarificada desde 0 primeiro "ponto de si

tuacao" , no qual 0 projecto apresentava urn grau dedefinicao 

equivalente ao de urn estudo previo. So ha bern pouco tempo, 

porem, ao atribuir uma funcao estrutural as paredes -limite 

da sala se atingiu inequivocamente esse proposito. 

Os primeiros esquemas projectuais que fui desenvolvendo nao 

demonstravam, como e natural, a capacidade necessaria para 

resolver a delicada questao da relacao entre os espacos do 

cafe e do teatro, dado que nao se ultrapassava ainda, a se- __ _ 

paracao nitida entre eles prevendo-se apenas a criacao deli 

gacoes pontuais. Essa dificuldade como e obvio (ou· deveria 

ser) era agravada pelo equacionamento deficiente do progra

rna, sobretudo no que concerne a articulacao do espaco de en 

trada, com os espacos que the eram sucedaneos. 

Genericamente, previa-se a dada altura, que a presenca doe~ 

paco do teatro e a necessidade de nele penetrar, se assina

lasse no espaco do cafe (que para alem de se manter como tal 

passava a funcionar como antecamara), pela ruptura da pare

de de meacao dos dois edificios, atraves de elementos cuja 

logica derivava, exclusivamente, das tentativas de articular 

o espaco interior correspondente ao edificio do teatro. A 

transposicao que assim se efectuava, so contribuia paraa~r~ 
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var as contradi~oes do proprio espa~o do cafe que se torna

vam mais problematicas devido a profusao de elementos quee~ 

tretanto me vira for~ado a criar na tentativa desesperadade 

encontrar uma solu~ao para aquilo que era insoluvel, se in

sistisse em prosseguir no caminho incerto que trilhara. 

No outro lado, embora fosse ja nit ida a intencao de visual! 

zar a forma da sala como urn todo, a ansia de tudo resolvere 

de tudo compatibilizar acarretava a particao da forma e,por 

conseguinte, a desagregacao dos seus elementos, prejudican

do a intencao inicial. Isso era bemvisivel, nadispersaci das 

circula~oes verticais, bern como na tentativa de estabelecer 

uma ligacao com a fachada do teatro ao nivel do primeiro p! 

so, atraves de mais urn varandim que nao sei agora comoexpl! 

car (e nao sei se saberia na altura), que brigava comosdas 

duas galerias. Estes, por sua vez,apresentavamconfiguracoes 

que se dividiam entre 0 ajuste a forma circular do to po da 

sala e a direccao obliqua da fachada. 

Isso e bern visivel agora, claro! Porque na altura, 0 envol

vimento que tinha com a solucao, nao me conferia odistancia 

mento necessario para a criticar, de forma tao implacavelc~ 

mo aquela que possa adoptar neste momento. 

Esse foi desde sempre e, pelos vistos, c~voconfessar queco~ 

tinua a ser,o principal obstaculo com que me deparo nestas 

caminhadas em que, paralelamente a elaboracao dos dados,vao 

surgindo as primeiras determina~oes formais. 

Mas nao se pense que essa dificuldade surge por defeito, pOE 

que 0 desenho e laborioso revelando-se permanentemente ins~ 

tisfeito. So que em dado momenta conduzo-o, ou ele proprio 

conduz-me, para labirintos dos quais quero obstinadamentees 

capar, devido a uma natural persistencia e forca de vontade, 

para encontrar uma saida que se afasta cadavez mais, sem que 

eu saiba por instantes (porventura mais longos do que e de-
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vido) que nunca a poderei alcan~ar. 

E realmente 0 excesso que me atordoa e me leva a certas en

cruzilhadas que momentaneamente me deixam perdido, porvezes 

embriagado pela magia do desenho em si e nao pelo que ele tr~ 

duz. Mas e tambem esse mesmo excesso que, apos 0 assaI tar 

das duvidas que me levam a procura incessante da(s) criti

ca(s), se constitui como urn reservatorio pleno de imagens 

e de ideias susceptivel de me fornecer pistas para 0 desen

volvimento futuro da solu~ao. Entao, a partir de situa~6es 

ja experimentadas, que passo a encarar, com uma optica mais 

concreta e positiva, torna-se possivel prosseguir em direc

~ao ao acerto progressivo, da forma e do(s) conteudo(s), da 

integridade e articula~ao de cada urn destes aspectos. 

HAMLET: Afeiooai 0 gesto a palavra, a palavra 

ao gesto e, principalmente, tende todo 0 cuidado 

em nao u ltrapassardes c sobriedade da nature za, 

pois todo 0 exagero e contrario ao objectivo daa~ 

te dramatica, cujo fim, desde as suas origens ate 

aos nossos dias, sempre foi ser como que 0 espe

lho da ndtureza, mostrar a virtude 0 seu aspecto, 

a loucura a sua imagem, e mostrar ao proprio tem

po em que vivemos 0 seu cunho distintivo ... Grase 

isto for ultrapassado, ou insuficientementeexpre~ 

so, ainda que faoa rir os ignorantes, nao pode de!:.... 

xar de causar ma impressao nos entendidos, cuja ~ 

piniao deveis reconhecer ser de muito maispeso do 

que a de uma casa rep leta dos outros. 
~~---- --- -- -~~ -- - -- -( ) 

William Shakespeare in Hamlet, acto III, cena II 73 

o despoletar deste processo de depura~ao que me leva a pro

cur a do essencial e, curiosamente, ja tenho verificado,mais 

(73) Retirado da antologia de textos elaborada por Jose Oliveira Barata, 
(Estetica teatral, Lisboa, Moraes Editores, 1980, p. 67) 



75 

rapido e operativo em rela<;ao a projectos alheios com os quais 

me e possivel manter 0 distanciamento e, por isso, a luci

dez critica necessaria que me falta, em determinados momen

tos, em rela<;ao aos meus. Dai que nao consiga desenvol ver con

tinuamente urn projecto, a nao ser nas raras ocasioes em que 

desde 0 inicio sinto firme a terra que vou pisando. Tenhode 

parar, mais ou menos frequentemente, para que 0 tempo mepo~ 

sa deixar encarar 0 projecto, com olhos menos turvos ou me

nos cegos ate. 

Naturalmente sao variadas as circunstancias que me permitem 

ul trapassar as si tua<;oes de impasse que se vao sucedendo. (E, 

infelizmente ja nao me e possivel relembrar os factos que me 

foram permitindo continuar este processo de procura da for

ma da interven<;ao de recupera<;ao do Teatro Viriato). No en

tanto, as criticas alheias se certeiras', e decerto e maisfa 

cil que 0 sejam, desempenham urn papel relevante no esclare

cimento das solu<;oes que procuro e nao conscencializo ou e~ 

tao dos caminhos errados que sigo sem que dissomeaperceba. 

Desse modo, contribuem decisivamente para 0 desbloqueamento 

das situa<;oes dificeis em que a cada passo me encontro, ao 

reconduzir 0 desenho ao caminho que ele porventura saberia 

correcto (so que eu nao 0 via ... ), no qual, a busca daessen 

cia da solu<;ao, se eliminara tudo aquilo que forac-essorio. 

HAMLET: Oh, corrigi-vos sempre: e nao consintais 

que os que fazem de bobos digam mais do que esta 

no seu papel; porque os ha que se poem a rir para 

provocar 0 riso num certo numero de espectadores 

imbecis, embora entre tanto houvesse na pra~a algo 

de essencial a que era necessario prestar aten 

~ao . .. 

William Shakespeare in Hamlet, acto III, cena 11(74) 

(~) In Jose Oliveira Barata, Ope cit, p. 68 
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Pouco antes da realizac~o do "estudo pr~vio", por altura da 

Pascoa, 0 almejado dia chegou, quando ao preparar os dese

nhos para a entrega me revoltei, enfim, contra a hipotese pr£ 

jectual em que ja trabalhava havia algum tempo. Naturalmen

te, a frieza do desenho que teve de se fazer rigoroso, como 

intuito de comunicar sem qualquer equivoco a soluC~o equiv£ 

ca a que chegara, dirigia-se tamb~m a mim proprio pela pri

meira vez de uma forma explicita, 0 que tera contribuido de 

cisivamente para que eu vislumbrasse 0 "beco quase sem sai

da" em que me encontrava, e reagisse contra a in~rcia que me 

tolhava 0 espirito. 

E agora, em vis~o retrospect iva , verifico como foi subita a 

mudanca de rumo operada, que estaria ja certamente em ebuli 

cao sem que eu dela suspeitasse, para ser logo depoisfebril 

e intensa a procura incessante de caminhos ... 

E sendo subita, foi tamb~m radical, ao expurgar excessiva

mente a forma de elementos que apesar de secundarios tam

b~m deveriam estar presentes, sem que obscurecessem, no en

tanto, os que desempenhavam urn papel preponderante. Mas de 

momento, so 0 m~todo de reduc~o ao absurdo tornou possivel 

captar a essencialidade da soluC~o para depois, sobre umam~ 

triz sOlida, voltar a enriquecer a forma de todos os atribu 

tos de que necessita, percorrendo os seus varios niveis, com 

o controle que inevitavelmente me faltara at~ aquele momen

to. 

Reconsiderei ent~o, 0 modo como era estabelecido 0 contacto 

entre 0 haZZ de entrada (0 espaco do caf~) e 0 espaco deve~_ 

tibulo interior ao edificio do teatro e a sua ~rti-~ulac~o com 

as circulacoes quer horizontais quer verticais. Compreendi 

finalmente, que deveria procurar realizar a interpenetra~ao 

dos dois espacos e nao a sua diferenciac~o pur a e simples , 

porque embora fosse necessario promover a continuidade efe£ 

tiva de ambos sentia tamb~m dever qarantir 0 seu reconheci-



\ 
\ ~( . --./ 

..-.-.-~-
• . ~~ \ 

" , 
, 

, 
-' ,I S') I , 

I ,~ • / - i . , 
I. , 

i~ 

• 

55 . A CTiUc. 



56. 0 con~aCUl do a.pA90 da antnda 
COlI ° do taat"o 



79 

mento, para assinalar 0 facto de pertencerem a epocas dife-~ 

rentes e, perceber 0 modo como ern determinada altura se re

lacionaram. Nao impossibilitava, assim, a releitura da vida 

daquelas formas quando, por filologia, se quisesse percor

rer ern sentido inver so 0 percurso que desde a sua genese as 

levou a ser 0 que sao hoje. Alem disso, e talvez seja esta 

a principal razao, era necessario detectar a voca~ao funci~ 

nal (que 0 desenho deveria provocar) de cada urn desses esp~ 

~os, agora ern intima rela~ao, que do mesmo modo que as suas 

formas tambem se deveriam diferenciar funcionalmente ainda 

que se mantivessem ern interac~ao reciproca. 

Assim, desloquei a area de recep~ao e informa~ao para ohall 

de entrada, mais exactamente, para a linha divisoria que a~ 

tes separava abruptamente os dois espa~os, utilizando-a co

mo charneira na sua rela~ao. 

Por outro lado, como 0 hall de entrada nao poderia deixarde 

ser tambem vestibulo (onde alias na zona de pe-direito mais 

baixo se previa a existencia de urn bar) ao ser ummomento pa£ 

ticular que se vive quando se esta genericamente ern espa~os 

considerados de rela~ao, passaria a ser tambem essa fun~ao 

que promoveria mais concretamente a continuidade dos doises 

pa~os. 

o tema de ter de "puxar" as pessoas dessa entrada para 0 ed! 

ficio do teatro (no qual se situava afinal a pe~a maisimpo£ 

tante do espa~o cultural que se estava a criar - 0 conjunto 

formado pela sala e 0 palco) que sempre fora, apesar de tu

do, a preocupa~ao central das pesquisas anteriores, ganhava 

en tao urn tratamento bastante mais cuidado. E, naturalmente, 

havia que encontrar uma solu~ao que ao subordinar-se a log! 

ca proveniente dos elementos que se entrevia serem prepond~ 

rantes no espa~o do teatro, nao brigasse mas sim pelo con

trario se pudesse compatibilizar corn as linhas de for~a do 

espa~o do cafe, agora transformado convenientemente ern hall 
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de entrada (e tambem vestibulo) ao qual se associava a area 

de recepcao. 

E a partir daqui que se cria uma membrana que, comecandopor 

seguir 0 alinhamento da pare de de meacao que deixou de ter 

razao de existir como tal, a certa altura se recurva, quer 

inferior quer superiormente, passando a constituir as guar

das dos varandins dos meios-pisos correspondentes as duaso£ 

dens de camarotes, para acompanhar a forma circular-convexa 

do to po da sala, que se afirmava agora corn maior clareza,d~ 

vido a decisao de criar urn vao total e de abandonar qual

quer ligacao directa corn a fachada "torta" do Viriato. Per

manecendo fieis ao tracado curvilineo da parede da sala du

rante algum tempo, tern no entanto de voltar alibertar-se de 

Ie, para se ajustarem ao direccionamento perpendicular a p~ 

rede de meacao oposta a primeira, ate atingir 0 sistema de 

circulacoes verticais, que ganhava desse modo, a area neces 

saria para se desenvolver passando a ocupar 0 lugar que lhe 

era devido e a partida se afigurou sempre como 0 mais logi

co. Alias, nao era evidentemente por acaso que 0 sistema de 

escadas anterior ocupava sensivelmente 0 mesmo local. 

A partir do hall de entrada, a visualizacao do desprendime~ 

to de parte da "membrana-de-divisao" - que no piso terreo, 

como convinha, se anunciava de forma mais difusa - ern direc 

cao ao sistema de escadas, deveria provocar 0 efeito de "s~ 

gar" e conduzir as pessoas ate ele, arrastando-as para 0 e~ 

paco de pe-direito total onde, aberto 0 jogo, se poderiape£ 

cepcionar claramente 0 volume da sala, reforcado pelos pa

nos horizontais das guardas dos varandins que a ele se aju~ 

tavam ern parte e que definiam as galerias decirculacao, bern 

como, 0 modo como eles derivavam da membrana referida, pro

movendo de mane ira decisiva 0 relacionamento, fundamentado 

na continuidade, entre os dois espacos. 

o espaco de entrada ao ser, apesar de tudo, mais contido, pe£ 
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mitiria que enquanto nele se permanecesse, nao fosse possi

vel vislumbrar na totalidade 0 espaco que the era sucedaneo, 

necessariamente mais espectacular e esclarecedor das linhas 

gerais de organizacao do edificio, 0 que acentuava 0 efeito 

de surpresa que sempre procurei salvaguardar. 

De facto e mantendo as devidas proporcoes, sempre me impre~ 

sionou a forma como se penetra numa igreja romanica ou got! 

ca, nas quais se adivinha a espectacularidade que nos agua£ 

da assim que transpusermos 0 espaco inicial de antecamar.a, 

situado sobre 0 coro, propositadamente mais comedido. Domes 

mo modo, outra experiencia inesquecivel e para mim extrema

mente gratificante (tanto mais porque aconteceu emplenocu£ 

so aquando da viagem a Holanda em 84), ocorrida naCamara de 

Hilversum de Dudock, para alem de me revelar que era possi

vel promover a continuidade entre diversos espacossem que 

se perdesse a individualidade de cada urn deles, demonstrou

-me exemplarmente ate que ponto se poderia ampliar na arqu! 

tectura 0 efeito de surpresa, que eu bern conhecia na musica 

de Beethoven quer pelas modulacoes que subitamente ocorriam 

ou pelos fortissimos que num apice se contrapunham aos pia

nissimos (e vice-versa), quando nao se preparavam a partir 

de crescendos verdadeiramente "enormes ... " em todos os sen

tidos. Refiro-me, claro esta, a passagem do hall de entrada 

(e nem preciso lembrar 0 que acontece ate se chegar la) pa-

ra a caixa de escadas principal (que leva a sala das sessoes) 

que revela, subitamente, umpe-direito totaleremata num lan 

ternim. A sucessao de espacos que houve que percorrer atese 

chegar a apoteose da escada, e bern reveladora de urn dos mo

dos possiveis - no caso 0 de Dudock - de preparar magistral 

mente 0 inesperado. 

Contudo, apesar de no "estudo previo" ja se encontrarem de

finidas as linhas de forca do projecto, a reduCao ao absur

do que se fizera para a elas chegar, num prazo tao curto,t~ 
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ria de deixar, naturalmente em aberto, muitas questoes que 

naquele momento nao era possivel nem sequer importante re

solver. 

Assim, 0 sistema de escadas apresentava-se excessivamente co~ 

centrado por contraposicao a dispersao que ate entao ocorr~ 

ra, 0 que era revelador de como as redeas tinham sido puxa

das, para reencontrar a ordem indispensavel ao sequente de

senvolvimento do projecto. A sua situacao estava ja fixada 

e 0 seu mecanisme apontado, tal como se conscencializavaque 

deveriam ser 0 remate natural das galerias com as respecti

vas guardas. Esse objectiv~ so se atingiria, no entanto,qua~ 

do fossem capazes de captar 0 movimento que delas provinha. 

Mas para isso teriam necessariamente de apresentar outropo£ 

te e outra dignidade, bern como, maior dinamismo na sua con

figuracao. 

Por outr~ lado, como as guardas das galerias, assim como a 

"membrana-divisoria", nao desempenhavam qualquer funcao eSj 

trutural, havia que recorrer a elementos de apoio que se f! 

zeram redondos para ten tar obter ao maximo a sua dissolucao. 

Todavia,nem mesmo assim, era possivel compatibiliza-los com 

a horizontalidade que era pretendida para alem de nao acer

tarem com a massividade das guardas de que se nao podia ab

dicar. 

A zona de recepcao, por sua vez, estava no sitio certo mas 

nada mais do que isso, estando os servicos administrativos 

com ela relacionados, 0 que era correcto mas insuficiente, 

ja que nao se previa urn acesso independente a esses servi

cos por parte do publico. 

o espaco reservado ao bar e particularmente 0 seu balcao, ar

ticulava-se mal com 0 balcao da recepcao, pois mantinha -se 

ainda muito ligado as solucoes precedentes, nao tendo side 

considerada a valorizacao que deveria adquirir no ambito da 
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nova proposta. 

o espaco de visionamento video, ao qual se destinara 0 piso 

sobre 0 hall de entrada, revelava uma configuraCao bastante 

proxima da que acabou por vir a ser a definitiva, apresen

tando, no entanto, uma abertura excessiva relativamente aos 

outros espacos, que nao era conveniente ao desempenho dafun 

cao. So que na altura eu nao tinha consciencia disso, pois 

aguardava ainda 0 maior apuramento do programa para compre

ender realmente 0 que deveria ser aquele espaco. Ou entao, 

o defeito era mesmo meu, porque nao me inteirara ainda do seu 

espirito, 0 que de qualquer modo aconteceu, apos uma troca 

de impressoes corn Ricardo Pais, "ern cima" do projecto. For

malmente, essa abertura demasiado ampla, debilitava aperceE 

cao da identidade dos espacos que, no piso inferior fora mais 

cuidadosamente pesada, sem que se pusesse ern causa, todavia 

a imprescindibilidade de estabelecer a sua continuidade. 

Detectadas as "brechas", havia entao que tentar obvia-las.E 

era por ai que se teria de recomecar 0 processo, para reto

mar 0 caminho. Logo que se conseguisse "tapar" todos "os bu 

racos" sem que entretanto se tivessem aberto outros, esta

ria adquirida a consistencia que desde sempre se persegui

ra, necessaria para dar razao de ser a solucao, e entao, e~ 

tariamos perto da chegada. E seria isso 0 melhor que se po

deria esperar, chegar t?erh)-=-~-~-dealgo -a que se nao chegar{~ 

nunca. 

E verificar-se-a np seguida, como a clarificacao da estru

tura r ern coerencia corn 0 sistema construtivo adoDtado, foi 

determinante, entre outros aspectos, nao apenas naresoluCao 

das questoes pontuais ja referidas como para a disciplina 

geral da soluCao. 

Corn efeito, parece-me que foi a partir do momenta ern que se 

atribuiu urn desempenho estrutural as guardas das galerias e 
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a "membrana-divisoria" , passando ambas a funcionar como vi

gas - alias e excusado fazer esta distin~ao dado que,por d~ 

rivarem uma da outra, tudo 0 que uma delas for a outra tam

bern tera de ser - que se deu mais urn passo importante parao 

apuramento da proposta. No entanto, embora a op~ao tomada 

contivesse em si, potencialmente, as condi~oes necessarias 

para que se pudesse vir a prescindir dos pilares que supor

tavam asgalerias que circundam a sala de espectaculos, nao 

realizei de imediato essa possibilidade. E durante mais al

gum tempo, continuei a nao atinar com 0 modo correcto (ou 

possivel) de articular 0 pilar a guarda e vice-versa, 0 que 

nao era de admirar pois, sob 0 ponto de vista plastico,tudo 

se complicara a partir do momento em que ela passoua ser uma 

~Tiga-: E ess-ep-eqiieno-grariae- Impasse, durou pelo menos, ~ 

te ao momento em que houve que enviar urn esquisso para 0 ca 

talogo da exposi~ao. Com efeito, nesse esquisso, como se p~ 

de observar, os pilares ainda la estao, evidenciando 0 dese 

nho, a sua presen~a perturbadora. Pouco tempo depois, porem, 

apos ter consultado a opiniao avalizada dos engenheiros, con~ 

tatou-se que alem de perturbadora era tambem desnecessaria, 

o que permitia estabelecer, uma vez mais, a feliz uniao do 

util ao agradavel. 

De facto, as vigas, ao serem ao mesmo tempo guardas das gal~ 

rias, estavam convenientemente dimensionadas para veneer 0 

vaG compreendido entre dois dos tres pilares que suportavam 

a "membrana-divisoria", e 0 sistema de escadas, sendo inclu 

sivamente a sua forma curva - urn autentico cinturao - vanta 

josa para suster as lajes dos pisos dos camarotes e receber 

os seus movimentos. Por outro lado, as mesmas guardas, sen

do vigas, necessariamente teriam a massividade quasempre se 

procurara. 

Como se verifica, de uma "penada" se resolviam uma serie de 

quest6es: ~ecorrentes de ter de se produzir 0 ajuste, de as 
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pectos inerentes a componente formale outrosdecaractercons 

trutivo-tecnologico que dela se tornam indissociaveis quan

do se pensa na sua materializa9ao. 

A membrana, por seu turno, agora associada aos pilares, cu

ja forma se tornara quadrangular para se fundir com a viga 

que ela passava a ser, ganhava maior integridade, sobretudo 

devido ao remate superior que se criou, antes de mais alg~ 

rna coisa por motivos estruturais. No entanto, eletambem ser 

viria para proteger e demarcar mais convenientemente a area 

de visionamento video, assim como para explicitar a deriva-

9ao, a partir dela, das guardas das galerias, de acordo com 

o propos ito de graduar a continuidade entre os espa90s cor

respondentes ao ediflcio do antigo teatro e os do ediflcio 

contiguo, pelo qual se realizava a entrada. 

Ha ainda a considerar a atribui9ao de fun90es estruturais a 
parede-limite da sala, cujo tra9ado mimetizava a ferradura 

interior definida pelas balaustradas, que contribuiu para a 

afirma9ao inequlvoca do seu volume, sem duvida 0 elemento 

preponderante da composi9ao, em redor do qual tudo g~rava. 

E pretendia-se que girasse mesmo, em termos efectivos, aod~ 

finirem-se as circula90es principais tangencialmente as~ 

la que, para 0 espa90,de pe-direito total donde se percebe

ria com urn todo, revelava sem qualquer pud~r a sua fort~pr~ 

sen9a que a sua forma circular-convexa acentuava, assim co

mo, os panos horizontais das galerias que a ela se ajusta

vam. 

Quanto a area de recep9ao, que ja ganhara a linha de char

neira entre os dois ediflcios, verifica-se que a sua forma 

passou a revelar, por esse facto, a simetria necessaria que 

e no entanto falsa, pois aparelhada a ela desenvolve-se a a 

rea de bar, cujo balcao se recua suficientemente para nao 

interferir com 0 da recep9ao. Alias, enquanto este esta as-
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sociado as duas paredes simetricas em relacao acharneira f~ 

zendo da ~rea da recepcao urn bloco, ooutroapresenta-se so! 

to, no termino de urn espaco em que se pressente a ~rea de 

bar. Espaco esse, ali~s que, de certomodo,nos convida a pro~ 

seguir atraves dele ate a zona de mesas situada no piso su

perior, que d~ para a entrada e que desta se detectou sem 

que se pudesse, no entanto, saber de imediato como se pode

ria l~ chegar. 

Mas a diferenciacao maior dos locais de recepcao e de bar, 

que era forcoso assegurar, reside no facto de que enquantoo 

segundo e urn espaco e, por isso, sugere que nele se pen~ 

tre 0 primeiro afirmando-se como volume, vern ao nosso encon 

tro. Situando-se numa posicao estrategica, apropriada a fun 

cao, poder~ simbolizar, eventualmente, que e a partir decr~ 

zamentos, ern lugares por onde tudo tern de passar, que se e~ 

tabelecem trocas efectivas que geram informacao, afinal ~a

quilo que ali se tern para dar e l~ se pode ir receber. A i~ 

tegridade que a afirmacao do volume garante, necess~ria pa

ra resistir aos conflitos inerentes a situacao que oQupamas 

que a sua forma nao quer deixar de reflectir de algum modo, 

poder~ inspirar, tambem, confianca nas informacoes a pres

tar. 

Imediatamente a seguir ao bar, abre-se 0 vao no qual se la~ 

ca uma escada que nos conduz a zona dos servicos administra 

tivos, estabelecendo corn eles uma ligacao f~cil e r~pida a 

partir da zona de entrada. Deste modo, ao duplicar-se oace~ 

so interior a recepcao, passa a evitar-se a confusao que a

te entao se verificava, entre 0 circuito do publico e 0 dos 

funcion~rios. Por outro lado, 0 vao criado permite 0 areja

mento e a luz necess~rias a zona de servicos, que ate aI ti 

nha faltado, e que se nao prejudica pela presenca da escada 

que se afirma como urn elemento solto, leve e transparente. 
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o sistema formado por este vao sobre a area de atendimento 

~oJ>ublico corn 0 respectiv~ acesso, pelo espa<;o de bar (75) e 

pelo bloco da receI:,<;ao, teria de encontrar no polo oposto 0 

contraponto adequado que deveria ser, justamente, 0 sistema 

de circula<;oes verticais principal do edificio. 

E, mais do que isso, 0 dinamismo latente no primeiro siste

ma, pressentido atraves da rela<;ao activa e sequencial dos 

seus elementos, come<;ando por determinar a bifurca<;ao da "mem

brana-divisoria", deveria "explodir" nas escadas - 0 "rast! 

lho" seria a linha definida pela projec<;ao horizontal dasg~ 

lerias - para alem de "romper" a fachada - seguindo neste c~ 

so 0 direccionamento da propria membrana - criando 0 supor

te para a eleva<;ao de urn reclamo luminoso. 

Por tudo isto, 0 primeiro lance da escada, que antes ja se 

destacava, ganha uma configura<;ao mais conturbada quandonao 
-----

rebelde, e partindo ou repousando sobre os primeirosdegraus 

que se dilatam para a ancorar ao solo eacolher solicita<;oes 

varias, vai acusando sucessivamente, tambem na parte in~e

rior, os diversos degraus, 0 que the confere a elasticidade 

necessaria para se transformar num plano vertical ~volta do 

qual se enrolam os lances subsequentes. 

o balcao do bengaleiro situado sob 0 primeiro lance, ern co

nivencia corn 0 seu movimento, contrabalan<;a a sua delgadez, 

refor<;a a ancoragem ao solo e compensa 0 peso dasguardas 

das galerias. A primeira delas, dividindo a sua ac<;ao como 

viga e como pilar (para alem de ser guarda evidentemente,) , 

vern "morder" 0 primeiro lance (e nem vale a pena recordar 

quanto custou saber se deveria faze-lo ou nao) , podendo ad

quirir inclusivamente, conforme 0 ponto de vista, 0 recorte 

(75) Este espa90 e assinalado pela pequena eleva9ao do pavirnento de fo£ 
rna quadrangular e delirnitado em dois dos seus lados para sugerir a 
sua configura9ao cubica 
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proprio de urn plano. Deste modo, responde ao que the esta a~ 

jacente e que suporta os lances superiores da escada, para 

alem de ser eco de outros que no polo oposto se definem, f~ 

vorecendo em geral a continuidade pretendida dos espacos,d! 

tos de relacao. 

Relativamente ao conjunto formado pela sala e 0 palco, fo

ram seguidos em cada urn dos sectores, como ja referi, proc~ 

dimentos diferentes para os recuperar. Assim, se na sala se 

revelou necessario manter 0 sistema formado pelas ordens de 

camarotes com os respectivos pilares e balaustradas, bern co 

mo 0 tecto e 0 arco de proscenio - afinal os elementosesse~ 

ciais para garantir a especificidade do Teatro Viriato mas 

que determinavam, ao mesmo tempo, a sua insercao numa fami

lia tipologica - tendo para isso de se recorrer preferenc~ 

almente ao restauro dentro do proposito geral de reconsti

tuir a sua imagem primitiva, ja em relacao ao palco aposto~ 

-se na sua renovacao total. E assim teria de ser. De qual

quer modo, isso nao afectava minimamente a filiacao doViria 

to ao tipo do "teatro a italiana", pois para este e bastan

te a independencia da sala e da caixa de palco, sendo 0 ar

co de proscenio a sua fronteira, e a sua sucessao axial, in 

variantes que, por mais radical que fosse a intervencao, se 

nao violariam. 

Por outr~ lado, como se optou pela estabilizacao da formada 

sala, confirmada pelas paredes que, seguindo 0 tracado de ~ 

rna ferradura, a delimitam e separam dos espacos de vestibu-

10 e relacao, enfatizou-se urn aspecto essencial do tipo re

ferido. 

o fossa de orquestra, foi recuperado e, ampliou-se, seguin

do 0 novo limite e curvatura das filas de cadeiras da pla

teia. Nao ha qualquer indicio que me permita saber se esta 

disposicao concentrica seria a original. Ela e, no entanto, 

a mais usual, sendo tambem a que melhor se adapta a logica 
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do "teatro a italiana" uma vez que 0 centro da curvatura coi~ 

cide com a projeccao do ponto de fuga pcLnc~.pal a partir do 

qual se perspectiva a cena. 

A 19 ordem de camarotes restabeleceu-se como tal, repondo os 

separadores - os tramezi - dos quais restam apenas quatro.P~ 

rece-me que a sua presenca e indispensavel pois, para alemde 

afirmarem 0 ritmo definidopelos pilares, ajustam-se a eles 

de tal modo que se torna dificil elimina -los. Alias, mesmo 

sob 0 ponto de vista funcional, isso nao se justifica pois, 

independentemente da sua existencia, a visibilidade em rela

Cao ao palco sera sempre ma dos lados, so melhorando a medi

da que nos aproximamos do centro. Formalmente 0 seu perfil de 

curva e contra-curva encontra eco no pequeno elemento que l~ 

ga 0 pilar a balaustrada, a qual, por seu turno, tambem ja e 

abaulada, 0 que vem comprovar a sua participacao numsistema. 

Seguindo 0 mesmo movimento, so que em sentido oposto esboca~ 

do uma tenue resposta, ha ainda a considerar oscachorros que 

se libertam dos pi lares ajudando a suportar a ordem seguinte 

que e, alias, a til tima. 

Aqui, ja nao sendo tao apertado 0 ritmo dos pilares, preve

-se 0 funcionamento de uma galeria e ainda as instalacoeste£ 

nicas necessarias para 0 controle da cena, bem como a cabine 

de projeccao que, no entanto, se encerra para a sala com um 

vidro, para obviar a presenca agressiva que a anterior, ain

da existente, sempre tivera. 

Ate agora todos os aspectos referidos, contribtcem para a so

lidificacao do tipo - havendo apenas a registar pequenas al

teracoes que nao 0 poem em causa - ainda que isso decorra,em 

larga medida, da necessidade de manter 0 caracter dasala. Ao 

seguir esta atitude confiava tambem, evidentemente, na capa

cidade que os exemplares deste tipo normalmente tem, para r~ 

ceber grande parte dos espectaculos e das realizacoes previs 
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tas no programa. E nao vale a pena demonstrar que assim e. 

Inclusivamente ao nivel do espectaculo de teatro, que taor~ 

volucionado tern side e corn ele os proprios espacos teatrais 

verifica-se, actualmente a reconsidera~ao por parte dos en

cenadores de que 0 espa~o cenico a italiana pode comunicar, 
• J h . . •. (76) a1..-nua oJe, tanto como outros espa~os teatra1..-S poss1..-ve1..-s. Era 

exactamente esta ordem de fenomenos que eu pretendia tradu

zir quando escrevi para 0 catalogo da exposicao 0 seguinte: 

como se isto nao bastasse e sem que tal signifique qual 

quer receio-infundado denao estar "a la page", as mais rece!!:. 

tes tendencias teatrais, depois de um longo jejum tambem n£ 

cessdrio para que 0 apetite nunca se perca, socorrendo-se e 

nao prescindem do fasclnio do tal "certo" teatro [0 "teatro 

a i taliana"] e por is so, vo l tam cada ve z mais aos Teatros 

certos! 

Esta- e, a n':a s-, -lima das- razoes que- Justitica a enor 

me vaga de recuperacoes dos edificios que veiculam esta fo£ 

rna de teatro. Embora tenha mudado sensivelmente a conscien

cia geral sobre a conservacao do patrimonio construido, che 

gando ja, inclusivamente, a actividade de recuperacao a ob

jectos arquitectonicos produzidos no nosso seculo, se naose 

verificasse a tendencia referida, certamente todos os "Vi

riatos" estariam irremediavelmente condenados ao desapareci 

mento. Mas, como e obvio, a recuperacao das formas tera de 

andar aliada a recuperacao dos usos ... E 0 nosso tempo esem 

duvida marcado pela recuperacao. 

Um aspecto paradoxal do gosto contemporaneo eque, 

ainda que parecendo uma epoca de consumo rapido das 

formas (porque e uma epoca de aproxima~ao rdpida 

aos codigos e aos seus substractos ideologicos F, 
na realidade e um dos perlodos historicos no qual 

as formas se recuperam com maior rapidez e se co!!:. 

servam apesar da sua aparente preteri~ao. A nossa 
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epoca e uma epoca de saber e de agilidade filolo

gica, que tendo um sentido exacto da historia eda 

relatividade das culturas, aprende a "fazer filo

logia" quase por instinto.(ry) 

Mas, como 0 programa era ambicioso - e alias tinha de 0 ser

era inevitavel ter de aumentar a capacidade, que ja einere~ 

te aos teatros como este, de receber conteudos diversifica

dos. 

Dai, a necessidade de recorrer a elementos desmontaveis pa

ra the conferir a elasticidade de uso pretendida, que deve

riam caracterizar-se desse modo para garantir que a sala p~ 

desse, sempre que assim se desejasse, voltar a ser 0 que e

ra, 0 que, esta visto, seria proximo daquilo que foi. 

Assim, previa-se a possibilidade de prolongar 0 proscenium, 

em maior ou menor grau, sendo possivel inclusivamente reco

brir toda a plateia, bern como, a eliminacao do arco, promo

venda a unificacao da sal a e do palco. Teria de se recorrer 

nestes casos a utilizacao de bancadas retracteis moveis as 

quais se poderiam dispor de modo a responder a diversas for 

mas de articulacao do publico com a cena. 

Estas alteracoes tern sido experimentadas com sucesso, nou

tras intervencoes de recuperacao traduzindo, especificamen

te em relacao ao espectaculo teatral, ... a preocupa~ao de 

aumentar as mudan~as de cenario e de lhes aumentar 0 numero, 

de estabelecer tambem, pela supressao do quadro de cena, da 

rampa e do fosso de orquestra, ou a dissimula~ao deste, 0 

maior cuidado de tornar mais eficazes as trocas entre acto

res e espectadores. (~) Para alem disso, flexibilizam de urn 

(77) Umberto Eco, La estructura ausente, Barcelona, Editorial Lumen, 1972, 
p. 350 

(78) Daniel Couty, Rey Adam e Outros, Le Theatre, Bordas, 1981, p. 200 
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modo geral, a realiza~ao das restantes formas de espectacu

los e de outras actividades previstas no programa. 

Cabe ainda referir, a possibilidade de funcionamento autono 

mo da sala e do palco, constituindo-se este como sala poli

valente. Esta polivalencia e justificavel e, absolutamente 

necessaria, tendo em conta 0 rol de actividades as quais h~ 

viaquer dar respostai 0 funcionamento simultaneo da sala e 

do palco, para alem de outras actividades que entre tanto p£ 

dem estar a decorrer noutros sectores do edificio, decerto 

contribui para fazer do Viriato 0 espa~o cultural, activo e 

produtivo, que se quer que ele venha a ser afinal. 

No entanto, a muttipticidade de uso que e necessaria e por

que nao desejavet, tera de se referenciar a uma forma pree

xistente que a todo 0 momenta devera definir-se e caracteri 

zar-se ao ponto de cumprir 0 usa especifico para 0 quat e 
fortemente vocacionada. As varia~oes de usa sao condiciona

das, pois, a esta exigencia. A forma, podera acompanha-tas, 

embora e sempre com menor ftexibitidade, de modo a que nao 

deixe de ser iguat a si propria, para poder cumprir a fun

~ao originat para a quat foi gerada; forma esta que seenqua 

dra segundo uma tinha tipoZogica no "teatro d itaZiana". A 

permanencia deste tipo reveta-se essenciat, ja quee esta re 

Za~ao sistematizada e eficiente de usa e de forma que the con 

fere enormes potenciaZidades significantes . 

... As varia~oes processar-se-ao sobre 0 tipo, e ha margem 

mais do que sUficiente para isso dada a capacidade da forma 

do Teatro Viriato e dos exempZares deste tipo em geraZ, pa

ra que a tradi~ao actue de modo dinamico e positivo. 

Terminava assim 0 texto que enviei para 0 catalogo. 

A exposi~ao, essa, estava a porta. Era a primeira "prova de 

fogo" que tinhamos, todos nos, de enfrentar. 
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E foil ... 

Quando a conjuga~ao dos elementos e suposta encon 

trada, surge a s{ntese final, quantas vezes dita

da por um prazo e estimulada pela vontade de rea

liza~ao. 

Entao 0 projecto dependura 0 uniforme detrabalho, 

veste fato lavado e vai para a rua.(~Y 

Depois, a preparacao do material para 0 relatorio e logo de 

seguida a sua escrita. 

Relatorio que, prestes a chegar a vias de facto, ja vai lo~ 

go por inerencia do genero. Porque, mais do que contar como 

as coisas sao, cabe-lhe a ardua tarefa, aele ea mim, de con 

tar como as coisas foram sendo. 

(79) Jose Gigante, Jorge Gigante, Francisco de Melo, "Ediflcio Banco Bor 
ges & Irmao - Braga" in Onze Arquitectos do Porto, Imagens recentes, 
Porto, Livraria Leitura, 1983 
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3. A CHEGADA 

E, foi assim que foram! 

Deste modo chego ... espero que mais perto. 

Porque e isto 0 melhor que se poderaesperar, chegarperto ... 

... de algo a que se nao chega nunca! 

Contemplando as divers as manifesta~oes davida, e~ 

carnando as diversas fases da ac~ao, fiz este tea 

tro de acordo com 0 movimento do mundo. 
• _ ( 80) 

Bharata ~n Natya~astra, 30 d.C. 

(80) Recolhido por Jose Oliveira Barata, op. cit, p. 39 
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4.1. AS VARIAS ETAPAS 

4.1.1. A primeira - "estudo-previo" 
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4.1. 2 e a segunda - "ante-projecto" 
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5_ GUIAS CONSULTADOS 













6_ OS DESENHOS 

PE(,;A DESENHADA 1 

- Varias possibilidades de rela9ao do publico com a cena 

(fotografias da maquete) 

- Cave e sub-palco, planta, esc. 1/100 

PE(,;A DESENHADA 2 

- Piso 1, planta, esc. 1/100 

- Piso 2, planta, esc. 1/100 

PE(,;A DESENHADA 3 

- Pi so 3, planta, esc. 1/100 

- Cobertura, planta, ex. 1/100 

PE(,;A DESENHADA 4 

- Cortes 1 a 5, esc. 1/100 

PE(,;ADESENHADA 5 

- Perspectiva do foyer 

- Perspectiva da entrada e do foyer 

- Fotografias da maquete 

PE(,;A DESENHADA 6 

- Axonometria, esc. 1/100 

- Corte construtivo, esc. 1/100 
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