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Nota prévia 

 Ao longo da presente dissertação, o termo ‘cineteatro’ é empregue com duas 

ortografias distintas: ‘cineteatro’, de acordo com o novo acordo ortográfico, é usado 

quando se fala da tipologia em geral e ‘Cine-Teatro’, tal como se soletrava no século XX, 

é aplicado quando falamos do nome de cineteatros específicos.

 Neste documento, estão presentes alguns desdobráveis, sendo que o do capítulo VI 

deve ser mantido aberto durante a análise desse capítulo, para uma leitura optimizada do 

trabalho.

 Todas as imagens, gráficos, ilustrações e desenhos não referenciadas são de autoria 

própria. 

 Nos anexos finais, constam o levantamento fotográfico completo do objeto de 

estudo e todos os desenhos originais do mesmo, bem como de outros projetos, obtidos 

junto dos arquivos das câmaras municipais, que foram essenciais na pesquisa para a 

realização desta dissertação.
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Resumo

 O estudo para a reabilitação do Cine-Teatro de Vale Formoso foi o objetivo 

fundamental para a elaboração da presente dissertação. Pensar o Cine-Teatro de 

Vale Formoso permitiu-nos refletir sobre a cidade do Porto e os seus edifícios ativos 

e abandonados, que se encontram enquadrados numa estrutura cultural, composta por 

partes e elementos que integram uma unidade histórica, social e urbana.

 A partir da equação sobre a relação entre cidade e o Cine-Teatro, procurou-se 

entender as razões que delinearam a situação atual do imóvel, caracterizado pela omissão 

quanto à sua presença urbana, tendo em conta a sua original função na cidade. 

 O objetivo do presente trabalho residiu no estudo sobre o modo de reabilitar 

este edifício, de maneira a devolvê-lo à vivência da comunidade. Traçou-se a valorização 

arquitetónica do Cine-Teatro e a sua integração no património cultural da cidade, 

encontrando-se, desta forma, as razões que justificam a sua revitalização.

 A necessidade de compreender o edifício, do ponto de vista histórico, tipológico 

e urbano, foi o ponto de partida para a investigação realizada. Tornou-se, desde logo, 

imprescindível a análise da tipologia ‘cineteatro’, assim como das suas origens, no cinema 

e no teatro.  

  A intervenção procurou preservar o edifício, adaptando-o a um novo contexto, um 

novo programa e a um novo ‘cliente’. Esse novo contexto, a estrutura cultural atual da 

cidade do Porto, foi também explorado no sentido de encontrar referências e exemplos de 

estabilidade de equipamentos culturais, para, assim, encontrar uma solução programática 

que pudesse traduzir estabilidade, a longo prazo, para o Cine-Teatro de Vale Formoso.

 A proposta desenvolvida teve o Teatro Universitário do Porto como ‘cliente’, uma 

vez que a instituição se encontra, atualmente, em instalações provisórias, cedidas pela 

Câmara Municipal do Porto. O objetivo é proporcionar uma nova ‘casa’ ao TUP e, ao 

mesmo tempo, garantir uma utilização e dinamização estável e duradoura do Cine-Teatro.

 Assim, os dois teatros, o físico e o associativo, curiosamente fundados no mesmo 

ano de 1948, unificar-se-iam e seriam geradores de atratividade na vida cultural da cidade 

do Porto, em diálogo constante com a comunidade.
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Abstract

 The study for the rehabilitation of  Cine-Teatro de Vale Formoso was the 

fundamental goal for the elaboration of  the present dissertation. Thinking about Cine-

Teatro de Vale Formoso allowed us to reflect on the city of  Porto and its active and 

abandoned buildings, that are framed in a cultural structure, composed of  parts and 

elements that integrate an urban, social and historical unity.

 From the equation on the relationship between the city and the Cine-Teatro, a 

search was made on the reasons that led to its current state, defined by the omission of  its 

urban presence, taking in account its original function in the city.

 The objective of  the present work resided in the study on the manner to rehabilitate 

this building, so as to return it to the community experience. Hence, we drew the 

architectural valorization of  the Cine-Teatro and its integration in the cultural patrimony 

of  the city, finding, in this way, the reasons that justify its revitalization. 

 The necessity of  understanding the building, from the urban, typological and 

hystorical point of  view was the starting point for the research carried out. From the 

beginning, the analysis of  the ‘cineteatro’ typology became indispensable, as well as the 

research of  its origins, in cinema and in theatre.

 The intervention sought to preserve the building, adapting it to a new context, 

a new program and a new ‘client’. That new context, the current cultural structure of  

the city of  Porto, was also explored in an effort to search for references and examples 

of  stability of  cultural equipments, thus finding a programmatic solution that could be 

translated in stability, in a long term, for the Cine-Teatro of  Vale Formoso.

 The proposal developed had the University Theatre of  Porto as its ‘client’, since 

the institution is currently settled in a temporary accommodation, granted by the Porto’s 

City Hall. The goal is to provide TUP with a new ‘home’ and, at the same time, ensure a 

stable and lasting use and promotion of  the Cine-Teatro. 

 Thus, both theatres, the physical and the associative, curiously founded in the same 

year of  1948, might come together and stand generators of  attractiveness in the cultural 

life of  the city of  Porto, in constant dialog with the community.
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Introdução

 O Cine-Teatro de Vale Formoso, na freguesia de Paranhos, foi o caso de estudo 

selecionado após um olhar atento sobre o tecido urbano da cidade do Porto. O edifício, 

construído na década de 40, há muito destituído da sua função original, encontra-se 

desocupado desde a última década, sendo utilizado, ocasionalmente, pela IURD (Igreja 

Universal), para celebrações de caráter religioso.

 A presente dissertação teve como objetivo a compreensão e restituição do carácter 

original do edifício, procurando uma proposta de intervenção que valorizasse não só o 

edifício, mas também a sua envolvente próxima. As premissas do trabalho assentam na 

ideia do equipamento cultural como potencial impulsionador de atratividade e como meio 

auxiliador de regeneração urbana. Desta forma, olhámos para o edifício não apenas como 

uma entidade singular, mas como uma oportunidade de fomentar a regeneração desta 

parte da cidade. Olhando, também, para a sua envolvente urbana, equacionámos possíveis 

soluções que o Cine-Teatro poderia oferecer às realidades existentes e situações urbanas 

menos bem resolvidas.

 A linha de pensamento criada, na procura de uma solução de intervenção, passou, 

em primeiro lugar, por entender o edifício, na sua história e tipologia, posteriormente em 

encontrar as pistas sobre o que levou ao seu abandono e, por último, perceber de que 

maneira ele poderia voltar a fazer parte da estrutura urbana, social e cultural da cidade do 

Porto.
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 Como ponto de partida, procurou-se contextualizar o edifício no seu tempo, 

tentado encontrar fundamentos para o seu entendimento na história dos teatros e salas 

de espetáculo em Portugal, passando pelo aparecimento do cinema e pela formação da 

tipologia ‘cineteatro’. Nesse panorama histórico, a publicação Teatros portugueses de raiz 

italiana, do arquiteto Luís Soares Carneiro, teve um papel fundamental para entender o 

contexto português. A pesquisa levou-nos a enquadrar o Cine-Teatro de Vale Formoso 

numa rede de cineteatros construídos em todo o país, com uma forte influência do 

Estado Novo. Neste âmbito, não podemos deixar de colocar a problemática que envolvia 

os arquitetos na época que, muitas vezes, durante a prática estiveram entre a modernidade 

e o tradicionalismo. Para esta investigação, a publicação Arquitectura de Cine-Teatros: 

evolução e registo, [1927 1959], Equipamentos de cultura e lazer em Portugal no Estado Novo, da 

arquiteta Susana da Silva, foi essencial para ter acesso a uma ampla e criteriosa análise dos 

cineteatros no nosso país e do seu contexto histórico, a partir da qual se construíram as 

pistas base para a elaboração desta dissertação. 

 Na segunda parte do trabalho, explorou-se o contexto profissional do autor do 

projeto do Cine-Teatro, o arquiteto Francisco Granja, a partir do qual se procurou entender 

a sua carreira, para melhor perceber as decisões projetuais em Vale Formoso. Partimos, 

então, para a recolha de todas as informações disponíveis sobre o Cine-Teatro, junto 

do Arquivo Histórico Municipal da Câmara do Porto, onde tivemos acesso a vários dos 

desenhos de licenciamento, nas diferentes fases do projeto. A partir deles elaborámos os 

desenhos da situação atual, presentes nesta dissertação, assim como pudemos fazer uma 

análise geral da evolução do projeto. Essa análise permitiu-nos descobrir certas intenções 

de projeto que, devido a algumas condicionantes urbanísticas, não se chegaram a realizar 

e às quais procuramos dar continuidade na nossa proposta, por as considerarmos válidas 

a pertinentes para a resolução de problemas existentes, nomeadamente na relação com a 

envolvente próxima.
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 Conseguimos, também, ter acesso a vários documentos relativos a outros projetos 

do arquiteto Francisco Granja na cidade do Porto, sobres os quais fizemos uma breve 

análise, junto com fotografias atuais, para assim posicionar o Cine-Teatro na obra e 

contexto profissional do arquiteto.

  Entender o dinamismo da cidade e a sua estrutura cultural foi essencial para 

encontrar o lugar do Cine-Teatro de Vale Formoso, com características e ofertas próprias, 

procurando, no fundo, a sua identidade na cidade. Foi feita uma análise da dinâmica dos 

equipamentos culturais portuenses, desde o seu aparecimento, evolução e, por vezes, 

desaparecimento, que foi imprescindível para o entendimento das razões da perda de 

espectadores por parte de uma determinada sala de espetáculos. Essa análise serviu para, 

posteriormente, decidir de uma forma consistente o programa a implementar no Cine-

Teatro.

 Atenta aos princípios teóricos de reabilitação, a intervenção ocupa-se de três 

pontos fundamentais: a adaptação do edifício a um programa atual, a relação entre o 

edifício e a sua envolvente urbana imediata e dotar a sala de espetáculos de versatilidade 

e flexibilidade, através de opções formais e construtivas, para poder, assim, acolher 

‘performances’ variadas, mantendo, ao mesmo tempo, a possibilidade de funcionamento 

das funções originais para as quais o edifício foi projetado. 

 O objetivo principal da presente dissertação foi tornar o Cine-Teatro de Vale 

Formoso, especialmente a sala principal, num espaço de acolhimento a artistas e a novos 

públicos e, ainda, dotar o equipamento de capacidade de gerar atratividade para acolher a 

comunidade do bairro, trazendo maior dinamismo para esta zona da cidade do Porto.
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Cine-Teatro de Vale Formoso
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1. Regeneração Urbana

 Partindo da observação da obra em estudo, pretende-se produzir uma análise do 

enquadramento do edifício, no espaço e no tempo, com o objetivo de preparar uma 

abordagem coerente e fundamentada. Como primeiras observações, apresentamos um 

contexto sumário sobre os temas da regeneração urbana e das possíveis abordagens 

práticas.

1.1 Síntese da evolução dos processos de regeneração urbana

 O processo de constante mudança que ocorre nas cidades, em termos políticos, 

económicos e sociais é um dos motores cruciais da regeneração urbana. Este processo 

desencadeia uma carência benéfica de renovação da cidade e do espaço urbano, seja pela 

necessidade de criação de novas áreas residenciais, correspondendo ao crescimento da 

população, ou pela necessidade de atualizar um setor ou equipamento, cuja função já não 

se enquadra no contexto onde se insere1.

 Muitas das primeiras intervenções urbanas levadas a cabo no final do século XIX, 

na Europa, tinham como principal objetivo a salubrização dos bairros mais pobres das 

cidades, cujo crescimento descontrolado, ao longo desse século, havia criado zonas 

com pouca qualidade de vida, a nível urbano e habitacional, muito propensas à difusão 

de doenças contagiosas e incêndios. Essas intervenções resumiram-se, no entanto, 

à construção de casas adequadas, fornecimento de água tratada e à criação de espaços 

abertos públicos2. 

 O conceito de ‘regeneração urbana’ tem a sua génese em movimentos criados 

nas décadas de 50 e 60, (renovação urbana, reestruturação urbana, reabilitação urbana, 

reciclagem urbana), cada um representando uma evolução concetual em relação ao 

anterior, que derivaram da necessidade de transformar e atualizar a cidade existente, em 

alternativa aos processos de expansão e consumo de terras e recursos, que se consideraram 

insustentáveis a longo prazo3.

1   Peter Roberts, The Evolution, Definition and Purpose of  Urban Regeneration, in Urban regeneration : a handbook, pag 11

2   No início do século XX, o movimento das cidades-jardim foi mais longe e equacionou a formação de cidades 

que combinavam as vantagens de uma vida citadina ativa com a beleza e tranquilidade do campo. Ainda que 

apenas tenham sido construídas duas dessas cidades, o movimento influenciou a proliferação das ‘new towns’ em 

Inglaterra, num contexto pós Segunda Guerra Mundial, que procuravam traçar espaços urbanos organizados e 

com qualidade de vida.

3   Sergio Martín Blas, The attraction of  opposite poles in Holanda en Madrid : social housing & urban regeneration, pag 10
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 Depois dos grandes crescimentos urbanos do século XX, ao redor das cidades, 

motivados não só pelo aumento da população, mas também pela introdução dos 

transportes públicos e da facilidade do automóvel particular, nas deslocações diárias, eis 

que surgiam novos movimentos que apelavam ao controlo desse crescimento urbano e ao 

(re)aproveitamento do espaço urbano já existente, de modo a fazer o melhor uso do solo 

possível. Esta ideia está na raiz da maior parte das intervenções de regeneração urbana 

que se fizeram no século passado e até aos nossos dias4. 

 Peter Roberts define a expressão ‘regeneração urbana’ como:

«visão e ação compreensiva e integrada que leva à resolução de problemas urbanos e 

que procura provocar melhoramento duradouro na condição física, económica, social e 

ambiental de uma área que tenha sido objeto de mudanças»5. 

 Segundo o autor, a estratégia para a regeneração urbana deve partir da análise 

económica, social e ambiental da cidade, assim como da equação das estratégias político 

económicas, internas e externas à cidade (nacionais), que possam ter um papel determinante 

no desenvolvimento de determinada zona. Os resultados devem traduzir-se não só em 

melhoramentos físicos, ao nível das infraestruturas, design urbano e habitação coletiva, 

mas também em estratégias de bairro, treino e educação, virados para a comunidade e 

para as escolas, desenvolvimento económico, apoiando as empresas existentes, e ação 

ambiental6. 

1.2 Abordagens à regeneração urbana

 Destacam-se dois aspetos fundamentais, no que toca às abordagens de regeneração 

urbana, debatidos por vários autores: o estado e a possibilidade de intervenção na 

habitação coletiva, aliado ao rejuvenescimento do espaço público, e a dinamização cultural 

e realização de eventos, como fontes de atratividade e investimento.

 Para cada um destes aspetos, mencionamos, a título de exemplo, um caso de estudo: 

um projeto na Plaza General Vara de Rey, em Madrid e o plano de desenvolvimento 

urbano da Ilha de Nantes, focando na reabilitação do antigo estaleiro de navios. O 

primeiro apresenta-se pela sua relevância e aproximação ao desenvolvimento da tese e 

4   Peter Roberts, The Evolution, Definition and Purpose of  Urban Regeneration, in Urban regeneration : a handbook, pag 13

5   Idem, pag 17

6   Idem, pag 20
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o segundo pelo interesse suscitado, fruto de uma experiência pessoal. Os dois projetos 

diferenciam-se, também, pela natureza da sua conceção, o primeiro caracteriza-se por 

uma intervenção pontual em tecido urbano consolidado, no centro da cidade, e o segundo 

faz parte de um plano urbano de regeneração de uma zona industrializada da cidade, com 

carácter experimental e inovador.

 Quanto ao primeiro aspeto, depreendemos que a situação da habitação tem um 

papel fundamental na compreensão do estado atual de uma cidade e, consequentemente, 

na influência sobre as estratégias de regeneração urbana. Desde a segunda metade do 

século XIX, com o afastamento da população com maior poder económico para os 

subúrbios, nos centros das cidades restaram as pessoas que, não tendo essa capacidade 

económica, foram ficando, muitas vezes, em edifícios degradados, que raramente foram 

renovados ou adaptados às necessidades dos inquilinos7.

 No caso da cidade do Porto, o centro histórico é atualmente habitado, na sua 

maioria, por população de classe média-baixa, muitos em idade avançada, em edifícios 

oitocentistas ou novecentistas, que poucas obras de manutenção receberam, ao longo 

dos anos. A maioria dos edifícios reabilitados no centro urbano foram-no para acolher 

alojamento local, destinado ao turismo, ou para a classe média-alta, através de luxuosos 

investimentos. Outros edifícios viram os seus pisos subdivididos ao máximo para acolher 

estudantes universitários, sem que poucas obras de melhoramento tenham sido feitas. 

Temos ainda o caso particular das ‘ilhas’, criadas no século XIX, que sobreviveram até 

hoje, muitas delas mantendo, ainda, condições de vida que não correspondem aos padrões 

atuais. Embora muito trabalho tenha já sido feito, no sentido de renovar esses bairros e 

melhorar as suas condições, existem ainda muitos casos de situações degradantes, que são, 

sem dúvida, razão suficiente para reatar a discussão sobre o que fazer com estes bairros e 

as suas comunidades.

 A nosso ver, a criação de habitação qualificada para rendimentos baixos, no centro 

da cidade, torna-se uma questão essencial, na narrativa da regeneração urbana, tal como 

defende a arquiteta Mónica Alberola:

«a substituição dos edifícios antigos, ou a sua reforma, para produzir casas melhores, mais 

higiénicas e confortáveis, e numa situação privilegiada como é o centro, não deve supor a 

especialização social dos bairros históricos, a sua homogeneização, pelo contrário, deve 

incluir também casas económicas. Além disso, a fragmentação das intervenções facilita 

7   Ian Colquhoun, Urban regeneration: an international perspective, pag 15
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que se integrem no existente, que as casas sociais, neste caso de aluguer, participem na 

conservação da diversidade social dos bairros históricos»8.

 Nesse sentido, torna-se pertinente a abordagem do projeto para 22 fogos 

desenvolvido junto à Plaza General Vara de Rey, em Madrid, pelos arquitetos Mónica 

Alberola, Consuelo Martorell y Luís Díaz-Mauriño (ver Fig 1).

 O projeto assenta na ideia de criar, no centro da cidade, habitações com medidas 

mínimas, acessíveis a jovens, novas famílias ou coletivos sociais. O desenho é inspirado 

nas ‘casas corredor’, típicas da cidade de Madrid, semelhantes às ilhas portuenses, na 

organização dos fogos no interior do quarteirão, aos quais se acede através de um 

corredor9. Distinguem-se destas, no entanto, pela construção em altura.

 No projeto para a Plaza General Vara de Rey, definiu-se, também, o «sistema de 

acesso por corredor e recuperação da área comum interior como elemento organizador.»10. 

O novo edifício ocupa um terreno vazio, numa praça bastante central da cidade, junto ao 

bairro antigo de Lavapiés. As premissas do projeto ocupam-se não só de trazer a população 

jovem e com menos poder económico para o centro da cidade, mas também, fazendo 

uma intervenção pontual, de tamanho reduzido, no tecido urbano consolidado, permitir 

a sua regeneração urbana. Nesse sentido, o pátio interior, criado à semelhança das típicas 

‘casas corredor’, quis-se um espaço ambíguo, entre público e privado, com uma grande 

abertura que liga à praça em frente, tal como acontece em muitos edifícios históricos 

na zona. Torna-se num espaço de caráter doméstico, que proporciona oportunidades 

de convívio aos residentes, ao mesmo tempo que se pretende que seja como que uma 

extensão interior do tecido urbano da cidade, onde se possa realizar o mercado dominical, 

por exemplo.

 A estratégia passou, assim, por pensar o problema da habitação acessível no centro 

histórico em conjunto com as potencialidades que o edifício poderia trazer à regeneração 

8   Mónica Alberola, Viviendas sociales en El Rastro de Madrid: intervenciones puntuales y regeneración de tejidos históricos 

consolidados, in Holanda en Madrid : social housing & urban regeneration, pag 123

9  As ‘casas corredor’ são um tipo de habitação tradicional de Madrid, que remonta ao século XVI. Essas proliferaram, 

sobretudo, no século XIX, por forma a acolher os imigrantes que se deslocavam para a capital, tal como se deu 

em Portugal, com o êxodo rural. As casas desenvolvem-se ao redor de um pátio, no interior do lote e o acesso aos 

fogos é feito através de corredores. As casas de banho ficam no fim do corredor, e as caixas de escadas podem ter 

várias posições, consoante o formato do lote. Podem assumir várias formas: transversais ou longitudinais à frente 

de rua, em ‘I’, ‘L’, ‘C’ ou ‘O’. Nas últimas décadas têm sido destruídas, devido aos problemas de salubridade e 

dimensões reduzidas. Mónica Alberola, Viviendas sociales en El Rastro de Madrid: intervenciones puntuales y regeneración de 

tejidos históricos consolidados, in Holanda en Madrid : social housing & urban regeneration, pag 110-113

10  Idem, pag 115
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Fig 1. ‘Viviendas sociales’, Plaza Vara de Rey, 2005 (conclusão da obra em 2010), arquitetos Mónica Alberola, Luis Díaz 

Mauriño e Consuelo Martorell: a) vista da Plaza Vara de Rey; b) desenho do pátio, apresentação do projeto

1 a)

1 b)



23

urbana daquela zona, através de uma intervenção que, ainda que pontual, favorecesse o 

espaço público e uma nova vivência para a comunidade.

 Quanto ao segundo aspeto, sobre a dinamização cultural e a realização de eventos, 

como fontes de atratividade e investimento, são vários os autores que defendem a validade 

da sua interligação.

 A regeneração urbana e a realização de grandes eventos, culturais ou desportivos, 

são conceitos paralelos que surgiram no pós Segunda Guerra Mundial e que acabaram por 

se aliar, tirando, muitas vezes, partido um do outro.

 Segundo Andrew Smith, o acolhimento de grandes eventos como os Jogos 

Olímpicos de Barcelona, pode e deve integrar estratégias mais abrangentes de regeneração 

urbana. Estes eventos são importantes, não só como instrumentos geradores de 

renovação, especialmente em contextos de pós-industrialização, mas também se forem 

integrados numa visão estratégica global para determinada zona. Isto permite que a cidade 

se reinvente e tenha um futuro mais sustentável11. 

 Na organização destes eventos, a realização, ou não, de novas estruturas é uma 

questão importante, uma vez que a utilização de estruturas e edifícios existentes, 

que possam ser adaptados a novas exigências, pode ser uma boa forma de poupar 

investimentos. Por outro lado, a construção de novos edifícios pode ser defendida se esses 

projetos mostrarem uma perspetiva de longevidade dentro das comunidades. Ou seja, a 

serem construídos, devem possibilitar, à partida, uma ligação forte com a comunidade, 

por exemplo, assegurando utilizadores a longo prazo, como empresas ou companhias, 

postos de trabalho e ofertas programáticas dirigidas à comunidade12. Só assim, segundo o 

autor, se poderá assegurar a longevidade do edifício13. 

 Neste contexto, torna-se interessante rever um projeto visitado, no decurso deste 

trabalho, que concilia o reaproveitamento de um edifício para desenvolver um programa 

cultural dinâmico, integrado numa abordagem urbana alargada e multidisciplinar.

 Referimo-nos ao projeto urbano para a Ilha de Nantes, situada entre os braços 

do rio La Loire, que divide a zona norte da zona sul da cidade. Até à data de início da 

equação de um projeto urbano alargado, por volta da década de 90, a Ilha de Nantes 

passou por três momentos cruciais: o desenvolvimento de um bairro residencial, ao 

11  Andrew Smith, Events and urban regeneration: the strategic use of  events to revitalise cities, pag 268

12  Idem, pag 75

13  Idem, pag 68
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Fig 2. Mapa do planeamento urbano da Ilha de Nantes, SAMOA (West Atlantic Housing Society)

Fig 3.  Hangar do antigo estaleiro de navios da Ilha de Nantes transformado em hangar de exposição das ‘Máquinas da 

Ilha’, elefante mecânico ao fundo

2

3
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longo da estrada que ligava as duas margens da cidade principal, durante o século XVII, 

o desenvolvimento da indústria no lado poente da ilha, no século XIX, com a introdução 

de um porto, um estaleiro para a construção de navios, uma estação de caminhos de ferro 

e outras indústrias e, mais tarde, na segunda metade do século XX, o desenvolvimento de 

um núcleo urbano na zona nascente da ilha, com áreas residenciais e edifícios públicos.

 Na década de 90 surge, assim, a ideia de unir todas as partes da ilha sobre um foco 

comum. Por um lado, promulgou-se a ideia de alargar o centro da cidade para esta zona, 

pelo que se construiu o novo tribunal, junto à margem norte da ilha, e outros edifícios 

tais como a faculdade de arquitetura. Por outro lado, pretendeu-se unificar toda a área 

num projeto urbano comum, que ficou a cargo dos arquitetos e arquitetos paisagistas 

Chemetoff-Berthomieu, a partir de 1999.

«O projeto enfatizava flexibilidade para desenvolver um programa que se pudesse adaptar 

às mudanças na dinâmica urbana. A própria filosofia do projeto refletia os princípios de 

desenvolvimento urbano sustentável»14.

 O projeto visava uma transformação global, acomodando vários usos e populações, 

e dando especial ênfase aos espaços públicos e à ligação com a água (ver Fig 2). O que vemos 

hoje, é um complexo urbano bastante desenvolvido, com espaços residenciais qualificados, 

faculdades e escolas, espaços verdes, percursos pedonais e ciclovias, claramente ligados à 

estrutura urbana da cidade principal. Foram construídos, ao longo do tempo, acessos 

viários a partir da cidade original e novas zonas de atratividade, preservando ao máximo 

as estruturas industriais existentes, herança que tanto os arquitetos como a população 

quiseram preservar.

 Um dos projetos mais interessantes, a nosso ver, são as ‘Máquinas da ilha’ (Machines 

de l’Île), que se instalaram no antigo estaleiro portuário. Todo esse emblemático complexo 

do estaleiro foi transformado num parque urbano atrativo às populações residentes e 

turistas, onde o hangar principal se tornou numa espécie de incubadora de biotecnologia.  

 A iniciativa partiu do coletivo artístico de François Delaroziere e Pierre Orefice 

e baseia-se na junção do mundo fictício de Júlio Verne com o universo mecânico de 

Leonardo da Vinci e as estruturas industriais existentes. O resultado é um espaço dedicado 

à produção artística, que promove, todos os dias, exibições das ‘máquinas’ produzidas 

pelo coletivo, dentro do estaleiro ou ao ar livre, com as quais o público pode interagir, 

subir e, até, manusear, das quais o elefante gigante, que faz um percurso diário ao longo 

do complexo, é a mais conhecida (ver Fig 3). 

14  Informação disponível no site oficial do projeto Île de Nantes
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 Torna-se, por isso, um exemplo interessante da associação de programas culturais a 

uma estratégia urbana mais alargada, que serve não só para atrair o público e tornar mais 

viva esta nova zona da cidade, mas também para reaproveitar um edifício histórico, que 

permanecerá um testemunho da evolução urbana da ilha.

1.3 Aproximação ao caso do Porto

«A cultura – entendida aqui em sentido lato – é o mote para boa parte das intervenções em 

contexto urbano. Crescentemente assumida como elemento decisivo de estruturação das 

formas de pensar e fazer cidade, peça fundamental de estratégias de reforço da atractividade 

dos espaços urbanos relativamente aos fluxos nacionais e internacionais de investimento, 

a cultura motiva, agiliza e legitima muitas das estratégias actuais de reconfiguração física, 

socioeconómica e identitária do espaço urbano»15.

 Em concordância com o autor mencionado anteriormente, João Queirós afirma 

também a importância de eventos como a Expo’98, o Euro 2004, o Rock in Rio ou 

Porto2001 Capital Europeia da Cultura, pois representam a geração de investimentos e 

atratividade para as cidades, assim como a criação e reabilitação de equipamentos culturais 

e de lazer. Segundo a sua análise, nos primeiros anos deste século, surgiram, no Porto, 

muitos projetos e espaços culturais, maioritariamente de iniciativa privada, que, em 

conjunto, conferiram um novo ‘colorido’ ao centro da cidade16.

 Esta movimentação e aparição de projetos culturais, no centro do Porto, deve-se, 

em parte, aos discursos de investimento que se têm vindo a fazer sobre a reabilitação 

urbana e a ‘re-habitação’ das zonas mais degradadas da cidade, por parte do poder político, 

embora grande parte dessa habitação seja de caráter temporário. Assim, incentivou-se, de 

certo modo, a instalação de novos espaços comerciais e culturais no centro, que procuram 

usufruir e contribuir para uma nova atratividade do centro histórico.

 «A ideia da cultura como chamariz – não apenas de novos residentes, mas também 

de actividades económicas, turismo e investimento – é amplamente defendida […]»17  

pelos responsáveis dos novos espaços culturais no centro do Porto, entrevistados por 

João Queirós, em 200518. 

15  João Queirós, O lugar da cultura nas políticas de reabilitação de centros urbanos: apontamentos a partir do caso do Porto, pag 8

16  Idem, pag 10

17  João Queirós, O lugar da cultura nas políticas de reabilitação de centros urbanos: apontamentos a partir do caso do Porto, pag 11

18  As intituições representadas no artigo são as seguintes: Retroparadise (loja de LPs), Maus Hábitos, Cinema Invesível, 

Gesto (cooperativa cultural), Bazaar (bar – espaço cultural), modaMarginal, Conagiarte (centro de formação educativa), 

Artes em Partes, Pinguim Café, Search Megazine, e Caos.



27

«Não há outro processo de crescimento a não ser pelo processo da cultura. [...] A cultura - 

literatura, arte, artes cénicas, artes performativas e concertos - é absolutamente fundamental 

porque é o que faz mexer as pessoas [Daniel, director do Maus Hábitos]»19.

 Por outro lado, parece ser também importante, de acordo com o(s) autor(es), que 

que a oferta cultural seja intercalada com as políticas de reabilitação urbana, para que 

estas se foquem, como parecem estar, em trazer para o centro as «pessoas que consomem 

a cultura oferecida por esses mesmos espaços»20. Isto traduz-se, no fundo, no grupo de 

população mais jovem e também com algum poder económico, predispostos e com a 

mente mais aberta para este tipo de ofertas culturais.

«A cultura pode até ser o ponto de partida da reabilitação, mas não precisa necessariamente 

de sê-lo; o que interessa é que ela integre a cadeia que interliga, entre outros elementos, a 

requalificação do património edificado e do espaço público, a dinamização do comércio, o 

reforço das acessibilidades e o incremento da mobilidade interna, a promoção do turismo 

e, claro, a gentrificação, condição aparentemente impreterível do sucesso das estratégias de 

reabilitação urbana»21.

 Segundo os autores, parece ser da máxima importância não só que esses discursos 

políticos não fiquem apenas no papel, e se concretizem em ações práticas, mas também 

que o desenvolvimento de propostas se faça pensando nos cidadãos, não de um ponto 

de vista hierárquico em relação à população, que torna mais difícil a mudança, mas, como 

sugere o corresponsável pelo Cinema Invisível, se possam traduzir em pequenas iniciativas 

como instituições mais próximas aos cidadãos, que propiciem mudanças de vivência da 

cultura22.

 Ainda que não se possa afirmar a existência de uma ligação direta entre reabilitação 

urbana e cultura, cremos que esta tem um enorme potencial de gerar atratividade e 

investimento se for pensada, como acreditam os autores mencionados, que lidam 

diariamente com os reflexos das políticas urbanas, em ligação estreita com o tecido social, 

pensada para e com as pessoas que vão usufruir dela.

19  João Queirós, O lugar da cultura nas políticas de reabilitação de centros urbanos: apontamentos a partir do caso do Porto, pag 11

20  Idem, pag 14

21  Idem, Ibidem

22  Idem, pag 16
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2. O valor do património: análise teórica

 Para uma abordagem fundamentada à reabilitação do Cine-Teatro de Vale Formoso, 

tornou-se importante rever as questões do valor do património, bem como fazer uma 

síntese das principais teorias de reabilitação de edifícios, conceitos que estiveram sempre 

presentes no decorrer do estudo e elaboração da proposta.

2.1 A relação mutável com os edifícios antigos ao longo da história

 A noção de património teve origem no século XVIII quando se refletiu, pela 

primeira vez, sobre a preservação de uma memória e de valores que poderiam estar a 

desaparecer, uma vez que a revolução industrial impunha mudanças substanciais que 

alteravam todos os cânones de crescimento conhecidos até então. Já no Renascimento, 

assistiu-se à valorização da antiguidade com inúmeros arquitetos e artistas interessados 

em conhecer e registar os vestígios da produção clássica. Essa atenção e registo norteou e 

influenciou a produção artística daquela época e posterior.

 Na opinião do arquiteto Joaquim Teixeira, os edifícios antigos (anteriores à Idade 

Média) relacionavam-se com o edificado existente de uma maneira mais harmoniosa, uma 

vez que eram, na sua maior parte, reutilizados, ou os seus materiais reciclados para a 

construção de novos edifícios. O edificado era, portanto, um «bem disponível», sempre 

reaproveitado, em parte, pela falta de materiais e dificuldade do seu transporte. Os grandes 

monumentos eram preservados enquanto mantinham «valor de uso», numa abordagem 

‘tradicionalista’, e porque a construção de edifícios novos era lenta e morosa. Manter 

os edifícios históricos era mais conveniente, e assim eram preservados os «esforços dos 

antepassados»23.

«O significado dos monumentos era assim frequentemente associado ao seu uso ou à 

memória do seu construtor original, o que orientava as intervenções para a manutenção e 

preservação da sua função […]»24

23  Joaquim Teixeira, Salvaguarda e valorização do edificado habitacional da cidade histórica Metodologia de intervenção no sistema 

construtivo da casa burguesa do Porto, pag 25

24  Idem, pag 25
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 A ação de preservar monumentos inicia-se, apenas, durante a Idade Média, em que 

o clero vai estar na base da «filosofia renascentista» de intervenção em monumentos. Isto 

devia-se a razões de ordem utilitária, a uma admiração pela antiguidade clássica e também 

pelo facto de serem a base do estudo para os pintores e arquitetos do renascimento. As 

obras antigas vão tornar-se modelos para as novas arquiteturas25.

2.2 As teorias de Restauro de Monumentos

 A redescoberta do Tratado de Vitrúvio, ‘De Architectura’, no final do século XV, 

e o Tratado de Alberti, ‘De Re Aedificatoria’, vão trazer à luz recomendações sobre a 

construção, anomalias e técnicas de reparação e intervenção em edifícios. Este último 

tratado propunha três critérios para a conservação do edificado: «qualidades intrínsecas 

arquitectónicas, de establilidade e beleza; valores didáticos e valores históricos.» A sua 

técnica dividia-se em três alternativas: «continuar o monumento no estilo primitivo; tentar 

um equilíbrio entre o estilo antigo e os actuais; ocultar a estrutura e decoração antigas 

sob uma membrana moderna, tanto exterior como interiormente.» 26 Essas premissas 

continuaram a ser usadas nos séculos seguintes, e influenciaram significativamente as 

teorias atuais. 

 Durante o século XVIII, as bibliotecas passam a estar mais acessíveis ao público 

em geral, o conhecimento alastra-se. As viagens a Itália tornam-se obrigatórias para 

os artistas e arquitetos, tanto para conhecer as obras clássicas como para explorar as 

descobertas arqueológicas como a cidade de Pompeia. Apura-se o gosto pelo pitoresco e 

pela comercialização das pinturas de edifícios como atração turística27.

 A efetiva proteção dos monumentos começa em França após a revolução francesa, 

quando os bens do clero e da coroa são colocados ao dispor da população. Na década 

de trinta do século XIX é criada a primeira comissão dos Monumentos Históricos bem 

como meios técnicos e jurídicos para a sua conservação. Esta mudança está também 

relacionada com o início de uma nova era, através da revolução industrial em França 

25  Idem, pag 26

26  Idem, pag 27

27  Idem, pag 27-28
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e Inglaterra. O paradigma e a relação com os monumentos históricos mudam, há cada 

vez mais uma preocupação em preservar edifícios e conjuntos urbanos degradados. O 

restauro estabelece-se, assim, como disciplina autónoma28. 

«Será Violet-le-Duc (1814-79) quem sistematizará os vários conceitos e ideias existentes 

sobre o restauro de monumentos em torno de uma ideia concreta, baseada na unidade de 

estilo ou repristinação – o ‘restauro estilístico’ […]»29. 

 A metodologia de Violet-le-Duc baseava-se essencialmente na «procura da unidade 

formal do edifício», ou seja, da unidade estilística e teve uma grande difusão durante o 

século XIX e início do século XX. Esse sistema passava, por vezes, por remover elementos 

acrescentados ao edifício em épocas posteriores, ou completar partes inacabadas, de 

manter um conjunto coeso e unitário, um único estilo. Tudo deveria ser basado em 

conhecimentos profundos da arqueologia e história da arte, em detrimento de opiniões 

pessoais.

 Em Inglaterra surge ainda um outro movimento, em meados do século XIX, 

baseado nas ideias de John Ruskin (1819-1900) e William Morris. Aliados ao romantismo, 

os seus ideais «assentam num profundo respeito (sacralização) pelo trabalho das gerações 

passadas e pelas marcas que o tempo imprime nos edifícios (conceito de patina) que 

recebemos em herança […]»30. Rejeita, assim, qualquer ação de restauro, optando apenas 

pela manutenção do edifício, para que possa continuar a ser usado e, apenas quando for 

imprescindível, aceita que se façam acrescentos como escoras ou outras ‘próteses’, que 

devem ser mantidos à vista.

 Outras importantes teorias de restauro vão surgir nesta época, como, por exemplo, o 

Restauro Crítico. Este movimento foi criado por um conjunto de arquitetos num contexto 

pós-guerra, em Itália, em que muitos edifícios tinham sido destruídos ou severamente 

danificados e era necessário por um travão à reconstrução sem ordem ou critério31.

28  No início do século XIX surge o ‘restauro arqueológico’, em Itália, com a recuperação do Fórum Romano e, em 

França, o ‘restauro estilístico’, com Ludovic Vilet (1802-1873), no âmbito da criação da referida comissão dos 

Monumentos Históricos, nomeado Inspetor Geral de Monumentos.  Joaquim Teixeira, Salvaguarda e valorização 

do edificado habitacional da cidade histórica - Metodologia de intervenção no sistema construtivo da casa burguesa 

do Porto, pag 28-29

29  Joaquim Teixeira, Salvaguarda e valorização do edificado habitacional da cidade histórica - Metodologia de intervenção no sistema 

construtivo da casa burguesa do Porto, pag 31

30  Idem, pag 32

31  Idem, pag 40
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 Já em 1903 surge outro documento importante sobre o valor dos monumentos: 

‘O Culto Moderno dos Monumentos’, escrito por Alois Riegl após ter sido nomeado 

presidente da comissão dos monumentos históricos (Comissão Central Imperial e Real de 

Monumentos Históricos e Artísticos), em 1902. 

 As ideias de Riegl sobre os monumentos são, de certa forma, inovadoras pois, ao 

contrário por exemplo de Violet-le-Duc, o autor confere direito de existência histórica 

a todas as correntes artísticas, baseado na ideia de ‘evolução’ que começou a surgir na 

segunda metade do século XIX.

«Aqui é verdadeiramente importante ter presente que todo o monumento artístico, sem 

exceção, é ao mesmo tempo um monumento histórico, pois representa uma determinada 

fase da evolução das artes plásticas para o qual, em sentido ‘estrito’, não se pode encontrar 

nenhuma substituição equivalente»32.

2.3 Os encontros internacionais e as Cartas

 No século XX iniciaram-se as reuniões e encontros internacionais sobre história da 

arte e arquitetura, onde a discussão sobre a conservação de monumentos antigos esteve 

também presente. Deles resultaram muitos documentos orientadores para os arquitetos, 

que até hoje se mantêm pertinentes e constantemente revisitados. Um dos primeiros 

encontros a ser realizado foi o Congresso Internacional de Arquitectos em Madrid, em 

1904, do qual resultou uma das primeiras recomendações «para a preservação e restauro 

de monumentos arquitectónicos».33 Este documento herda os princípios do movimento 

do restauro estilístico de Viollet-le-Duc e, essencialmente, divide os monumentos em dois 

tipos: os ‘mortos’, que pertencem a tempos passados e que se devem apenas preservar, e 

os ‘vivos’ que continuam a ser usados segundo o seu propósito original, que deviam ser 

restaurados para que continuassem a ser usados.

 Outras Cartas surgiram ao longo do século XX, das quais ressaltamos a Carta de 

Atenas de 1931, a Carta de Veneza, de 1964 e a Carta de Cracóvia, de 2000, pela sua 

pertinência e atualidade face ao tema da intervenção em património arquitetónico.

32  Alois Riegl, El Culto Moderno a los Monumentos: caracteres y origen, pag 25

33  Joaquim Teixeira, Salvaguarda e valorização do edificado habitacional da cidade histórica - Metodologia de 

intervenção no sistema construtivo da casa burguesa do Porto, pag 41
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 Sobre o ‘Restauro dos Monumentos’, a Carta de Atenas diferencia-se do paradigma 

anterior baseado no restauro estilístico, uma vez que lança, pela primeira vez, a ideia 

relativamente à necessidade de manutenção regular dos edifícios e que caso seja necessário 

o restauro, este deve ser atento à obra histórica e artística, no respeito por todas as 

intervenções efetuadas no tempo. 

 Recomenda ainda o uso sensato dos materiais modernos, nomeadamente do betão, 

no restauro de edifícios antigos, especialmente nos casos onde se considere conveniente 

evitar os riscos de desmontagem e remontagem dos elementos a conservar, e estes devem 

ser dissimulados para não alterar o carácter do edifício34.

 Trinta anos depois, em 1964, a Carta de Veneza, sobre a ‘conservação e restauro 

dos monumentos e dos sítios’, vem reforçar as ideias da Carta de Atenas, no que toca à 

intervenção cuidada e ponderada nos monumentos históricos.35 As diferentes camadas 

temporais presentes no edifício, os contributos distintos das várias épocas não devem ser 

descartados em função de um estilo unificado, ou de um mais valorizado. Todos devem 

ser respeitados se tiverem algum valor, e esse julgamento não pode caber exclusivamente 

ao autor do projeto36.

 No entanto, as Cartas diferem num ponto, quanto à linguagem e diferenciação das 

intervenções feitas. As recomendações da Carta de Veneza defendiam que num restauro 

qualquer trabalho de reconstituição que seja «indispensável por causas estéticas ou 

técnicas, fica condicionado a uma conciliação ou harmonia arquitetónica (continuidade) e 

terá de acusar a data da intervenção (modernidade)», sempre acompanhado de um estudo 

arqueológico e histórico37.  

 Nela lê-se ainda que: «a conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua 

adaptação a uma função útil à sociedade», mas não deve alterar a disposição e decoração 

dos edifícios. «É dentro destes limites que se podem autorizar as adaptações tornadas 

34  A Carta de Atenas começa também a defender a conservação dos monumentos como colaboração internacional. 
Recomenda que cada estado faça um inventário dos monumentos históricos nacionais, acompanhado de 

fotografias e descrições, e que o Conselho Internacional de Museus consagre nas suas publicações artigos relativos 

aos processos e aos métodos gerais de conservação de monumentos históricos.;

35  A noção de monumento histórico passa a englobar a criação arquitetónica isolada bem como o sítio rural ou 

urbano que testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa ou um acontecimento histórico. Esta 

noção estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo um 

significado cultural;

36  Carta de Veneza, Artigo 11

37  Carta de Veneza, Artigo 9
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necessárias, exigidas pela evolução dos usos e costumes.»38 Este documento tornou-se 

num dos mais importantes e frequentemente mencionado em teorias e discussões sobre a 

preservação de monumentos.

 Finalmente, a Carta de Cracóvia, de 2000, sobre os ‘princípios para a conservação e 

o restauro do património construído’, vai afirmar, à partida, que os valores associados ao 

património se alteram com o tempo, e que isso faz parte das características do património.39 

Reitera que as intervenções devem «respeitar todas as fases construtivas pertencentes a 

períodos históricos distintos»40.

 Este documento inicia um processo importante que estabelece e sintetiza uma 

série de conceitos, desde monumento, património a restauro, até à data mais ou menos 

vagos, que vinham a ser discutidos em documentos anteriores, para que fossem claros e 

uniformes internacionalmente, para tornar mais fáceis as cooperações entre profissionais 

e entidades.41

 Segundo a Carta, a intervenção deverá ter ou estar sujeita a um processo estruturado, 

o ‘projeto de restauro’, que deve passar pela análise do edifício e do local, estudo dos 

materiais e técnicas de construção, assim como a «identificação dos significados histórico, 

artístico e sócio-cultural.»42 Devem ser evitadas as reconstruções de partes significativas 

38  Carta de Veneza, Artigo 5

39  «Os instrumentos e os métodos utilizados para uma correcta preservação do património devem adaptar-se às 

situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de contínua mudança.», in Carta de Cracóvia 2000

40  Carta de Cracóvia 2000, Artigo 6

41 a) Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos 

e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização destas obras como património é, assim, 

um processo que implica a selecção de valores.

 b) Monumento: é uma entidade identificada como portadora de valor e que constitui um suporte da memória. 

Nele, a memória reconhece aspectos relevantes relacionados com actos e pensamentos humanos, associados ao 

curso da história e, todavia, acessíveis a todos.

 c) Autenticidade: é o somatório das características substanciais, historicamente provadas, desde o estado original 

até à situação actual, como resultado das várias transformações que ocorreram no tempo.

 d) Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores actuais que emanam de uma 

comunidade, quer os valores autênticos do passado.

 e) Conservação: é o conjunto das atitudes de uma comunidade que contribuem para perpetuar o património e os 

seus monumentos. A conservação do património construído é realizada, quer no respeito pelo significado da sua 

identidade, quer no reconhecimento dos valores que lhe estão associados.

 f) Restauro: é uma intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo objectivo é a conservação, da sua 

autenticidade e a sua posterior apropriação pela comunidade.

 g) Projecto de restauro: o projecto, resultante das opções de conservação, é o processo específico através do qual a 

conservação do património construído e da paisagem são realizados com sucesso.

42  Carta de Cracóvia, 2000, Artigo 3
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do edifício, excecionalmente partes muito limitadas com valor arquitetónico justificado e 

os novos elementos espaciais adicionados devem apresentar uma linguagem atual, distinta 

da original, como também defendia a Carta de Veneza43.

 Defende ainda a inclusão da conservação do património nos ‘processos de 

planeamento económico e gestão das comunidades’, e que os cidadãos tenham aí, também, 

um papel importante, assim como os peritos, para que juntos possam «contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, qualitativo, económico e social dessas comunidades»44.

 Seja pela redescoberta e sentimento de preservação dos monumentos de civilizações 

antigas, ou pelo desuso e parcial destruição de património causado pelas guerras, ou pelo 

natural envelhecimento dos edifícios da era moderna que chegam aos nossos dias com 

falta de manutenção e viabilidade de uso questionada, a problemática da preservação 

e intervenção em edificado foi e continuará a ser pertinente na reflexão e pensamento 

arquitetónico internacional.

2.4 A ação do Estado Novo e o restauro de monumentos em Portugal

 Em Portugal, em 1929, era criada a Direção Geral dos Monumentos Nacionais 

integrada no Ministério das Obras Públicas e Comunicações. Este organismo liderado 

pelo Ministro Duarte Pacheco, vai ser a responsável pela implementação de princípios de 

intervenção que passavam pelo restauro do património construído, restituindo-o ao seu 

estilo ‘primitivo’. O objetivo era depurar o edifício de acrescentos posteriores e anulando 

os efeitos do tempo, numa «conservação sistemática e indiferenciada do construído»45, 

concentrada num único poder, o do Estado. Assim se fizeram as intervenções na Sé de 

Lisboa, no Mosteiro e Igreja de Alcobaça, no Mosteiro da Batalha, na Sé e na Igreja de 

Cedofeita do Porto e na “domus” de Bragança, obras escolhidas quando se procurava 

reavivar e restaurar um passado específico, o passado da ‘glória da pátria’46.

43  Carta de Cracóvia 2000, Artigo 4

44  Carta de Cracóvia 2000, Artigo 11

45  Idem, pag 7

46  Idem, Ibidem
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 De facto, as políticas do Estado Novo foram fulcrais no restauro de monumentos 

ao longo do século XX, particularmente na década de 40. Oliveira Salazar, enquanto 

Ministro das Finanças e, mais tarde, Presidente do Conselho de Ministros, firmou 

a sua filosofia a todos os ramos da vida nacional: insistiu numa política de restauro e 

devolução do ‘carácter nacional’ à arte portuguesa. Para ele, um dos melhores exemplos 

era a reedificação do Paço dos Arcebispos de Braga, transformado em Biblioteca em 

declaração da suposta ‘identidade nacional’.

«Ao estender uma trama reconstrutiva sobre território nacional, Salazar pretendia, 

obviamente, conjurar a “desordem” instituída, “o caos” económico o social e “a perda” 

de uma identidade aglutinadora.  O processo de reconstituição presta-lhe logo o concurso 

necessário: reparações integrais nos monumentos (com a colagem possível aos poucos 

documentos existentes) e instituição de celebrações e comemorações (com lançamento de 

peregrinações obrigatórias aos novos lugares de culto), mostram muito cedo a vocação 

patrimonial e museológica do regime - sustentada por um súbito desejo de História que 

fundava a sua legitimidade no estado de urgência provocado pela ruína dos testemunhos 

arquitectónicos que ameaçavam arrastar consigo a desagregação da memória»47. 

 O Estado atuou também, ainda que indiretamente, na construção de novos edifícios, 

nomeadamente dos espaços de espetáculo, através de regulamentações e da Comissão 

de Inspeção dos Espetáculos, que condicionaram de forma significativa muitos projetos, 

sobretudo no que toca à linguagem e organização do programa.

 A criação de uma rede de cineteatros incentivada pelo Regime, ao longo das décadas 

de 30 e 40, que a controlava através da referida comissão, serviu também para perpetuar 

essa linguagem unitária e ‘nacional’ que se queria exibir em todo o país, da capital às 

pequenas cidades e vilas, como veremos mais adiante.

47  Idem, pag5
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I 

Contextualização arquitetónica da obra Cine-Teatro Vale Formoso

I.1 Os espaços de lazer da nova burguesia  

I.2 Os cineteatros na cidade do Porto

I.3 da evolução do teatro como tipologia à invenção do cinema

I.4 da história dos teatros em Portugal

I.5 O cinema no limiar do século XX: a arquitetura moderna em Portugal

I.6 As disposições legais e regulamentares condicionantes da tipologia ‘cineteatro’

1. CONTEXTO
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Fig 4. Senhoras na praia, Reino Unido, 1910

Fig 5. Sociedade burguesa à porta do Teatro Baquet

Fig 6. Teatro da Trindade, Lisboa, anos 60

4

5

6
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I.1 Os espaços de lazer da nova burguesia  

 No início do século XX, surge uma nova abertura de ocupação de tempo para a 

sociedade burguesa pós-revolução industrial: o tempo de lazer. Exclusivo das classes mais 

altas, que herdaram os costumes do século XIX dos bailes e festas privados, o tempo 

de lazer abrange agora um novo setor da população, que pode então organizar o seu 

tempo, entre trabalho e tempos livres48. Entre o final do dia de trabalho e a folga ganha 

ao domingo, «o tempo livre passa a ter uma nova componente social pública»49, a nova 

burguesia e o proletariado ganham agora disponibilidade para assistir a espetáculos, festas, 

frequentar salões de jogos ou simplesmente passear, não só para ver, mas também para 

ser visto. Vão, assim, criando novos rituais e a sociedade, tal como a cidade, transformam-

se, segundo essa mudança.  

 Difundem-se novos espaços de lazer públicos, como parques, jardins, cafés, casas 

de chá, salões de jogos e associações recreativas, importantes locais de convívio para uma 

sociedade modernizada50. A oferta cultural mais diversificada encontra-se, no entanto, 

nas grandes cidades e o divertimento assume, lentamente, um caráter comercial, dirigido 

a um consumo mais abrangente51. Começa a criar-se uma variedade cada vez maior de 

espetáculos ‘de massa’, entre «ópera, farsa, comédia, drama, revista, opereta, zarzuela, 

circo ou magia»52, e respetivos espaços que diferenciam as diferentes classes sociais através 

dos preços dos ingressos.

 «Os grandes equipamentos urbanos de lazer eram os teatros», muitos construídos ao 

longo do século XIX, não só em Lisboa e Porto, como um pouco por todas as capitais de 

distrito. Estes teatros foram seguindo o modelo do teatro à italiana, com a plateia disposta 

em ferradura, com várias ordens de camarotes, onde «os espaços de representação […] 

adquirem uma enorme importância assim como a sua própria referência urbana»53.

 As companhias teatrais concentravam-se essencialmente em Lisboa e era através 

delas que os espetáculos chegavam às cidades mais pequenas. No Porto, os espetáculos 

dividiam-se entre o Teatro de São João, para as classes mais altas, e os Teatros Baquet, 

Carlos Alberto e também o São João, à noite, para os espetáculos de cariz mais popular. 

48   Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 17

49  Idem, ibidem

50  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 22-23

51  Idem, bidem 

52   Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 19

53   Idem, pag 18
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Fig 7. Anúncios no Jornal ‘O Comércio do Porto’ de espetáculos em várias salas de cinema e teatro do ano de 1951

7
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 Quando o cinema surgiu em Portugal, no final do século XIX, era uma novidade 

muito atrativa, que se implementou nos locais onde habitualmente se reuniam um maior 

número de pessoas, como feiras, circos, esplanadas e salas de espetáculo, nomeadamente 

os teatros.

 As primeiras projeções de cinema, ainda mudo, começaram por fazer-se em barracas 

improvisadas, onde o espetáculo era o ponto central, em detrimento do espaço em si para 

se estrearem, depois, nos teatros, durante os intervalos das peças teatrais. A pouco e pouco, 

com o aparecimento do cinema com som, a indústria cinematográfica começou a ganhar 

a sua própria emancipação e a funcionar como instituição independente. Os cinemas, 

como equipamentos autónomos, espalharam-se pelas principais cidades portuguesas no 

início do século XX, especialmente entre 1907 e 1910. 

 Na cidade do Porto, nasceram também muitos pequenos salões e cinemas que 

encheram, especialmente, o centro da cidade, dos quais destacamos os três Salões High-

Life, na rotunda da Boavista (1906), na Praça da Batalha (1907) e no Jardim da Cordoaria 

(1908), o Cinema Águia de Ouro (1908), também na Praça da Batalha, o Olympia (1912), 

o Salão Jardim Passos Manuel, na Rua Passos Manuel e também o Cinema Trindade 

(1913), junto à Igreja da Trindade.

 Mais tarde, a partir do final da década de 20, surgiram os cineteatros, que foram 

instalados um pouco por todo o país, nas pequenas e grandes cidades, durante as décadas 

de 30 e 40, impulsionados por uma política de construção de obras públicas, por parte do 

Estado Novo, ainda que tenham ficado a cargo da iniciativa privada. O Regime de Salazar, 

que, durante a década de 30 e depois da Segunda Guerra Mundial, assumiu uma política 

mais impositiva, também sobre os arquitetos, exerceu controlo sobre a construção dos 

espaços de espetáculo no país, através de pesadas legislações, que condicionaram em 

muito os cineteatros, tanto na organização espacial como na linguagem das fachadas54. 

54  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 31
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Fig 8. Mapa de localização dos cineteatros construídos na cidade do Porto no século XX: a) Fotografia do Cine-Teatro 

de Vale Formoso (século XX), b) Fotografia do Cine-Teatro de Júlio Deniz (atual); c) Fotografia do Cine-Teatro 

Ódeon (anos 70)

7
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I.2 Os cineteatros na cidade do Porto

 No Porto, foram construídos três cineteatros, em zonas periféricas da cidade, tal 

como aconteceu em Lisboa. Enquanto que, nas cidades mais pequenas, os cineteatros se 

instalaram nos centros, no caso das grandes cidades, cuja estrutura urbana já apresentava 

alguma densidade, e uma vez que os centros históricos possuíam já os antigos teatros e os 

novos cinemas, os cineteatros foram instalados nos bairros periféricos, fazendo, por um 

lado, com que as populações pudessem aceder mais facilmente à cultura e, por outro, com 

que o ‘braço’ do Estado e da sua propaganda chegasse a um maior número de pessoas.

 Os três cineteatros construídos no Porto foram o Cine-Teatro Odeón (1929), junto 

à estação ferroviária de Campanhã, o Cine-Teatro Júlio Deniz (1942), na rua de Costa 

Cabral e o nosso caso de estudo, o Cine-Teatro de Vale Formoso (1948), na Rua de São 

Diniz, como se pode ver na Fig 8. 

 O abandono em que caíram, durante a segunda metade do século XX, tal como 

aconteceu com a maior parte dos cinemas citados, levou a que tivessem destinos diferentes: 

Odeón destruído, Júlio Deniz transformado em ‘danceteria’ de bairro e Vale Formoso, 

praticamente, abandonado. Sobre as razões que levaram a esse progressivo abandono 

falaremos mais adiante. 

 Analisaremos, de seguida, a formação da tipologia do cineteatro, desde as raízes do 

teatro clássico ao aparecimento e adaptação ao cinema. Os cineteatros são uma tipologia 

singular e complexa, pois herdaram tanto os elementos técnicos próprios do teatro, desde 

o palco, boca de cena, fosso de orquestra e camarotes como, também, as características 

próprias do cinema, como a proximidade da projeção de filme e a audiência, e propuseram 

fazer a sua fusão num único espaço.

«Define-se assim, um equipamento demasiado específico e simultaneamente híbrido. [...] 

Um cinema com palco não poderá se chamar de Teatro, mesmo que ostente a designação 

na fachada»55.

 Veremos, também, o contexto político da produção arquitetónica do início e 

meados do século XX e, em especial, das salas de espetáculo, para melhor compreender as 

decisões projetuais nos cineteatros portugueses, o seu aparecimento e a sua disseminação 

exponencial pelo país.

55  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 94
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Fig 9. Teatro Grego: a) Teatro de Dionisio, Atenas, século V a.C.; b) e c) esquemas da tipologia do teatro grego

Fig 10. Teatro Romano: a) Reconstituição do Teatro de Orange séc. I; b) e c) esquemas da tipologia do teatro romano

9 a) 10 a)

9 c) 10 c)

9 b) 10 b)
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I.3 da evolução do teatro como tipologia à invenção do cinema

«Em todos os tempos, o teatro foi um meio poderoso de ação; serve de veículo a ideias 

e ‘mentalidades’ que o palco propaga, difunde e impõe com uma eficácia e um alcance 

maiores do que os do livro»56.

 O teatro nasceu nas duas grandes civilizações antigas, a Grega e a Romana, e sempre 

teve uma forte influência sobre a cultura ocidental. O aparecimento do teatro clássico na 

Europa entre os séculos XVII e XVIII (Renascimento e Barroco), em especial na Itália, 

foi provocado «sobretudo pela ressurreição da tragédia e da comédia antigas»57.

 Na Grécia Antiga, os primeiros espaços de espetáculo eram compostos apenas pela 

‘orchestra’, partilhada pelos atores e cantores e o ‘theatron’, bancadas de pedra sobre 

colinas naturais em forma de semicírculo, destinado ao público58. 

 A maior diferença entre o teatro grego e o teatro romano é que o primeiro era 

integrado no terreno, usando as colinas como plateia natural, com a orchestra ao fundo, 

rodeada pela paisagem, e o segundo, pelo contrário, era um edifício erguido em contexto 

de cidade, num recinto fechado e, por vezes, coberto (comparar imagens 9 e 10). O 

elemento da paisagem, presente nos teatros gregos, foi, portanto, anulado nos teatros 

romanos. O espaço de espetáculo tornou-se numa sala fechada porque, por um lado, 

melhorava a questão acústica, pois o som não se dissipava tão facilmente e, por outro, 

aproximava a relação do público com a cena, diminuindo a distância entre o palco e a 

audiência59. Durante a Idade Média, as principais formas de teatro centravam-se nos 

espaços religiosos, com os dramas litúrgicos, encenados, primeiramente, nas igrejas e, 

depois, nos adros e praças. Foi neste tipo de espetáculo que se introduziu, pela primeira 

vez, o termo ‘platea’ para designar a audiência. Já no século XVI retomou-se o interesse 

56   Pierre Grimal, O Teatro Antigo, pag 7

57  Idem, pag 7

58  Até à época helenística, tantos os bailarinos como os cantores encontravam-se no mesmo plano, dentro do espaço 

de espetáculo, que era rematado com a ‘skéne’, uma espécie de tenda que ocultava a zona dos bastidores. Com a 

evolução dos tempos começam a aparecer os ‘paraskênia’, estrados avançados em relação à ‘skêne’, que permitiam 

criar uma separação em altura entre a «acção propriamente dita e os cantos líricos.» A partir do século III, a ‘skéne’, 

que antes era uma estrutura provisória de madeira, passa a ser construída em alvenaria, com dois pisos, em que um 

deles é avançado criando um longo estrado corrido, o ‘proskênion’, reservado aos actores. Os ‘coreutas’ continuam 

na ‘orchestra’, separados por uma diferença de piso. Este ‘proskênion’ vai ser o equivalente aos nossos palcos 

atuais. 

59  O palco do teatro romano é mais comprido que o ‘proskênion’ helenístico, situa-se no diâmetro da ‘cavea’, e a 

antiga ‘orchêstra’ é reduzida a um semicírculo. Antonino Solmer, Manual de Teatro, pag 96
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Fig 11. Evolução da tipologia do teatro: a) Teatro de Orange séc I; b) Teatro Farnese, Parma, 1618; c) Scala de Milão, 

1778; d) Gravura do Teatro da Rua dos Condes, 1738

11 a)

11 b)

11 c)

11 d)
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pela ‘performance’ teatral e começaram a nascer novas tipologias de teatros, inspirados no 

modelo greco-romano, ilustrado nos livros de Vitrúvio60. O Teatro Farnese, construído 

por Giovanni Battista Aleotti, tinha capacidade para 3500 espectadores e foi o primeiro a 

usar um elemento arquitetónico que possibilitava encerrar a boca de cena: o pano de boca 

(ver Fig 11 b). Este criava, pela primeira vez, uma separação física e psicológica entre os 

espectadores e os atores no palco61.

 O modelo italiano, preconizado pelo Teatro Farnese, propagou-se por toda a 

Europa, durante o século XVIII, fruto das viagens e intercâmbios entre arquitetos no 

século anterior. Os teatros começaram a ser elementos importantes na estrutura urbana 

da cidade, e adquiriram fachadas características e reconhecíveis. Os espaços interiores 

eram ricamente decorados, com especial atenção aos espaços de uso do público, como o 

foyer e as escadarias.  

 A forma das salas favorecia a acústica, pelo seu desenho em ferradura, em planta, e 

tetos em cúpula62. Consolidaram-se os camarotes laterais, nomeadamente aquele em cima 

do proscénio, reservado ao rei e à rainha63. O palco era, habitualmente, estreito e fundo 

e o fosso de orquestra situava-se à frente dele. Um dos exemplos mais notórios desse 

modelo é o Teatro Scala de Milão, construído em 1778, por Giuseppe Piermarini (ver Fig 

11 c).

I.4 da história dos teatros em Portugal

 Em Portugal, os primeiros lugares dedicados ao teatro foram os Pátios das 

Comédias que apareceram, essencialmente, na zona de Lisboa, durante a primeira metade 

do século XVIII. Só em 1738 se realizou a primeira construção nova dedicada ao teatro: 

o Teatro da Rua dos Condes, também em Lisboa. 

 A partir desta data, cerca de trinta novos edifícios marcaram o crescimento 

progressivo na construção de teatros de raiz italiana, na segunda metade do século XVIII, 

incluindo o Teatro São Carlos, em 1793, em Lisboa e o primeiro edifício do Teatro de 

60  Antonino Solmer, Manual de Teatro, pag 100

61  Idem, pag 102

62  Idem, pag 107

63  «Os camarotes que se encontram nas paredes são os locais mais reservados para o público: ocupados pelas classes 

altas, serviam para mostrar quem lá se encontrava, em detrimento da visibilidade do espetáculo.» in Antonino 

Solmer, Manual de Teatro, pag 107
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Fig 12. Teatro Maduro: Planta do Teatro de São João, arquiteto José Marques da Silva , 1908

Fig 13. Teatro Comercial: Teatro Baquet, frente na rua Sá da Bandeira

Fig 14. Teatro Circo: Teatro Sá da Bandeira 10m

12 a) 12 b)

13 a) 13 b)

14 a) 14 b)
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São João, em 1798, no Porto. Estes teatros foram os «primeiros e significativos teatros 

portugueses», segundo Luís Soares Carneiro64, e estabeleceram-se não só em Lisboa e 

Porto, mas também um pouco por todo o país.

 O desenho destes teatros foi o resultado da junção de dois modelos que vinham 

do panorama teatral dos séculos XVII e XVIII: o Teatro Erudito de raiz neolatina, 

representado nos Claustros e na Corte, e o Teatro Popular, de raiz nas comédias 

espanholas, representado nas ruas ou em pátios. Estes dois modelos convergiram num 

único «modelo comum, resultante da progressiva influência italiana e dos seus recursos e 

convenções cénicas, […] mesmo tipo de espectáculo, […] mesmo tipo de sala»65.

 No início do século XIX, observa-se uma quebra na construção de teatros em 

Portugal, em parte devido à instabilidade política e social causada pelas invasões francesas 

e pelas guerras liberais. A partir de 183466 e até ao início do século XX, existiu um 

crescimento acelerado de novas salas, até ao momento em que os novos regulamentos 

‘alteram as regras do jogo’67. Esses regulamentos apareceram, em parte, pelo interesse 

do Estado em exercer algum controlo sobre a construção de espaços de espetáculo no 

país e, principalmente, para introduzir regulamentação sobre os materiais utilizados na 

construção, de maneira que os habituais incêndios, que ocorriam neste tipo de edifício, 

fossem evitados. 

 Entre finais do século XIX e meados do século XX, estabeleceu-se um novo 

modelo de consolidação e melhoramento do que tinha vindo a ser feito até aí: o Teatro 

Maduro, assim denominado pelo arquiteto Luís Soares Carneiro. Estes teatros vieram, 

muitas vezes, substituir os teatros antigos, já com poucas condições e tamanho diminuto. 

É o caso, por exemplo, do Teatro de São João no Porto (ver Fig 12). Apesar da construção 

original datar de 1798, essa foi substituída, após o incêndio de 1908, pelo edifício atual 

(1920), do arquiteto Marques da Silva. 

 Outros modelos de teatro desenvolveram-se a par deste, como por exemplo os 

Teatros Comerciais, que se implementavam em zonas de cidade consolidada e posição 

central, como o caso do Teatro Baquet (1859) e os Teatros Circo68 (ver Fig 13 e 14).

  Estes teatros eram mais extensos em dimensão, o que tornava mais difícil 

a sua inserção urbana no centro da cidade, acabando por prescindir de um elemento 

64  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raíz italiana, pag 1155

65  Idem, pag 1156

66  Derrota dos absolutistas e início do reinado de D. Maria II

67  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raíz italiana, pag 1175

68  Sobre os vários modelos de teatros ver Luís Soares Carneiro em Teatros portugueses de raíz italiana
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Fig 15. Opera House, Paris, arquiteto Charles Garnier: a) corte longitudinal; b) planta do piso térreo

15 a)

15 b)
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fundamental e «simbólico na cidade oitocentista, a fachada à face da rua»69, como o Teatro 

Sá da Bandeira que, até 1877, não possuía fachada para a rua. 

 A partir de 1927, com a introdução de novos regulamentos face aos espaços de 

espetáculo, associado ao crescente interesse pelo cinema e o declínio de frequência 

dos teatros, o paradigma mudou totalmente. Não se construíram mais salas dedicadas 

exclusivamente ao teatro e muitos dos antigos espaços vão adaptar-se a cineteatros.

 

I.5 O cinema no limiar do século XX: a arquitetura moderna em Portugal

«[…] todas as tendências, mesmo que opostas, parecem chegar ao mesmo objetivo: restaurar 

a relação entre público e palco»70.

 A relação entre o público e o palco, entre a audiência e os atores, sempre foi a 

questão chave e definidora de cada sala de espetáculo. Ao longo do tempo, essa conexão 

foi evoluindo dentro do teatro e transformando-se na transição para o cinema.

 Desde o teatro burguês do século XIX, especialmente em França, que a separação 

entre público e espetáculo vinha a aumentar. Este era um teatro de entretenimento e 

opulência, onde as mais altas classes sociais se expunham publicamente. Nesse contexto, 

a peça de teatro não era o ponto central do espetáculo e a sala era completamente 

iluminada, como um espaço de convívio. Ao longo do tempo, esse paradigma foi-se 

alterando. A separação entre espetáculo e público «foi-se acentuando cada vez mais com 

o desenvolvimento da ópera, no drama musical»71.  

 Neste tipo de espetáculo, o espetador queria-se absorvido pela história. À medida 

que a cena passa a ser o centro do espetáculo, a luz da sala, onde se sentava o público, 

tendia a reduzir-se. Retomou-se, assim, a divisão entre público e cena, em que o palco era 

o mundo, o espetador estava inteiramente concentrado no espetáculo, mas, ao mesmo 

tempo, separado dele.  

 Num teatro, agora às escuras, a sociedade burguesa precisava de novos lugares para 

se mostrar. Novos espaços foram criados, cada vez maiores, como os foyers, as escadas 

representativas e as salas de reuniões, como podemos ver na ‘Opera House de Charles 

Garnier’, na Fig 15, os quais ocupam uma área maior do que a própria área da sala de 

69  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raíz italiana, pag 1163

70  Julien Lepage, Tendências atuais da construção de salas de espetáculo. Architecture d’Aujourd’hui 7, pag 4

71  Idem, pag 3
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Fig 16. Bayreuth Festspielhaus, Richard Wagner, 1876

Fig 17. Teatro Total, Walter Gropius, 1927

16 17
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espetáculo. Tudo é decorado com opulência crescente, de sala para sala, de acordo com as 

diferentes classes sociais.

 Segundo Julien Lepage, «é com Richard Wagner que a revolução contra o esquema 

tradicional começa»72. Em 1876 inaugurou-se o ‘Bayreuth Festspielhaus’, ou ‘Richard-

Wagner-Festspielhaus’, uma nova espécie de teatro, concebido por Wagner, onde era 

procurada uma unificação do público, sem ordens ou divisões, inteiramente dedicada ao 

espetáculo. Retirou os balcões e repropôs a forma antiga do anfiteatro, por razões de 

visibilidade e de acústica. A sala era apenas um setor do semicírculo. A audiência ficava 

estritamente separada da cena e todos os aspetos técnicos e a orquestra eram escondidos 

por proscénios. Tudo o que distrai era escondido, restando apenas o espectador e o 

espetáculo. A ideia de usar a forma do anfiteatro cativou outros arquitetos, ao longo das 

décadas seguintes.

 Nos anos 30, como o teatro se encontrava em crise, tornou-se urgente renovar, 

experimentar novas configurações e repensar a experiência do espetáculo73. Por volta de 

1927, Walter Gropius concebeu o projeto do Teatro Total, exposto em Paris, em 1930, 

também chamado de «o teatro das possibilidades ilimitadas»74. A sala oval, com anfiteatro 

e parterre75, composto por anéis concêntricos que podiam girar no espaço, permitia 

liberdade total e várias possibilidades de disposições: podia organizar-se de acordo com 

um espaço de espetáculo próprio do século XIX, ou transformar-se totalmente, ou seja, 

pôr a cena no centro do público, usar as telas para dividir o espaço, projetar de todos os 

lados, envolver o público numa experiência absorvente, como se pode ver na Fig 17.

 Em França, assim como em outros países da Europa, o teatro e os edifícios 

dedicados ao teatro encaminhavam-se no sentido de estreitar a relação entre o público e 

o placo. Este era, por vezes, apenas uma plataforma na sala, sem proscénio, desprovida 

de ornamentos. O auditório restabelece o seu caráter de sala de reuniões e o foyer perde a 

sua importância, anteriormente exagerada. 

 A flexibilidade da sala de espetáculos era preconizada por arquitetos e companhias 

que procuravam explorar novas formas de espetáculo e promover a relação dos atores 

com o público: pretendiam fazer do espectador um ator ele próprio, envolvendo-o no 

drama.  

72  Julien Lepage, Tendências atuais da construção de salas de espetáculo. Architecture d’Aujourd’hui 7,  pag 3

73  Idem, pag 3

74  Cochin, 1765, Van de Velde I9I4: Perret 1925, Piscator 1928, in Architecture d’Aujourd’hui 7, pag 4

75  Zona térrea da plateia no teatro
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Cineac, Berlim

Universum, Paris

Regal, Southhampton, Inglaterra

Titania Palast, Berlim

Cinéphone, Paris

Embassy, Maldon, Inglaterra

Fig 18. Composiçao de fotografias de interiores de cinemas europeus do início do séc. XX
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 Enquanto o teatro se afastava ao máximo da produção de ilusão, o cinema, por 

sua vez, parecia interessado em todos os métodos para tornar possível a ilusão cada vez 

mais perfeita, em que o ponto chave era a total visibilidade da tela, de todos os lugares. 

A boa visibilidade requeria uma sala não concêntrica, mas longa, não muito ampla, que 

se alarga para o fundo e permite uma ou, no máximo, duas galerias profundas, de caráter 

anfiteátrico76.

 No que toca ao interior dos edifícios, o cinema não precisava de salas decoradas 

e de espaços de reunião generosos, uma vez que quase não requeria tempo de intervalo. 

Necessitava, apenas, de um foyer e uma sala «harmoniosa e silenciosa», onde «qualquer 

decoração é substituída por efeitos de luz»77. Devia, por isso, preocupar-se, sobretudo, 

com o exterior atrativo para a pessoa que passa.

«[…] um cinema é um hangar negro, judicialmente disposto, no qual se fazem espetáculos 

novos. Um cinema é forçosamente moderno»78.

 Os anos 30, em França, trouxeram uma nova era para o cinema. O paradigma 

mudava e havia maior abertura a formas modernas. Surgia uma imagem mais internacional 

e comercial, à qual se aliou o movimento moderno79.

 Dentro da sala, o ecrã passou a ser o elemento central. O auditório despia-se de 

ornamentos, as linhas horizontais eram, novamente, acentuadas, a luz era feita de modo 

indireto e as arestas e nichos luminosos acentuavam o caráter aerodinâmico do espaço da 

sala. Os espaços eram «coerentes, luminosos, de aspeto um pouco mecânico, que invocam 

perfeitamente o mundo do cinema»80.

 As salas de cinema não perderam o seu caráter espetacular, mágico, ainda que 

tenham perdido os elementos de referência romântica. Elas acompanharam a evolução 

do cinema, cada vez mais cerebral, envolvendo o espectador num ambiente cada vez 

mais mental, ‘decorum’ mais subtil, de caráter ilusório de uma espacialidade nova, como 

se pode verificar na fig. 23. As luzes indiretas, os ambientes luminosos futuristas que 

evocavam os transportes modernos, convidavam o espectador a participar num logro 

cinematográfico.

76  Gaumont, Paris, in Architecture d’Aujourd’hui 7, pag 5

77  Julien Lepage, Tendências atuais da construção de salas de espetáculo. Architeture d’Aujourd’hui 7, pag 5

78  Francis Lacloche, Architectures de Cinemas, pag 140

79  Idem, pag 205

80  Idem, pag 149
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Fig 19. City Theatre (1935), Amsterdam

Fig 20. Titania Palast (1928), Berlim

Fig 21. Cinema São Jorge (1950), Fernando Silva, Lisboa

Fig 22. Cinema Batalha (1946), Artur de Andrade, Porto

19 20

21 22
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  Assim se passou em França, e um pouco por toda a Europa, como vimos na imagem 

da página anterior, onde os arquitetos estavam preocupados com as novas referências 

modernas, com as questões da visibilidade, da acústica, do conforto e da segurança. 

 Exteriormente, os cinemas perderam, também os ornamentos e as referências 

clássicas, por influência da difusão das ideias do Movimento Moderno, nomeadamente em 

revistas como a l’Architecture d’Aujourd’hui e a Architectural Review e a produção académica 

da vanguardista escola alemã Bauhaus. Os novos edifícios tinham referências do mundo 

progressista, como as torres, os silos e os navios. Nos volumes começavam a sugerir as 

diferentes funções de espaço, onde as linhas verticais e horizontais eram acentuadas. O 

alçado era, muitas vezes, o prolongamento das linhas horizontais da rua, marcado depois 

por um elemento vertical, como se pode ver nas Fig 19 e 20. Os principais veículos de 

atração do público eram as luzes artificiais durante a noite, para criar ilusões de volumes. 

Procuravam-se as formas cubistas, acentuadas pelos néons, a nova invenção para as 

‘arquiteturas da noite’81.

 Em Portugal, no entanto, os pesados regulamentos que orientavam o desenho dos 

espaços de espetáculo, no início do século XX, afetaram e constrangiram a construção de 

cinemas e, maioritariamente, de cineteatros, como veremos mais à frente. Ainda assim, 

não deixaram de existir, no nosso país, arquitetos que conseguiram trazer ideias modernas 

e inovadoras, nomeadamente no caso dos cinemas. Destaca-se, desde já, o arquiteto 

Cassiano Branco e as três salas que projetou para o Porto e Lisboa: o Éden Teatro, de 

1937 (Fig 23), o Coliseu do Porto, de 1941 (Fig 24), e o Cine-Teatro Império, de 1952 (Fig 

25). Realçamos ainda o arquiteto Raul Rodrigues de Lima que desenhou o Cinearte, em 

1940, e o Cinema e Teatro Monumental, em 1951, ambos em Lisboa. Vai ser também o 

autor do Cine-Teatro de Estarreja, que analisaremos mais à frente.

«Em todos eles destacam-se os envidraçados, as torres e o lettering que convergem para 

o carácter de uma modernidade lúdica das fachadas, mas também uma nova conceção 

espacial que relaciona a estrutura, o programa e uma nova imagem exterior, assumidamente 

depurada»82.

81  Francis Lacloche, Architectures de Cinemas, pag 144

82  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 88
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Fig 23. Éden Teatro (1937), Cassiano Branco, Lisboa

Fig 24. Coliseu do Porto (1941), Cassiano Branco

Fig 25. Cine-Teatro Império (1952), Cassiano Branco, Lisboa

23

24

25
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 Os arquitetos apostaram numa nova linguagem, onde predominavam as fachadas 

cegas e/ou envidraçadas, numa estrutura de betão que modelava o espaço, cujo desenho 

era claro e geométrico: salas grandes, sem elementos românticos, onde o jogo entre planos 

e luz marcava o interior das salas de espetáculo. Os edifícios adquiriam uma presença 

proeminente na cidade, que marcava um sinal de modernidade e inovação nas arquiteturas 

para o espetáculo.

I.6 As disposições legais e regulamentares condicionantes da tipologia ‘cineteatro’

«De forma direta, o regime não interveio na criação de espaços para a representação do 

teatro ou do cinema, apenas a condicionou através dos mecanismos legais que pôs ao seu 

dispor. Ainda que fazendo uso dos meios necessários para a controlar, deixou a edificação 

de infraestruturas de espetáculos ao cuidado da iniciativa privada, apostando na construção 

de uma sólida rede de equipamentos públicos para instalar os serviços do Estado»83.

 Durante o século XX, foram lançados três decretos importantes, nos anos de 1927, 

1945 e 1959, que modelaram a forma como se construíram as salas de espetáculo nas 

décadas que se seguiram.

 O primeiro decreto responsável por modelar e instituir os cineteatros, segundo 

Luís Soares Carneiro84, foi o decreto-lei nº 13.564, de maio de 1927, alusivo às disposições 

sobre os espetáculos em geral e sobre a «construção, reconstrução e alteração dos recintos 

a eles destinados»85. O decreto debruçava-se, especialmente, sobre as regras aplicáveis a 

teatros e cineteatros. Uma vez que, a partir desta data, não se construiu nenhuma sala 

exclusivamente dedicada ao teatro, a regulamentação foi, na sua grande parte, aplicada aos 

cineteatros, que integravam, no mesmo espaço, as exigências das salas de cinema e dos 

teatros86.

 Esta nova série de leis influenciou a construção de cineteatros, desde a estrutura à 

organização interna do programa, fundamentalmente, para resolver questões de segurança.

83  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 42

84  Luís Soares Carneiro afirma que o início dos cineteatros foi ditado pela legislação de 1927, que previa já a 

construção de uma sala mista. In Teatros portugueses de raíz italiana, p 1157 

85  Decreto nº 13.564, Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 73

86  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 74
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Fig 26. Cinearte (1940), arquiteto Raul Rodrigues de Lima, Lisboa: a) plateia da sala de espetáculo; b) foyer

26

26 a) 26 b)
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 Começou com a obrigatoriedade do uso de materiais não combustíveis na estrutura, 

onde, inevitavelmente, se aplicava o betão. Esta regra foi motivada, essencialmente, pelo 

historial de incêndios em teatros construídos em madeira, como por exemplo, no Porto, 

onde o caso do Teatro Baquet, situado entre a rua de Santo António e Sá da Bandeira, foi 

completamente destruído por um trágico incêndio em 1881.

 A solução encontrada passou pela utilização do betão armado, material cada vez 

mais utilizado em Portugal, por ser muito mais seguro que um material combustível como 

a madeira. No início, a maior parte dos cineteatros foi construída a partir de um sistema 

misto, composto por alvenaria portante de pedra nos paramentos e betão armado nas 

lajes, balcões e escadas87. A cobertura era geralmente em «estrutura metálica revestida a 

telha ou placas de fibrocimento do tipo Lusalite, também incombustível»88.

 A partir da década de 40, começou a generalizar-se um sistema de porticado de 

betão, preenchido nos vãos por alvenaria, que permitia conceber balcões sem apoio 

intermédio, bem como maiores vãos nos alçados que poderiam ser preenchidos com 

vidro, numa conceção espacial mais livre, permitida pelo material. Um dos primeiros 

edifícios a ser construído neste sistema é o Cinearte, aberto em Lisboa em 1940 (projeto 

inicial de 1937), do arquiteto Raul Rodrigues Lima, que se pode ver na fig 26.

 Outro ponto da legislação dizia respeito à definição das salas de espetáculo como 

‘edifícios de uso exclusivo’, não permitindo a sua localização em edifícios mistos. Isto 

fez com que a construção de cinemas em Portugal fosse muito menor que no resto 

da Europa, onde os cinemas ficavam, muitas vezes, no rés-do-chão de um edifício de 

escritórios ou de habitação como, por exemplo, o Cinema Capitol no edifício Carrión 

em Madrid, de 1933 (ver fig 27). Margarida Acciaiuoli considera que esta regra estava já 

bastante obsoleta, em finais da década de 2089. Em Portugal, como era obrigatório ser um 

edifício de uso exclusivo, só pequenos estabelecimentos como venda de tabaco, flores ou 

bombons podiam alojar-se dentro do cineteatro ou cinema90.

 Mais tarde, na regulamentação de 1945, surgiu ainda uma nova regra, com o objetivo 

de preservar a construção de teatros em Portugal. A nova lei determinava que os cinemas 

87  A cabine de projeção devia ser, também, construída em betão, com ventilação direta, um compartimento anexo 

livre para o desenrolamento de filme e um posto de vigia para os bombeiros. No geral estes elementos (muito 

condicionantes) vão posicionar-se ao fundo da sala, acima do balcão ou entre este e a geral, in Susana Silva, 

Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 79

88  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 76

89  Idem, pag 78

90  Idem, Ibidem
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Fig 27.  Cinema Capitol, Madrid, 1933: a) vista do gaveto; b) entrada do cinema

27 a) 27 b)
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com lotação superior a 800 lugares ficavam obrigados ao ‘agenciamento misto’, ou seja, a 

que todas as salas de espetáculo, nas quais se quisesse fazer projeções de cinema, tivessem 

de integrar os elementos técnicos do teatro. 

 Sobre a estruturação do edifício e a sua organização funcional, a regulamentação de 

1927 apresentava, ainda, vários tópicos. Sobre a «localização e dimensionamento das saídas 

em função da lotação», os espaços superiores a 500 lugares tinham obrigatoriamente de 

ter duas fachadas com acesso à rua, por razões de segurança, podendo uma das ruas ser 

privativa. Por essa razão, os lotes deveriam ter acesso a mais do que um arruamento, uma 

das medidas que mais condicionou a implementação urbana dos cineteatros: desta forma, 

já não era possível inserirem-se na malha urbana contínua e passaram a estar em lugares 

de destaque como gavetos e praças91.

 A nível da organização interior, deveria existir uma “distinção física entre as zonas 

públicas e as zonas técnicas”. As novas regulamentações previam a separação total entre a 

parte pública do teatro, dividida em duas ‘zonas’ (zona do vestíbulo e sala de espetáculos) 

e a parte técnica (palco, camarins, arrecadações e outros espaços técnicos), com acesso 

independente a partir da rua. Inclusivamente, existia, em muitos casos, uma parede de 

ferro que subia um metro na cobertura a separar a zona pública da zona técnica, dividindo 

a sala de espetáculos ao meio, sobre a linha da boca de cena. Definiam-se, assim, dois 

edifícios independentes, com acessos distintos, condicionando muito o desenho da 

organização dos cineteatros.

 A partir da década de 60, no entanto, o paradigma mudou novamente, aproximando-

se um pouco mais do contexto europeu. Com a regulamentação de 1959, foi, finalmente, 

permitida a localização de salas de espetáculo em edifícios mistos. «[…] o fim da proibição 

[…] deu origem ao aparecimento de salas de cinema em caves ou no rés-do-chão de 

edifícios de comércio e habitação»92. 

 O aparecimento de salas de espetáculo em edifícios mistos verificou-se, 

essencialmente, nas grandes cidades, tais como Lisboa. Estes cinemas prescindiram da 

fachada urbana, pois apenas precisavam de uma sala ou de um átrio. Isto «altera a relação 

do cinema com a cidade, não há mais os grandes cartazes que faziam referência na rua, 

os cinemas tornam-se fundamentalmente funcionais, fornecedores de um serviço»93. A 

implementação de cinemas citadinos era, assim, muito mais facilitada. 

91  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 77

92  Idem, pag 80-81

93  Manuel C. Teixeira, Arquitectura e Cinema in PORTUGAL. Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. In Susana 

Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 81
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II

 Contextualização política da obra Cine-Teatro de Vale Formoso

II.1 As primeiras obras modernas no instável início do século XX 

II.2 O Estado Novo e a Exposição do Mundo Português em 1940

II.3 A produção arquitetónica dos anos 40 na sua relação com o Estado Novo e o Estilo 

Internacional

II.4 Salas de espetáculo nos anos 40

II.5 Viragem: a produção arquitetónica dos anos 50

1. CONTEXTO
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Fig 28. Cinema Capitólio (1926), arquiteto Cristino da Silva

Fig 29. Garagem do Comércio do Porto (1928), arquiteto Rogério de Azevedo

Fig 30. Cinema Eden (1930), arquiteto Cassiano Branco

28

29

30
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II.1  As primeiras obras modernas no instável início do século XX 

 O início do século XX ficou marcado, na arquitetura, pelo aparecimento de novas 

técnicas construtivas que impulsionaram modos diferentes de ver a própria arquitetura. 

A esta nova corrente chamou-se ‘modernidade’ e os seus ventos chegaram, também, a 

Portugal por essa altura. A partir dos anos 30, no entanto, com a instauração do Estado 

Novo no nosso país, essa evolução foi amenizada e os arquitetos viram-se, por vezes, numa 

posição complicada, no exercício da profissão, e na coerência entre a sua formação teórica 

e o que eram as ideologias estéticas e formais do Regime. Iniciou-se assim um período 

complexo da história da arquitetura em Portugal, vastamente estudado segundo diferentes 

perspetivas por vários autores que, podemos dizer, girava, essencialmente, à volta dos 

conceitos de ‘moderno’ e ‘tradicional’ e foi nesse contexto, muitas vezes ambíguo, que se 

projetou o Cine-Teatro de Vale Formoso.

 A partir dos anos 20 do século XX, começaram a aparecer os primeiros sinais 

da influência moderna em Portugal, em que uma série de obras se tornaram marcantes. 

Uma das primeiras demonstrações dessa influência, na cidade do Porto, foi a construção 

dos Armazéns Nascimento, projetados por Marques da Silva, em 1914, e inaugurados 

em 1927, onde o betão estrutural é utilizado como elemento principal de construção. 

Foi neste período que começaram a aparecer os primeiros edifícios de escritórios, com 

fachada plana e pilastras a marcar os ‘vãos generosos’94. 

 Destacou-se, nesta altura, um grupo de jovens arquitetos, estudantes da mesma 

geração que, ao saírem da escola de arquitetura, impulsionados por uma ligeira melhoria 

da economia, projetaram num estilo idêntico, segundo a influência de Marques da Silva, 

que tinha feito a sua formação em Paris. Desses arquitetos, salientamos projetos como o 

Cinema Capitólio (1926) de Cristino da Silva, a Garagem do Comércio do Porto (1928), 

de Rogério de Azevedo, e o Cinema Eden (1930) de Cassiano Branco. Estas obras 

representam os primeiros sinais de que as ideias modernistas começavam, lentamente, a 

chegar aos jovens arquitetos portugueses e revelam a interiorização dos novos e inovadores 

conceitos construtivos, articulados com o pensamento do espaço interior95.

94  Nuno Portas, A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal: uma interpretação. In Bruno Zevi, História da Arquitectura 

Moderna, pag 706

95  «[...] o que as torna arquitecturas ‘europeias’ é a concepção estrutural dos edifícios como um todo em que as técnicas 

de construção, as ‘caixas’ exteriores e a organização do espaço se articulam com imaginação e singularidade, no 

sentido em que não são reduções ou aculturações de imagens das revistas superficialmente vistas.» In Nuno Portas, 

A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal: uma interpretação. In Bruno Zevi, História da Arquitectura Moderna, pag 

708
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Fig 31. Fotografias da ‘Exposição do Mundo Português’, de 1940, em Belém: a) Pavilhão da Formação de Portugal, 

arquiteto Rodrigues Lima; b) Pavilhão da Colonização, arquiteto Carlos Ramos; c) Pavilhão de Honra e da Cidade 

de Lisboa, arquiteto Cristino da Silva

31 a) 31 b)

31 c)
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 Instaurado em Portugal em 1933, o Estado Novo começou a intervir de forma 

autoritária na produção arquitetónica destes primeiros anos, principalmente nos edifícios 

públicos. Destacando-se das correntes modernas vindas da Europa, a ideologia do Regime, 

liderado por António de Oliveira Salazar, estava enquadrada numa política nacionalista que 

defendia e procurava um reencontro com a ‘arquitetura nacional’, na forma dos solares, 

palácios e conjuntos habitacionais tradicionais, nos quais a pedra assumia uma expressão 

de relevo.

 A terceira década do século XX ficou, portanto, fortemente marcada pela divisão 

entre os arquitetos e a sua produção, colocados entre o seguir a ‘tradição nacionalista’ 

e conservadora, imposta pelo Regime, ou as referências modernas que começavam a 

difundir-se na Europa96. 

 O estado português lançou-se então, por essa altura, num programa extenso de 

obras públicas, com o intuito de «fortalecer a imagem renovada do poder»97, e recuperar 

«os monumentos do passado [que] jaziam em ruína e as ‘virtudes da raça’ [que] tinham de 

ser recordadas»98, convocando a colaboração dos arquitetos na ‘reestruturação cultural’ do 

país.

II.2  O Estado Novo e a Exposição do Mundo Português em 1940

«Estavam, entretanto, terminados os anos de utilização e tolerância do ‘moderno’ pelos 

padrões do Estado Novo, no final dos anos 30»99.

 Em 1940, realizou-se a Grande Exposição do Mundo Português com o objetivo de 

consolidar os ideais do Estado Novo no país. A finalidade desta exposição era exibir «a 

nossa acção na História do Mundo»100. Da grande exposição, realizada em Belém, resultou 

ainda um «catálogo monumental e ilustrado» sobre o Estado Novo101.  

96  «[…] ser contra ou a favor da tradição (estilística); aceitar ou não a marca nacional contra o internacionalismo 

nivelador e importado; mostrar por fora, ou não, os novos materiais e técnicas ou recusá-los pura e simplesmente; 

deixar, ou não, que a forma dos edifícios reflicta a lógica de cada programa ou seja espartilhada de forma a 

manterem-se os arquétipos do ‘solar’, do ‘palácio’ ou do ‘aldeamento’ – quer se trate de um palácio da justiça, de 

uma repartição ou de um banco, de um liceu ou hospital […].» In Nuno Portas, A Evolução da Arquitectura Moderna 

em Portugal: uma interpretação. Bruno Zevi, História da Arquitectura Moderna, pag 721

97  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 19

98  Nuno Portas, A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal: uma interpretação, In Bruno Zevi, História da Arquitectura 

Moderna, pag 711

99  Idem, pag 711

100  Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, o País, o Regime e as Artes, pag 142

101  Cria-se, na mesma altura, a ‘Comissão Nacional dos Centenários’ para gerir todas essas exposições e ações de 

propaganda, em especial a ‘Grande Exposição’, na qual as exibições de ‘âmbito nacional’ teriam um papel de 

exclusividade quase total. Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, o País, o Regime e as Artes, pag 143-145 
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Assim, «[…] a exposição do ‘Mundo Português’ irá ractificar a não inocência dessa 

formulação, penalizando os artistas pela sua desatenção e afogando os arquitectos em 

referências históricas ou responsabilidades ficciosas que abafariam grande parte do fulgor 

que, no princípio da década de 30, parecia prometer uma importante viragem»102. 

 A discussão entre ‘moderno’ e ‘português’ vinha já desde o projeto para a 

Exposição Internacional de Paris, de 1936, na qual o Estado pediu aos artistas a realização 

de uma síntese entre esses dois conceitos. Este debate acentua-se em 1940 com a Grande 

Exposição103. De certa forma, tratava-se de representar os oito séculos da história 

portuguesa que se pretendia celebrar, sem espaço para discutir os modernismos104.

«A Exposição fornece os tópicos: numa organização espacial facilmente legível, evidenciam-

se os valores de monumentalidade, os atributos de carácter histórico nos elementos 

arquitectónicos usados e a exaltação da ruralidade como o exemplo da reconstituição das 

aldeias portuguesas. Está lançado um certo conceito de linguagem para servir um certo 

conceito de nacionalismo»105.

 Associadas a esta grande Exposição do Mundo Português, fizeram-se também 

outras que pretendiam retratar as artes (primitivas), as arquiteturas típicas de cada região, 

os respetivos costumes e indumentárias. Essas realizaram-se na capital e também um 

pouco por todo o país. 

 Neste âmbito, os estudos de Raul Lino sobre a habitação portuguesa tradicional, 

sintetizados no livro Portugal: a Casa Portuguesa, acabaram por sintonizar perfeitamente 

com a ideologia de Salazar sobre a arquitetura portuguesa. A pesquisa de Raul Lino 

desenvolveu-se a partir de duas premissas: «a existência de um tipo específico de habitação 

popular que seria caracteristicamente português» e «a defesa e institucionalização de um 

formulário arquitetónico – adequado às exigências da vida moderna – inspirado nesse 

tipo de habitação»106.

 De facto, o movimento da Casa Portuguesa, tal como analisado pelo antropólogo 

João Leal, revela um carácter de leitura da arquitetura portuguesa, defendida por Raul 

102  Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, o País, o Regime e as Artes, pag 162

103  Idem, pag 161

104  Idem, pag 168

105  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 29-30

106  João Leal, Arquitectos, engenheiros e antropólogos: Estudos sobre arquitectura popular no século XX português, pag 6
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Lino, que se insere numa intenção de «afirmação da identidade nacional portuguesa» 

e na «valorização do que é ‘nosso’»107 em reação ao que vinha de fora. O estudo 

refletia, no entanto, uma certa «indiferença à diversidade regional»108, concentrando-se, 

maioritariamente, em torno da arquitetura sulista. Contra essa indiferença vão erguer-se, 

mais tarde, os arquitetos responsáveis pelo Inquérito à Arquitetura Popular, nos anos 

50109.

 O movimento da Casa Portuguesa começou, no entanto, no final do século 

XIX, com Raul Lino, e teve dois momentos essenciais: num primeiro momento, na 

viragem do século XIX para o século XX, o movimento apresentava-se contra certos 

estrangeirismos de estilos arquitetónicos trazidos para Portugal, que não se adequavam 

ao clima ou paisagens do país e, por outro lado, contra um ‘revivalismo histórico’ que 

recusava a atualidade e preconizava um ‘decorativismo historicista’. A abordagem de Raul 

Lino enquadrava-se, também, numa corrente europeia virada para o nacionalismo (como 

vimos no capítulo sobre reabilitação arquitetónica), assim como num âmbito mais vasto, 

numa procura pela ‘identidade nacional’ que se ia desenvolvendo no país, nessa altura110.

 Depois de alguns anos em que o movimento não se manifestou tão fortemente, 

aquando da ‘primeira vaga’ das ideias modernistas, nos anos 20, este voltou a ganhar força 

com a instauração do Estado Novo em Portugal, nos anos 30. De facto, as duas perspetivas, 

a da Casa Portuguesa e a tradicionalista defendida do Regime, vão, neste momento, 

coincidir e o próprio Estado usa-a como referência para boa parte da encomenda pública, 

assim como para a recusa de muitos projetos modernistas111.

 Foi também realizado outro estudo, neste âmbito da análise da arquitetura 

tradicional portuguesa, na passagem dos anos 30 para os 40, desta vez por engenheiros 

agrónomos do Instituto Superior de Agronomia, tendo Lima Basto como coordenador 

inicial do projeto. Esse estudo foi o Inquérito à Habitação Rural, que tinha como objetivo 

fazer um «levantamento das condições de habitação dos camponeses portugueses tendo 

em vista o estudo e adoção de medidas de melhoramento dessas condições»112. A análise 

de oitenta casos de estudo resultou, também, num livro que especificava desde os materiais 

107  João Leal, Arquitectos, engenheiros e antropólogos: Estudos sobre arquitectura popular no século XX português, pag 20

108  Idem, Ibidem

109  Iniciativas como esta levaram a que alguns etnólogos, como Veiga de Oliveira, dessem continuidade ao estudo e 

reflexão sobre a arquitetura popular portuguesa, nos anos seguintes. 

110  João Leal, Arquitectos, engenheiros e antropólogos: Estudos sobre arquitectura popular no século XX português, pag 24 e 25

111  João Leal, Arquitectos, engenheiros e antropólogos: Estudos sobre arquitectura popular no século XX português, pag 25

112  Idem, pag 10



72

Fig 32. Imagens do Catálogo da Exposição “Moderna Arquitectura Alemã”, 1941

32 a) 32 b)
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construtivos empregues na habitação tradicional, à descrição dos espaços interiores e 

exteriores, anexos agrícolas, acesso à água e recheio da casa. Era a primeira vez que se 

fazia uma síntese tão meticulosa das habitações rurais em Portugal113.

 Ao contrário da Casa Portuguesa, este Inquérito não estava interessado nas 

qualidades espaciais da arquitetura como desenvolveu Lino, mas na exploração e 

evidenciação das condições de miséria em que viviam as populações rurais, ideia que 

é enfatizada ao longo de todo o texto do inquérito114. A investigação foi, finalmente, 

proibida pelo Regime e o terceiro volume, sobre o sul do país, nunca foi editado.

 O estudo acabou por ter uma base de crítica ao Estado Novo, não só pelo 

facto dos seus protagonistas serem politicamente contrários ao Regime, mas porque 

estavam realmente interessados em evidenciar as condições deploráveis em que viviam 

as populações rurais, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, com vista a tentar 

encontrar soluções para melhorar as suas condições de vida115. 

II.3 A produção arquitetónica dos anos 40 na sua relação com o Estado Novo e o Estilo 
Internacional

 Após a Segunda Guerra Mundial, a posição do Estado Novo é fortalecida no 

país, reforçando e impondo uma ideologia que se baseava na procura das raízes do povo 

português e vontade de imprimir nos artistas e arquitetos um estilo ‘nacional’. O Regime, 

um pouco à semelhança da exposição levada a cabo pelos alemães em 1941, a exposição 

de arquitetura do III Reich ‘Moderna Arquitectura Alemã’ (1941), enfatizou a procura 

por uma nova linguagem, para a arquitetura portuguesa, para assim mostrar como a 

«produção arquitectónica pode servir uma ideologia»116. Também a Exposição de Roma 

(1942) vai contribuir para a fecundação, em Portugal, de arquiteturas de carácter classicista, 

marcadas pela força e imponência da linguagem, que muito interessavam ao Estado 

Novo117. Era privilegiada a construção em pedra, mais representativa, monumental, em 

vez da construção em betão ou ferro (os novos materiais).

 Depois da Guerra, na segunda metade dos anos 40, enquanto Portugal procurava 

apoio para o seu desenvolvimento económico, embora não tenha sido afetado pela 

Guerra de forma direta, no resto da Europa surgia a necessidade de reconstruir parte das 

113 Idem, pag 11

114  Idem, pag 29

115  Idem, pag 38

116  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 31

117  Idem, pag 32
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Fig 33. Quartiers Modernes Frugès, Pessac, arquiteto Le Corbusier, 1924:      

a) aspeto exterior de uma das casas; b) desenho axonométrico do conjunto

Fig 34. Unité d’Habitacion de Marseille, arquiteto Le Corbusier, 1947:       

a) aspeto exterior; b) esquema dos fogos em duplex com galeria interna

33 a) 33 b)

34 a) 34 b)
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cidades afetadas pelos bombardeamentos e, especialmente, tratar a problemática da falta 

de alojamento, que já tinha sido iniciada após a Primeira Grande Guerra. Em resposta a 

essa questão, começaram a aparecer, por parte de alguns arquitetos, as primeiras unidades 

de habitação plurifamiliar, inspiradas por ideias modernistas, principalmente oriundas de 

França, como a primeira Unité d’habitation, em Marselha, idealizada por Corbusier, em 

1947 (ver Fig 34). O mesmo arquiteto havia já ensaiado em 1924, num contexto de pós 

Primeira Guerra Mundial, um dos primeiros bairros modernos, em Pessac.

 Embora Portugal, pela sua orientação política, tenha permanecido isolado no 

contexto europeu, essas ideias modernas continuaram a chegar ao nosso país. Iniciou-se 

um período complexo, em que aumentaram, lentamente, as viagens dos arquitetos para 

fora do país e começaram a entrar revistas e livros de arquitetura e arte, que despertaram 

uma procura de liberdade artística. Em resposta, o discurso do Regime intensifica-se e a 

reaparecida revista ‘Arquitetura’ «manterá por muito tempo uma orientação voltada para a 

consagração do estilo nacional instituído»118. 

 Não obstante esta posição, os jovens arquitetos portugueses começaram a tentar 

criar relações de intercâmbio de conhecimentos e a promover a colaboração em projetos119. 

Apesar de todas as iniciativas do Estado, foram muitos os profissionais a discordar dessa 

abordagem mais tradicionalista ou, como era de resto mais comum, a projetar em ambos 

os estilos, consoante o cliente ou o programa. Muitos edifícios começaram a demonstrar 

sinais de uma «efetiva procura de novos conteúdos», com uma linguagem híbrida120. 

 Progressivamente, na segunda metade dos anos 40, o Estado deixou de investir em 

obra pública social, como tinha feito nos anos 30, para começar a investir em indústrias e 

infraestruturas como portos, estradas e barragens121. Desta forma, 

«[...] a arquitectura dos arquitectos mais qualificados, que iam agora aumentando de 

número, deixaria consequentemente de ter o Estado como ‘cliente social’ principal, para 

passar a servir sobretudo a construção privada especulativa (o prédio de rendimento) ou as 

moradias de capricho da nova burguesia do Regime»122.

118  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 47-48

119  Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, pag 25

120  «No Norte, em 43, Losa projeta a fábrica das Sedas, no Porto; o edifício, onde o uso de beirais, cantarias e uma 

escala doméstica denuncia certo compromisso estético, revela, através de uma volumetria bem marcada e com 

tratamento diferenciado, a clareza da sua organização interna. Dois elementos escultóricos, de Augusto Gomes, 

enfatizam os volumes propostos.» in Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 50

121  Nuno Portas, A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal: uma interpretação. In Bruno Zevi, História da Arquitectura 

Moderna, pag 729

122  Idem, pag 730



76

35

36 a) 36 b)

Fig 35. Edifício Rialto (1944), arquiteto Rogério de Azevedo

Fig 36. Café Rialto (1944), arquiteto Artur Andrade
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 Nesses casos, em que tudo dependia do gosto do cliente, tal como aconteceu nos 

primeiros anos da década de 40, a produção arquitetónica, especialmente no norte do 

país e na cidade do Porto, «oscila, no fundamental, entre dois tipos de linguagem que se 

utilizarão de acordo com o gosto do cliente ou com as suas capacidades económicas»123. 

Nas habitações unifamiliares, em geral, usava-se um estilo mais ‘tradicionalista’, com 

elementos como beirados, ferros forjados com desenhos oitocentistas e nichos para as 

figuras religiosas, um pouco como a mão de obra sabia fazer. A linguagem mais livre e 

depurada aplicava-se às obras públicas124. Todavia, existiam também modelos híbridos, 

em que se misturava, por vezes, beirados e platibandas. 

 Um dos edifícios mais marcantes, construído ainda durante a Segunda Guerra 

Mundial, é o Edifício Rialto, na praça D. João I, projetado em 1944 por Rogério de 

Azevedo. Este mostrou-se inovador, na época, na altura do edifício: o mais alto à data 

e na relação com o espaço público, na forma de um grande pórtico que cobre a zona 

dos peões. Mostra ainda, por outro lado, algum tradicionalismo formal, nomeadamente 

na «organização estática dos seus volumes, a hierarquia estabelecida na composição 

simétrica das janelas e varandas, a expressão e a escala do referido pórtico integram-se, 

sem sobressaltos, na arquitectura do sistema»125.

 O Café Rialto, de Artur Andrade, localizado no rés–do-chão do mesmo edifício, 

no entanto, mostra-se moderno, dado o realce alcançado pela estrutura, desenhando um 

espaço amplo e fluido126 (ver Fig 36).

 Como este, outros sinais do Estilo Internacional, que entretanto se espalhava pela 

Europa, começam a surgir no Porto com arquitetos como Artur Andrade, Arménio Losa 

e Viana de Lima127, que se tornaram uma referência para os alunos de arquitetura da 

época128.

 Uma das obras mais interessantes é, por exemplo, o edifício da Rua Sá da Bandeira 

(1946), de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, onde é clara uma linguagem mais moderna, 

123  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974,  pag 37

124  Até aqui, nas obras cujo cliente era o Estado, prevalecia o uso de elementos quase anónimos, resistindo a inovações 

de linguagem ou de programa, como nas escolas, liceus, hospitais e tribunais.

125  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 39

126  Idem, pag 44

127  «Parece ser sobretudo no Porto […]», mais longe da sede do poder, «[…] que o trabalho dos arquitectos beneficia 

de mais graus de liberdade, mas é também no Porto que terão menor interferência nos programas públicos de 

interesse colectivo, tão gratos ao movimento da arquitectura moderna» in Nuno Portas, A Evolução da Arquitectura 

Moderna em Portugal: uma interpretação, In Bruno Zevi, História da Arquitectura Moderna, pag 737

128  Luís Soares Carneiro, Casas Ermas. A arquitetura dos irmãos Rebelo de Andrade e os discursos do Moderno, pag 83
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Fig 37. Edifício de Habitação Plurifamiliar e Escritórios na Rua Sá da Bandeira, arquitetos Arménio Losa e Cassiano 

Barbosa, 1946

Fig 38. Bloco da Carvalhosa, Avenida da Boavista

Fig 39. Edifício habitação plurifamiliar na Rua de Ceuta, arquiteto Arménio Losa

Fig 40. Cinema Batalha, arquiteto Rogério de Azevedo, 1947

38 a) 38 b) 39

37 a) 37 b)

40 a) 40 b)



79

de composição dinâmica da fachada, com envidraçados e estrutura marcada na fachada. 

Salientamos, ainda, os edifícios de habitação plurifamiliar de Arménio Losa, na Rua da 

Boavista (1945) e na Rua de Ceuta (construído já nos anos 50), salientando o dinamismo 

da fachada. Também o Cinema Batalha (1946), de Artur Andrade, é um dos primeiros na 

cidade do Porto com intenções projetuais realmente modernas. A propósito do Cinema 

Batalha, Sérgio Fernandez descreveu: 

«[…] a fluidez dos espaços internos que envolvem a sala de espetáculos; uma escada que liga 

os três pisos de foyer revela em grandes varandas, o volume total do edifício. Paredes curvas, 

amplamente envidraçadas e independentes da estrutura, estabelecem uma clara ligação 

entre o interior e o exterior do edifício. Os contraplacados revestindo as paredes interiores, 

o tratamento ‘aerodinâmico’ dado às vitrines de exposição, os frescos de Júlio Pomar e os 

baixos relevos completam coerentemente o formulário internacional adoptado»129.

 Contrariamente, nesta altura, outros edifícios de habitação plurifamiliar construídos 

no país mantinham uma linguagem e organização espacial tipo: é o caso das Habitações 

Económicas - Federação de Caixas de Previdência, sob a alçada do Estado que, a partir de 

1946, promoveu a construção de Casas de Renda Económica. Nos primeiros anos desse 

movimento, iniciou-se um debate sobre a habitação, construíram-se os primeiros edifícios 

de habitação coletiva em altura, adotando e disseminando o projeto de Miguel Jacobetty 

para o Bairro de Alvalade como modelo tipo. Só com a entrada de Nuno Teotónio Pereira, 

em 1948, se desenvolveu um projeto «ajustado ‘às necessidades reais da população, aos 

seus hábitos e maneiras de viver, ao carácter das diversas regiões’»130. A partir daí, toda essa 

ação gerou um debate sobre a habitação económica e assumiu um «caráter experimental e 

moderno»131. Pela mão de Nuno Teotónio Pereira, os arquitetos ganharam «liberdade de 

expressão», dentro do organismo da Federação de Caixas de Previdência, para explorarem o 

«moderno na habitação»132, possibilitado por uma certa autonomia face ao governo. 

 Os conceitos estéticos começaram a ser cada vez mais questionados pela geração 

dos jovens arquitetos, uma vez que boa parte da arquitetura, especialmente a residencial 

mencionada acima, continuava a apresentar soluções tradicionais, antes da intervenção 

de Teotónio Pereira. Neste deambular entre tradição e modernismo, aparece a referência 

129  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 53

130  Maria Gaspar Tavares, Habitações económicas : Federação de caixas de previdência. Arquitectura e modos de actuação no exercício 

do projecto, pag 35

131  Idem, Ibidem

132  Idem, pag 196
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Fig 41. Moradia na Avenida Marechal Gomes da Costa, arquitetos Carlos Neves e Francisco Granja 

41 a) 41 b)
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a um dos projetos de Francisco Granja, em conjunto com o seu colega de atelier, Carlos 

Neves, por Sérgio Fernandez, sobre um conjunto de obras de habitação unifamiliar que 

começam a parecer dar sinais de modernismo nas suas formas (ver fig 41).

«Nessa época a arquitectura das habitações das classes mais abastadas continuará, no Porto, 

a traduzir uma linguagem mais ou menos convencional, por vezes mais depurada e com 

algum movimento nas suas formas, tal como nos projectos de Granja e Neves para a 

Avenida Gomes da Costa [...]»133.

 Os anos 40 na arquitetura em Portugal foram, assim, um período conturbado e 

complexo, em que a profissão do arquiteto se viu, muitas vezes, ambígua e dividida entre 

abordagens distintas. Mas deverão as obras realizadas num estilo que acabou por não ter 

continuidade histórica ser descartadas ou remetidas para um segundo plano da história 

da arquitetura? Na opinião de Luís Soares Carneiro, em Casas Ermas, esta geração de 

arquitetos 

«[...] não foi apenas profissionalmente indigente, culturalmente ignorante, eticamente 

corrupta e politicamente subordinada, mas uma geração que procurou fazer arquitetura 

com sinceridade, a verdade e a inteligência possíveis nas complexas condições culturais e 

disciplinares em que viveram [...]»134.

 Segundo o autor, obras de arquitetura como as dos Irmãos Rebelo de Andrade135 

fazem parte de uma «continuidade dentro da ampla corrente da Modernidade»136, que não 

deve ser menosprezada pela historiografia, porque Moderno e Tradicionalista constituem 

«com as suas contradições e diferenças, dois ramos legítimos da Modernidade»137. 

II.4 Salas de espetáculo nos anos 40

 Também na construção de salas de espetáculo se percebe essa dicotomia na 

produção arquitetónica, entre o ‘moderno’ e o ‘tradicional’. Olhemos, por exemplo, para 

o caso do arquiteto Rodrigues de Lima, responsável pelos projetos de dois cinemas em 

133  Idem, pag 41

134  Luís Soares Carneiro, Casas Ermas. A arquitetura dos irmãos Rebelo de Andrade e os discursos do Moderno, pag 83

135  Guilherme e Carlos Rebelo de Andrade, irmãos arquitetos que desenvolveram boa parte da sua produção 

arquitetónica durante e ao serviço do Estado Novo. Por exemplo, na revista ‘Arquitectura’, os Irmãos Rebelo 

de Andrade expõem a sua defesa quanto ao uso de certas inovações na construção, a propósito da Escola Naval 

do Alfeite, dizendo que se justificavam nesse tipo de programa. Defendiam que, pelo contrário, num edifício de 

habitação, esses elementos não se enquadravam.

136  Luís Soares Carneiro, Casas Ermas. A arquitetura dos irmãos Rebelo de Andrade e os discursos do Moderno, pag 84

137  Idem, pag 83
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Fig 42. Cinearte, arquiteto Rodrigues de Lima, 1938, sala de espetáculos e fachada principal

Fig 43. Cinema Monumental, aquiteto Rodrigues de Lima, 1944, sala de espetáculos e fachada principal

Fig 44. Cine-Teatro Vale Formoso, Francisco Granja, 1948

Fig 45. Cinema Batalha, Artur Andrade, 1946

42 a) 42 b)

43 a) 43 b)

44 45
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Lisboa. O primeiro, o Cinearte, foi construído em 1938 e pertence à primeira geração 

de arquitetura, anterior à Exposição do Mundo Português, onde é possível encontrar, 

nitidamente, referências modernistas, na clareza das formas e na abertura dos vãos com 

envidraçados. O segundo, o Cinema Monumental, projetado em 1944, apresenta uma 

linguagem ‘claramente híbrida’138, onde se evidencia a procura de monumentalidade, 

imponência e tradicionalismo no tratamento dos espaços interiores e da sala principal. 

Estes dois projetos são reveladores de tempos distintos, o segundo sob maior influência 

dos ideais do Estado Novo, que parece denotar um certo retrocesso no que toca às ideias 

modernas, ainda que pela mão do mesmo arquiteto.

 No Porto, podemos também estabelecer comparação entre os casos do Cinema 

Batalha (1946), de Artur de Andrade, e o Cine-Teatro de Vale Formoso (1948), de 

Francisco Granja, que, apesar da proximidade de datas de construção, em muito diferem 

na linguagem e organização espacial. O primeiro usa formas e espaços fluidos, grandes 

envidraçados, cuja organização da planta se encontra, diretamente, relacionada com a 

estrutura. Em Vale Formoso, a rigidez das formas é bastante mais clara e a linguagem da 

fachada procura uma maior monumentalidade, com base numa composição simétrica.

«[...] entendidos como grandes equipamentos coletivos de cultura e lazer urbano, ao longo 

dos finais dos anos 40 e princípios do decénio seguinte, diversos cinemas são inaugurados 

em Lisboa marcados fatalmente também por uma imagem de monumentalidade, certamente 

decorrente de uma significação de prestígio que assim parecia definir-se na capital»139.

 O caso dos cineteatros é singular neste contexto, pois foi durante o período 

estudado, na década de 40, que estes se estabeleceram como tipologia e se espalharam 

pelo país, como uma nova rede de salas, dispostas para que a mensagem e influência do 

Regime chegasse a todos os cantos provincianos do país e ao povo iletrado. Ficaram, por 

isso, inevitavelmente, marcados pelo formalismo do Estado.

II.5 Viragem: a produção arquitetónica dos anos 50

«[…] a partir de finais da década de 40 novas perspectivas se abrem aos jovens arquitectos 

portugueses que nos conjuntos urbanos, na nova habitação, ou nos equipamentos escolares 

exprimem diversas tendências de modernidade»140.

138  «Com uma linguagem claramente híbrida, o Cinema Monumental de Rodrigues de Lima, em 44, afirma-se em 

antinomia com os princípios seguidos por este no antigo Cinearte (1938).» Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura 

Portuguesa 1930/1974, pag 31

139  Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, pag 108

140  Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, pag 49
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 Os resultados do I Congresso Nacional de Arquitetura, realizado em 1948, mostraram 

uma «generalizada contestação dos valores nacionais como os entendem os governantes»141. 

Foram muitos os arquitetos a pronunciarem-se contra uma imitação dos ‘decorativismos 

do passado’ e a favor de uma arquitetura adaptada a cada programa, na qual a forma siga 

sempre a função. O congresso acabou por marcar o tom da produção arquitetónica que se 

fez na década seguinte.

 Na primeira metade da década de 50, a arquitetura assentou na ‘dimensão social 

da profissão’, «baseada formalmente no ‘Estilo Internacional’»142 e no funcionalismo. O 

‘academismo e folclorismo’, preconizados pelo Regime, foram superados pela procura 

de um ‘método racionalista e de linguagem internacional’, inspirado nas vanguardas 

europeias e na procura de novas formas, que se vão concretizar na produção arquitetónica 

desses anos. «A arquitectura moderna assume-se, então, como uma contestação ao 

regime, ao estado das coisas. O interesse dos arquitetos manifesta-se na produção de 

obras ‘verdadeiras e atuais’, sem que se percam as tradições e ‘raízes da arquitetura 

portuguesa’»143.

 Numa atitude crítica ao Estilo Internacional, na sua ideologia de ‘industrialização 

massificante’ na reconstrução das cidades europeias, retomou-se, em Portugal, a 

necessidade de entender a ‘casa portuguesa’ e a arquitetura vernacular, «no quadro de 

uma tendência de simbiose dos pressupostos modernos com os contextos, culturas e 

identidades»144.  

 Nesse âmbito, vários arquitetos, incluindo o jovem Fernando Távora, Keil do 

Amaral e Nuno Teotónio Pereira, reuniram-se no final dos anos 50 e realizaram o Inquérito 

à Arquitetura Regional Portuguesa. Este estudo foi feito explicitamente para contrariar a 

‘hegemonia da Casa Portuguesa’ e, por extensão, a ‘linguagem arquitetónica do regime’. 

Procuravam documentar a pluralidade regional da arquitetura popular, fazendo com que a 

Casa Portuguesa passasse a ser vista, de certa forma, como uma visão retrógrada145.

 A análise foi feita através de reconhecimento presencial em todo o país, onde a 

estética voltou a ser o critério para o estudo desta ‘Arquitetura Popular’. Ao contrário 

de Raul Lino, neste estudo é colocada a «ênfase num olhar moderno sobre a arquitetura 

141  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 61? versão

142  Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, pag 49

143  Idem, Ibidem

144  Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, pag 50 A arquitetura portuguesa destes primeiros 

anos da década de 50 é uma situação particular dentro do contexto europeu, onde vários fatores como a «força da 

tradição», a disponibilidade de materiais, os desenvolvimentos tecnológicos do país e a sua «capacidade criativa, 

marcadamente integradora e tradicionalista», transpuseram para a arquitetura a adoção desses conceitos modernos 

e a sua integração, de certa forma original, nos modelos tradicionais portugueses.

145  João Leal, Arquitectos, engenheiros e antropólogos: Estudos sobre arquitectura popular no século XX português, pag 49
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popular»146. Os exemplos que aparecem no Inquérito são considerados como os mais 

‘modernos’ pelos arquitetos envolvidos, ou seja, exemplos que evidenciavam valores da 

arquitetura moderna que eles próprios procuravam refletir nas suas obras: «’construções 

elementares, muito simples, muito racionais, muito lógicas’ (Teotónio Pereira 1996)»147. 

O Inquérito à Arquitetura Popular teve grande influência na produção arquitetónica da 

época, abrindo diálogo entre arquitetura vernácula e arquitetura moderna, especialmente 

na obra de Fernando Távora148.

 Mais tarde, o tema da arquitetura popular despertou também o interesse dos 

antropólogos do Museu Nacional de Etnologia, liderados por Ernesto Veiga de Oliveira, 

que fizeram várias pesquisas importantes entre os anos de 50 e 70, inicialmente com 

a colaboração de Jorge Dias, sobre o «[…] estudo etnográfico e antropológico da 

arquitectura tradicional portuguesa»149. Essa pesquisa estava inserida num estudo mais 

alargado sobre a «cultura popular portuguesa e sobre o modo de vida camponês»150.

 O trabalho da equipa baseou-se no levantamento exaustivo da cultura e das 

tecnologias tradicionais prevalecentes no mundo rural português151. O interesse dos 

antropólogos não estava nas formas arquitetónicas, nem na sua qualidade estética, mas 

em saber de que maneira eram usadas e de que forma estavam ligadas aos modos de vida 

dos indivíduos e das comunidades152. O objetivo era proceder a uma cobertura equilibrada 

e representativa do conjunto arquitetónico do país153.

 O conjunto de todas estas pesquisas e inquéritos, levados a cabo por várias equipas 

disciplinares, desde Raul Lino, no final do século XIX, a Veiga de Oliveira, na década de 

70, forneceram as pistas e informações cruciais para um entendimento, a vários níveis, da 

arquitetura vernacular portuguesa, na qual os arquitetos e outros profissionais se puderam 

basear e que ainda hoje se mostram válidas e pertinentes, para melhor compreender a 

nossa arquitetura popular.

146  João Leal, Arquitectos, engenheiros e antropólogos: Estudos sobre arquitectura popular no século XX português, pag 42

147  Idem, pag 48

148  Idem, pag 9

149  Idem, pag 11

150  Idem, pag 12

151  João Leal, Etnografias Portuguesas (1870-1970) Cultural Popular e Identidade Nacional, pag 197

152  Por exemplo, num extrato de ‘Arquitetura Tradicional Portuguesa’, Veiga de Oliveira descreve a ‘varanda’ como 

‘anexo de lavoura’ antes de ser qualquer outra coisa. in João Leal, Arquitectos, engenheiros e antropólogos: Estudos sobre 

arquitectura popular no século XX português, pag 53

153  O trabalho de pesquisa centrou-se em quatro núcleos: análise de artigos sobre tipologias habitacionais situadas no 

porto ou nas suas imediações, pesquisa sobre formas de arquitetura popular caracterizadas pela natureza precária 

dos materiais utilizados na sua construção, um estudo mais genérico sobre o conjunto de tipologias habitacionais 

populares no país e, por fim, análise de um conjunto de textos sobre tecnologias tradicionais de uma ou de outra 

forma articuladas com formas de arquitetura popular de caráter utilitário. in João Leal, Etnografias Portuguesas (1870-

1970) Cultural Popular e Identidade Nacional, pag 198
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Fig 46. Cinema Águia de Ouro e salão High Life, Praça da Batalha

Fig 47. Salão Jardim da Trindade

46

47
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III.1 A construção de cinemas em Portugal

 Durante toda a segunda metade do século XIX e início do século XX, a construção 

de teatros em Portugal cresceu exponencialmente. De facto, entre 1834 e 1865 foram 

construídos 70 novos teatros em Portugal, até ao final do século, mais 140 e nas três 

primeiras décadas do século XX abriram 90 novas salas154. A partir de 1927, com as 

imposições da nova legislação e o aparecimento do cinema no início do século, tudo iria 

mudar, deixou-se de construir teatros e introduziu-se uma nova tipologia: o cineteatro.

 Com o aparecimento do cinema em Portugal, no início do século XX, a disseminação 

de cinematógrafos nas grandes cidades foi bastante rápida e fervilhante. Estas primeiras 

salas, que no início se chamavam de ‘salões’, não eram mais do que pequenos espaços 

adaptados à projeção de filmes ou estruturas ‘improvisadas’ que serviriam também de 

local de reuniões e festas, como eram o Salão High Life, na Praça da Batalha (ver Fig 46), 

ou o Salão Jardim, atual Cinema Trindade155 (ver Fig 47). O ano de 1907 foi o mais fértil 

em termos de novos cinemas, uma vez que, naquele ano, apareceram mais de 15 salas 

entre Lisboa e Porto. A partir daí continuaram a aparecer, entre 2 a 5 por ano, sempre nas 

grandes cidades156. O cinema surgiu como uma atividade bastante atrativa e, num primeiro 

momento, teve «uma aceitação muito popular e adapta-se aos vários locais onde existe 

uma natural concentração de pessoas, como feiras, circos, esplanadas e restantes salas de 

espectáculo, com destaque para os teatros»157.

 Os antigos teatros, que perdiam audiência paulatinamente com o passar dos anos, 

encontraram, na projeção de filmes, uma oportunidade para diversificar a sua programação 

e atrair de novo o público. Essas projeções faziam-se, numa primeira fase, durante os 

intervalos das peças teatrais e, lentamente, começaram a fazer parte do vocabulário dos 

teatros. Em meados do século XX, no Teatro de São João, no Porto, eram exibidos filmes 

em sessão noturna, e espetáculos de teatro durante o dia. A programação dos espaços 

que, anteriormente, se dedicavam apenas ao teatro, abarcava também a projeção de filmes, 

uma vez que se tornara bastante popular. O teatro e o cinema passam, assim, a ficar 

intimamente ligados158.

154  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raiz italiana, pag 1155

155  A maior parte destas estruturas foi desmantelada ao fim de alguns anos, ou substituídaa por novos edifícios, 

normalmente por Cinemas ou Cine-Teatros.

156  Análise feita por José Leite em Cinematógrafos e Animatógrafos no bolg Restos de Colecção

157  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 22

158  «[…] os cinemas que apareciam fora do centro da cidade eram invariavelmente determinados pelas características 

dos bairros, pela densidade da sua população e, também, pela lógica de rentabilidade das salas. Mas a rentabilidade 

dessas construções […] reside na diversidade dos seus projectos.» In Margarida Acciaiuoli de Brito, Os cinemas de 

Lisboa – Um fenómeno urbano do século XX, pag 87-88
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Fig 48. Gráfico da evolução da construção de Cineteatros de raíz (grupo A) e Cinemas (grupo B), por década, em 

Portugal. Análise feita por Susana da Silva
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III.2 Composição da tipologia ‘cineteatro’

 A partir de 1927, com o aparecimento do decreto-lei de maio do mesmo ano, 

alusivo às disposições sobre os espetáculos em geral e sobre a «construção, reconstrução 

e alteração dos recintos a eles destinados.»159, os cineteatros instituíram-se em Portugal 

como uma nova tipologia. Este é o decreto «que vai modelar e instituir os Cine-Teatros»160, 

como afirma Luís Soares Carneiro. 

 Os recentes espetáculos cinematográficos divulgaram-se rapidamente, segundo 

Susana Peixoto da Silva, nas localidades de menor dimensão, apropriando-se dos teatros 

existentes. Se não existisse já um teatro, era criado um novo edifício que, obrigatoriamente, 

conciliasse os dispositivos do teatro («palco, caixa de palco, teia, pano de ferro, proscénio, 

fosso de orquestra e camarins»), o que levou a uma construção generalizada pelo país de 

salas que conciliavam os dois programas: os cineteatros161.

 Aqueles edifícios tiveram um crescimento exponencial entre as décadas de 30 e 

50, em Portugal, e instalaram-se, com o apoio do Estado, um pouco por todo o país: nas 

capitais de distrito, pequenas cidades e sedes de concelho, ou seja, «as cidades de ‘província’ 

tinham, a partir de agora, a sua sala de cinema complementada com dispositivos capazes 

de receber também o teatro.»162 

 Entre 1927 e 1939 foram construídos vinte cineteatros em Portugal. Na década de 

40 aparecem trinta e dois, incluindo o Cine-Teatro de Vale Formoso e, na década de 50, o 

número aumentou para trinta e oito, segundo a análise feita por Susana Silva163, como se 

pode analisar no gráfico da Fig 48. Ao mesmo tempo, na capital continuaram a florescer 

os espaços dedicados exclusivamente ao cinema. Os cinemas fizeram o movimento 

contrário, após a explosão do início do século. Acompanharam sensivelmente a produção 

de cineteatros nos anos 30 e, a partir daí, construíram-se muito menos, sensivelmente 10 

em cada década. Isto reflete, em parte, a consequência direta do decreto de 1945, que 

estabelecia a obrigatoriedade para que os cinemas, com lotação superior a 800 lugares, 

funcionassem com ‘agenciamento misto’, ou seja, salas mistas para teatro e cinema164. 

159  Margarida Acciaiuoli de Brito, Os cinemas de Lisboa – Um fenómeno urbano do século XX, pag 73

160  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raiz italiana. In Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo 

(1927-1959), pag 74

161  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 91-92

162  Idem, pag 100

163  Apenas uma pequena parte é construída nas grandes cidades durante a década de 30, dois em Lisboa e dois no 

Porto.

164  Margarida Acciaiuoli de Brito, Os cinemas de Lisboa – Um fenómeno urbano do século XX, pag 155
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Fig 49. Distribuição territorial de salas de espetáculo construídas entre 1927 e 1959. Análise feita por Susana da Silva
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 Ao todo, foram construídos cerca de noventa cineteatros, entre as décadas de 30 e 

50, em Portugal. Mas, como se pode justificar a sua difusão em tão grande número num 

ambiente imediatamente após e durante a Segunda Guerra Mundial? Acreditamos que, 

nesta circunstância, o Estado Novo desempenhou um papel importante.

 Com a Primeira Guerra Mundial, os vários regimes totalitaristas que surgiram na 

Europa, em particular na Itália, Alemanha e Espanha, procuraram criar aparelhos de 

propaganda do Estado, de modo a alcançar maior apoio político junto da população, 

fortalecendo a sua posição como regime totalitarista. Esses dispositivos eram, muitas 

vezes, ligados às projeções de filmes. Enquanto que nos anteriores, estes dispositivos 

foram desmantelados no final da guerra, pelo contrário, em países como Portugal, onde 

verdadeiramente se instalaram regimes totalitaristas no pós-guerra, esses processos de 

propaganda foram institucionalizados165.

 Assim se entende a necessidade de criar uma rede de ‘Salas de Espetáculo’, que 

fosse instrumento de propaganda, em parte através do cinema, e que se tornasse, de certa 

forma, veículo de controlo da população, não só das cidades, mas também do interior., 

como se pode ver no gráfico da Fig 49. A partir daí, em todas as cidades, grandes ou 

pequenas, existia um equipamento cultural relevante do ponto de vista urbano, capaz de 

albergar grande parte da população dessa localidade. Estas salas foram, notoriamente, 

objeto de censura, através da Secção Técnica da Inspeção dos Espectáculos (IE) que, 

desde 1944, estava sob o domínio do Serviço Nacional de Informação (SNI) que servia o 

Regime166. Esta censura aplicava-se tanto ao programa cultural do espaço como ao projeto 

de arquitetura, intervindo no aspeto formal do edifício, em particular, nas fachadas.

 A maior parte dos cineteatros tornou-se no elemento de referência, nas localidades 

onde se implementaram, tanto a nível social como cultural. Por um lado, estes novos 

equipamentos apareceram nas pequenas cidades como símbolo da modernidade e novidade 

dos espetáculos de cinema e teatro, agora acessíveis a um público mais abrangente e, por 

outro, marcaram a influência do Estado Novo, a difusão dos seus ideais através desses 

edifícios, tanto na programação como na linguagem dos mesmos.

 Na realidade, estas salas eram também uma referência pela sua própria dimensão. O 

Cine-Teatro de Vale Formoso, por exemplo, foi projetado para 1076 espectadores167, um 

espaço considerável, tendo em conta o contexto onde se insere, numa zona de periferia e 

baixa densidade populacional, dentro da freguesia de Paranhos. Mas, tal como se pode ler 

165  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 31

166  Idem, pag 67-68

167  Para contexto, o Cinema Batalha no Porto, construído em 1946, teria 950 lugares
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Fig 50. Cine-Teatro de Vale Formoso, esquema sobre o mapa de localizção

Fig 51. Cine-Teatro de Estarreja, esquema sobre o mapa de localização

Fig 52. Planta de localização do Cine-Teatro, Vila Viçosa

Fig 53. Planta de localização do Cine-Teatro Jordão, Guimarães
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na memória descritiva, o Cine-Teatro foi pensado para ‘servir’ a freguesia e as vizinhas, 

como a de Bonfim, Nossa Senhora da Conceição, Carvalhido e Lapa. Havia uma ideia 

utópica, naquela altura, de criar grandes salas espetáculo e que estas fossem ocupadas pela 

população de uma localidade inteira, como acontece no caso extremo do Cine-Teatro de 

Sobral de Monte Agraço (de 1946), que tem uma capacidade de 600 espetadores quando 

a localidade, na altura, tinha apenas 800 habitantes168. 

 Assim, podem entender-se as proporções fora de escala do Cine-Teatro de Vale 

Formoso, em relação à sua envolvente. Fizemos uma comparação com o Cine-Teatro de 

Estarreja (1950), a título de exemplo: este tem uma área total dos espaços principais de 

cerca de 900 metros2 e foi construído numa localidade com cerca de 25 000 habitantes, na 

altura. Vale Formoso, por sua vez, tem uma área dos espaços principais de cerca de 1480 

metros2 e foi projetado para uma freguesia de cerca de 40 000 habitantes, em meados da 

década de 40. Obtemos, assim, uma proporção semelhante, entre a área do edifício e a 

quantidade de possíveis espetadores (Fig 50 e 51). Tal proporção, entre os edifícios e a 

escala demográfica da localidade, mantem-se bastante semelhante em todo o país169.

III.3 Análise do Cine-Teatro de Vale Formoso

III.3.1 Enquadramento urbano

 Na escolha da localização dos cineteatros, a natureza específica do seu programa e 

a considerável magnitude das suas salas eram os pontos chave. Muito embora os ‘pesados 

regulamentos’ a que estavam sujeitos, por norma, encontramo-los em zonas centrais, com 

presença relevante no espaço urbano. Localizam-se em vias importantes de expansão da 

cidade, como no caso do Cine-Teatro Jordão (1938), em Guimarães, ou do Cine-Teatro 

Florbela Espanca, de Vila Viçosa (1957), do arquiteto Rebello de Andrade (Fig 52 e 53).

 A colocação dos cineteatros numa situação de proximidade com outros edifícios 

públicos era um ponto importante em consideração, uma vez que se incluíam numa 

política de inserção de equipamentos públicos de iniciativa do Estado. Preferencialmente, 

168   Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 108-109

169  «Nas pequenas cidades, onde não havia número de habitantes suficientes para a construção de salas exclusivas 

de cinema, estes equipamentos [os cineteatros] são a grande marca de progresso e cosmopolitismo dos novos 

tempos e os palcos da vida colectiva. A sua escala é enfatizada, contaminada ‘pela imagem de uma “grande”, 

de uma imensa arquitectura – salas vastas de uns mil lugares (quase a população inteira de uma vila) previstos, 

como pensavam os ingénuos legisladores, para servir toda a população de um bairro lisboeta, ou de uma pequena 

vila, ou ainda de uma cidadezinha local.»  J. Manuel Fernandes, Cine-Teatros de Portugal: arquitectura imaginária?. In 

DIETRICH, Jochen, Cine-Teatros de Portugal. Catálogo Bilingue da Exposição Cine-Teatros em Portugal. In Susana Silva, 

Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 107
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Fig 54. Cine-Teatro Avenida - Aveiro, 1929 Fig 55. Cine-Teatro da Guarda, 1953

Composição em gaveto - entrada na esquina

Composição em gaveto - dupla entrada

Composição longitudinal - entrada única na fachada principal

Fig 56. Cine-Teatro Florbela Espanca, Vila Viçosa, 1957 Fig 57. Cine-Teatro de Gouveia, 1942

Fig 58. Cine-Teatro Jordão, Guimarães, 1938 Fig 59. Cine-Teatro de Estarreja, 1950

54 55

56

58

57

59
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colocavam-se num lugar de destaque na malha urbana. Na maioria dos casos, encaixavam-

se num gaveto, para usufruírem de entradas distintas por duas, obedecendo, portanto, à 

legislação de 1927, que obrigava ao redimensionamento das salas em função do número 

de acessos170.

 Assim resultaram dois conjuntos de edifícios: o primeiro, os que se caracterizavam 

pela sua localização no gaveto, com a entrada principal feita na esquina, como nos 

exemplos do Cine-Teatro da Guarda e Cine-Teatro Avenida, em Aveiro, ou com duas 

entradas, localizadas em ruas distintas, como no Cine-Teatro Florbela Espanca, em Vila 

Viçosa, e no Cine-Teatro de Gouveia. O segundo, nos casos em que a malha urbana não 

permitia, nomeadamente em zonas periféricas, caracterizam-se pelo seu desenvolvimento 

em eixo, seguindo uma composição frequentemente simétrica, longitudinalmente, das 

quais destacamos os casos do Cine-Teatro de Estarreja e Cine-Teatro Jordão que, no 

entanto, mantêm uma entrada de serviço lateral ou no tardoz, recorrendo a uma via 

privada lateral do Cine-Teatro, no caso de Estarreja171.

III. 3.2 Organização do programa 

 A maior parte dos cineteatros segue linhas gerais idênticas, no que toca à organização 

funcional e programática. Os dois modelos referidos são bastante semelhantes na 

organização interior, exceto na zona da entrada e receção ao público que, no caso das 

situações em gaveto, é adaptada às duas frentes públicas, variando entre entrada na esquina 

(ver Fig 54 e 55) ou duas entradas distintas (ver fig 56 e 57) A seguir analisaremos alguns 

cineteatros em planta para entender o modelo base e as adaptações em cada caso. 

 O projeto do Cine-Teatro Jordão, do arquiteto e engenheiro Júlio José de Brito172 

é um dos exemplos mais claros do modelo de cineteatro. No alinhamento de outros 

edifícios do mesmo tipo, existe uma clara e física separação entre a zona pública e a zona 

de serviço, como era previsto na legislação de 1927, com acessos independentes a partir 

170  Espaços superiores a 500 lugares tinham obrigatoriamente de ter duas fachadas com acesso à rua, podendo uma 

das ruas ser privativa, com um mínimo de 8 metros de largura. Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e 

Registo (1927-1959), pag 77

171 «Devido à situação urbana dos lotes em que se implantaram, os dois exemplos acima referidos recorrem à criação 

de um pátio lateral com características de rua privativa que permitia não só o acesso às zonas públicas do edifício, 

com a entrada de serviço, aproveitando a quebra da frente urbana contínua para, com a localização da torre, 

destacar o edifício da restante volumetria» in Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), 

pag 129

172  Este arquiteto é também o autor do Teatro Rivoli, no Porto.
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Fig 60. Esquemas de organização funcional de alguns cineteatros portugueses: comparação entre posição e escala 

de diferentes tipos de espaço: amarelo - zonas de chegada/estar; vermelho: plateia e palco; laranja - zonas 

de bar e convívio; azul escuro - casas de banho; azul claro - camarins e espaços técnicos 10m

Cine-Teatro Jordão, Guimarães Cine-Teatro Florbela Espanca,

Vila Viçosa

Cine-Teatro de Gouveia

Cine-Teatro de Vale Formoso, Porto, pisos 0 e 1 (versão do projeto de 1946)
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de ruas distintas. A zona pública é composta por dois pisos: no rés-do-chão o vestíbulo 

de entrada, foyer, acessos verticais, zonas de distribuição para a plateia e, no primeiro 

piso, uma outra zona de foyer, com bar, para uso durante os intervalos dos espetáculos, 

e corredores de distribuição para os camarotes, tal como acontece em Vale Formoso. A 

zona de serviço, por sua vez, é composta por camarins, acessos verticais próprios, espaços 

de comunicação com o palco e acesso à rua traseira.

 A entrada, no caso deste cineteatro, é feita a eixo da composição, com um volume 

destacado na entrada em altura e saliente em planta. Entra-se no espaço do vestíbulo, 

diretamente da rua, que se coloca entre as duas caixas de escadas, de onde se avança para 

o espaço de receção/foyer, numa relação de extrema fluidez entre os dois espaços. Tal 

como neste caso, o acesso à plateia é feito, quase sempre, a eixo com a entrada e depois 

pelas portas laterais, duas ou três de cada lado, às quais se acede por corredores (Fig 60).

 Do modelo que se localiza no gaveto, destacamos dois cineteatros, em duas zonas 

distintas do país, Gouveia e Vila Viçosa, os quais apresentam duas entradas públicas. O 

que acontece, muitas vezes, é que existe uma hierarquização dessas entradas, distinguindo 

claramente as duas, uma principal e a outra mais pequena, que seria a secundária, e por 

vezes associada ao bar. Esta serviria, maioritariamente, como saída no fim dos espetáculos, 

como acontece no Cine-Teatro de Gouveia. No caso do Cine-Teatro Florbela Espanca, 

em Vila Viçosa, as duas apresentam uma expressão semelhante, em área e fluidez de 

espaço, com triplos pórticos que lhes dão um caráter igualmente digno em ambas.

 Os acessos verticais são feitos, nestes casos, no gaveto, aproveitando a sua posição 

privilegiada para conferir uma expressão distinta à fachada, que marca a assimetria do 

alçado, acentuando-a em altura. No resto dos exemplos, tal como no Cine-Teatro Jordão 

e em Vale Formoso, existem duas caixas de escadas, de cada lado da entrada, que se 

integram, em planta, no volume principal do edifício.

 O caso de Vale Formoso é singular, na medida em que as duas caixas de escadas 

estão salientes, em planta, da volumetria principal, o que permite a expansão do foyer 

lateralmente e a criação da ilusão de um edifício muito mais largo e imponente, na fachada. 

 Quanto aos espaços de serviço, tanto no Cine-Teatro de Gouveia como no Florbela 

Espanca, de Vila Viçosa, estes englobam as casas de banho, junto aos espaços de foyer 

das duas entradas que, no caso de Vale Formoso, se encontram de cada lado do bar, no 

corredor de distribuição do lado esquerdo. Os camarins e os espaços técnicos encontram-

se, em regra, posteriormente ao palco, com fácil acesso a ele, como vemos em Vale 

Formoso e Gouveia. Noutros casos, como em Florbela Espanca, esses espaços ficavam 

num dos lados do palco.
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Fig 61. Esquema parao entendimento de relações de proporção dos diferentes cineteatros: a) Cine-Teatro Jordão, planta; 

b) Cine-Teatro Florbela Espanca, planta; c) Cine-Teatro de Estarreja, planta e corte; d) Cine-Teatro de Vale 

Formoso, planta e corte;

Fig 62. Cine-Teatro de Estarreja;

Fig 63. Cine-Teatro de Vila Franca de Xira;

68 a) 68 b)

68 c) 68 d)

69 70
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 Vale Formoso distingue-se pela generosidade dos espaços e pela densificação 

do programa.  As zonas de convívio e de reunião dos espetadores ganham aqui maior 

relevância: o foyer da entrada, dividido em dois pisos, ocupa uma área equivalente à da 

plateia e o bar assume uma expressão e volumetria que se destacam do conjunto, com 

uma ligação singular ao pátio exterior, na zona nascente. Pode estabelecer-se aqui um 

paralelo com a organização interior dos teatros, onde era dada quase tanta importância, no 

tamanho e decoração, aos espaços de estar nos intervalos e à sala principal de espetáculos, 

pelo que observamos alguma desproporcionalidade destes espaços de estar, em Vale 

Formoso, em relação aos restantes exemplos de cineteatros estudados, onde estes espaços 

são, claramente, secundários. 

 Em corte, o volume do palco destaca-se de toda a composição, em altura. O 

esquema recorre sempre a uma ‘escada’ crescente entre o corpo da entrada, volume da 

sala principal e caixa de palco, como se pode ver em vários cineteatros (ver Fig 61).

 Nas plantas dos cineteatros, encontramos facilmente relações de geometria 

recorrentes. A mais reconhecível é a razão de 2:1, entre o comprimento e largura da 

volumetria principal. A subdivisão dos espaços é feita de forma a que a profundidade da 

caixa de palco e a profundidade da zona da entrada e foyer sejam iguais, como se pode 

ver nos esquemas elaborados, em planta, dos Cine-Teatros Jordão, Florbela Espanca e de 

Estarreja.

III.3.3 Composição da fachada e sua fenestração

 O Cine-Teatro de Vale Formoso é um caso singular pois, apesar de ter na sua génese 

uma composição em gaveto, como mostram os desenhos das primeiras fazes do projeto 

(1945 e 1946), a verdade é que este se encaixa facilmente numa composição longitudinal, 

o que transparece na fachada principal.

«Por contraponto com as situações urbanas em gaveto, a estrutura de desenvolvimento 

longitudinal com entrada a eixo reflectia-se frequentemente numa solução de composição 

simétrica do alçado principal, com a entrada ao centro rematada por palas, varandas ou 

envidraçados […]. Nos restantes, muitas vezes essa rigidez era quebrada pela introdução de 

uma torre lateral que funciona como elemento de referência urbana e, independentemente 

da sua formalização, representa ‘sempre um sinal de modernidade para o edifício que 

culmina»173.

173  José Manuel Fernandes – ‘Arquitectura Modernista em Portugal (1890-1940)’, Lisboa: Gradiva, 1993, p.67. In 

Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 127-128 
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Fig 64. Esquissos sobre as fahcadas dos Cine-Teatros Jordão, Estarreja e Vale Formoso

Fig 65. Evolução do desenho e proporções da fachada principal e torre do Cine-Teatro de Vale Formoso:   

a) 1945; b) 1946 e c) 1948

Fig 66. Fotografia atual da torre do Cine-Teatro de Vale Formoso, Paranhos

64 c)

65 a)

66

64 a) 64 b)

65 b) 65 c)
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 No modelo de cineteatros de composição longitudinal, a formatação da fachada 

é, geralmente, tripartida na zona da entrada, composta por pórticos, envidraçados, palas 

e assimetria marcada pela torre. Por exemplo, no Cine-Teatro de Estarreja, do arquiteto 

Raul Rodrigues Lima174 e no Cine-Teatro de Vila Franca de Xira, as fachadas

«apresentam no seu exterior a pala sobre a entrada, o envidraçado no alçado principal 

marcado pela leitura de três tramos verticais, mas também a torre lateral onde se localizam 

os acessos verticais e que, em simultâneo, quebra a simetria axial da fachada. Ainda assim, 

o primeiro caso […] apresenta uma solução mais requintada, com o recuo do volume do 

corpo principal do alçado, criando um terraço no último piso, sobre o foyer»175.

 No caso de Vale Formoso, algo semelhante acontece. A entrada encontra-se num 

volume destacado, sobressaindo o recuo do corpo principal, criando um terraço sobre 

o foyer. A entrada é, ainda, marcada com um envidraçado na parte superior, dividido 

em três tramos verticais. O elemento da torre, do lado esquerdo, é copiado em planta 

simetricamente no outro lado, mas mantém a altura do corpo principal, como se pode 

ver na Fig 64 c). Desta forma, a fachada torna-se assimétrica, com a torre demarcada em 

altura, mas mantendo a simetria em planta. Embora nos desenhos finais a torre perca 

altura e, por isso, algum destaque, ela continua a ser o ponto de referência urbano, cujo 

tratamento de alçado pretendia fazer alusão a um envidraçado. Contudo, essa ilusão não 

é conseguida, uma vez que a relação entre pano cego e janelas se torna um pouco pesada, 

como se pode ver na Fig 66.

 O caso do Cine-Teatro de Estarreja é interessante pelo desenho limpo das fachadas, 

a clareza dos volumes e o controlo das alturas, tendo em atenção a organização funcional. 

A fachada principal divide-se em três tramos: o central, correspondente à entrada, por sua 

vez tripartido, e essencialmente envidraçado, os tramos laterais, de igual largura, que são 

essencialmente cegos, sendo um deles correspondente à torre que marca a assimetria da 

fachada, como se pode ver na fig 64 b). O corpo da entrada é, assim, mais baixo que o 

corpo principal, correspondente à sala de espetáculos, o que permite um terraço sobre o 

foyer, tal como acontece em Vale Formoso.

 O complexo inclui, ainda, um pequeno volume na continuidade transversal da caixa 

de palco, com a mesma altura do volume de entrada, que remata um espaço exterior de 

caráter mais privativo, de acesso ao Cine-Teatro. A composição que, em planta e alçado, 

demonstra um desenho cuidado nas proporções.

174  Autor dos projetos para o Cinearte, Cine-Teatro Império, Cine-Teatro Avenida em Aveiro, Cine-Teatro Messias na 

Mealhada, Cinema e Teatro Monumental em Lisboa e o Cine-Teatro da Covilhã  

175  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 128-129
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Fig 67. Cine-Teatro Capitólio, Lisboa (1931): a) fotografia da época; b) fotografia atual

Fig 68. Cinema Batalha, Porto (1947)

67 a) 67 b)

68
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III.3.4 O papel limitador do Estado Novo

 Um pouco pela Europa e América do Norte, o movimento moderno aliou-se ao 

cinema, cujo programa facilitava uma certa modernização da planta e, consequentemente, 

da espacialidade interior e foi através dele que se exploraram as primeiras construções 

modernas de espaços de espetáculo. O programa do cinema favorecia alçados mais 

fechados e uma relação diferente com o espaço público. As fachadas cegas eram 

ideais para a colocação de anúncios e cartazes de filmes, onde os néons sinalizavam os 

espetáculos à noite, concretizando a novidade da modernidade. Por outro lado, dispensava, 

mais facilmente, os espaços de estar e de convívio, privilegiando ambientes de menor 

luminosidade, mais introspetivos e direcionais para a sala principal. Aliado também às 

recém-criadas normas de segurança, que obrigavam ao uso do betão nas estruturas das 

novas salas, tudo parecia favorecer uma vertente mais moderna da arquitetura176. 

 No entanto, em Portugal, os cineteatros tiveram dificuldade em seguir aquela 

linguagem, especialmente durante os anos 40, numa altura em que o Estado exercia um 

controlo pesado sobre a construção destes edifícios e a prática geral da arquitetura.

 Encontramos, ainda assim, edifícios, desta época, que foram o símbolo da entrada 

dos ideais modernos em Portugal e que, de alguma forma, escaparam à censura. O caso 

mais emblemático de ‘arquitetura para o cinema’ é o Capitólio, construído em 1931 em 

Lisboa, referido, por vários autores como a primeira obra modernista em Portugal177. O 

edifício albergava uma sala de espetáculos com palco e camarins anexos, bem como um 

cinema esplanada na cobertura e uma cervejaria. Explora a solução de porticado de betão, 

num jogo entre panos fechados e grandes envidraçados e cobertura plana, como se pode 

ver na Fig 67, onde se realizavam várias atividades de caráter lúdico, além das projeções de 

filmes178.

 Não podemos deixar de referir também o Cinema Batalha, construído em 1946 no 

Porto, apenas dois anos antes do Cine-Teatro de Vale Formoso. Esse faz também uso de 

grandes envidraçados e formas orgânicas.

176  Francis Lacloche, Architectures de Cinémas, 1981

177  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 86-87

178  Idem, Ibidem
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Fig 69. Cine-Teatro de Alcácer do Sal, alterações no desenho da fachada entre duas fases do licenciamento

1947

1951
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 No caso dos cineteatros, no entanto, muitos dos alçados externos foram alterados 

em relação aos projetos de licenciamento iniciais, após a passagem pelo crivo da Secção 

Técnica da Inspeção dos Espectáculos (IE). Como no caso do Cine-Teatro de Alcácer do 

Sal, aberto em 1952, em que esta determinou a alteração dos alçados com o objetivo de 

lhes retirar o ‘ar industrial’ que possuía, uma vez que, segundo a comissão, a linguagem 

utilizada não estava de acordo com a finalidade da construção. 

 Nos desenhos da primeira fase do projeto, de 1947, o alçado mostrava um desenho 

das janelas bastante depurado, os volumes claros e desprovidos de ‘ornamentos’, como as 

modinaturas das janelas, como se pode ver na Fig 69. Já numa segunda fase do projeto, 

em 1951, a fachada ganhou uma espécie de grelha marcada pelo material de revestimento 

e o desenho das modinaturas e composição das mesmas, na fachada principal, alterou-se, 

significativamente, para uma expressão, de certa forma, semelhante à desenhada em Vale 

Formoso.

 Nas ‘correções’ efetuadas, sugeridas pela Secção Técnica da Inspeção dos 

Espetáculos, foram também adicionados outros elementos para o ‘embelezamento’ do 

alçado, como a demarcação do cunhal através da estereotomia da ‘pedra’, os habituais e 

‘portugueses’ canteiros na entrada, a evidenciação do telhado como parte integrante da 

fachada, a inserção de uma pérgula no volume posterior e uma composição, no geral, mais 

‘clássica’ da fenestração. A versão original (1947) apresenta, por exemplo, uma solução de 

janelas horizontais que dobram no canto que, na versão posterior (1951), é substituída por 

uma grelha de janelas circulares inseridas na estereotomia179.

 Este paradigma, de constante censura do Estado, esteve presente até ao início da 

década de 50, altura em que as ideias modernas, trazidas pelos jovens arquitetos, começaram 

a prevalecer sobre o ‘tradicionalismo’ imposto pelo Regime. No caso dos cineteatros, esta 

mudança fez-se notar não só na maior liberdade na linguagem das fachadas, mas também 

na organização interior e no carácter da sala de espetáculos. 

 Vejamos os casos ilustrados nas Fig 70 a 73: os cineteatros Jordão (1938) e Vale 

Formoso (1948) apresentam uma linguagem semelhante em termos das fachadas principais 

e laterais, sendo que estas são, em ambos, bastante fenestradas. Já nos dois casos seguintes, 

os cineteatros de Estarreja (1952) e Florbela Espanca, de Vila Viçosa (1957), construídos 

numa fase posterior, demonstram uma linguagem mais depurada baseada na geometria e 

num alçado quase cego.

179  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 67-68
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Fig 70. Cine-Teatro Jordão, Guimarães, 1938

Fig 71. Cine-Teatro de Vale Formoso, Paranhos, 1948

Fig 72. Cine-Teatro de Estarreja, 1950

Fig 73. Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa, 1957

70 a) 70 b)

71 a) 71 b)

72 a) 72 b)

73 a) 73 b)
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 Isto deve-se, em parte, à evolução da conceção da tipologia do cineteatro: os 

primeiros casos ainda se aproximam bastante do teatro, na importância dada ao foyer e na 

localização, não só do balcão, mas também de camarotes junto ao palco, como era típico 

do teatro, onde se sentavam habitualmente as figuras mais ilustres. Nos dois últimos, no 

entanto, a conceção da sala já se aproximava mais da tipologia do cinema. Os camarotes 

foram eliminados, persistindo apenas o balcão, suprimindo-se os corredores laterais e a 

necessidade de abrir grandes janelas ao longo das fachadas.

III.3.5 A sala de espetáculos

 A tipologia dos cineteatros, em Portugal, consolidou-se a partir da sala de 

espetáculos. A obrigatoriedade na conjugação do cinema e do teatro, no mesmo espaço 

de espetáculo, criou discordâncias na funcionalidade, que se queria independente, dos 

dois. Ou seja, uma sala desenhada para projetar um filme não é, à partida, adequada para 

a realização de uma peça de teatro, e vice-versa. 

«Construídos para funcionar com cinema e teatro, estes edifícios pretendiam, em primeiro 

lugar, responder a um programa de cinema pois esse era o fim moderno e cosmopolita 

a que se destinavam. As ambiguidades da dupla função foram, pouco a pouco, sendo 

substituídas por um novo entendimento do programa misto, que assentou princípios e 

modos de relação interna»180.

 Nos anos 20, alguns autores defendiam que os cinemas não deviam apropriar 

elementos arquitetónicos tradicionais dos teatros, como os camarotes e as frisas, que em 

nada beneficiavam a visibilidade, como também defendiam que não havia necessidade 

de espaços destinados à convivência dos espectadores durante os grandes intervalos 

ou, inclusivamente, a inclusão de camarins e vestiários, uma vez que não tinha atores 

a representar181. O que aconteceu nos cinemas, na generalidade, foi a substituição das 

ordens dos camarotes pela proeminência do balcão e a «eliminação das frisas e bancadas 

circundantes da plateia, transformadas em extensões desta»182. 

180  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 131

181  Por exemplo Robert Mallet-Stevens no ensaio Les Cinemas, de 1924, in Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: 

Evolução e Registo (1927-1959), pag

182  Luís Soares Carneiro, Teatros de Raiz Italiana. In Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo 

(1927-1959), pag 1166
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Fig 74. Teatro Sá da Bandeira (1877)

Fig 75. Teatro São João (1920)

Fig 76. Cinema Batalha (1946)

Fig 77. Cine-Teatro Jordão (1938)
10m

74 a) 74 b)

75 a) 75 b)

76 a) 76 b)

77 a) 77 b)
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 Por questões de visibilidade, alguns autores recomendavam o abandono da forma 

de ferradura que vinha dos teatros italianos e a adoção da forma retangular, em que o 

ecrã se encontra no lado menor. Assim, a forma trapezoidal passa a ser a mais usada nos 

cinemas, como, por exemplo, no Cinema Batalha (ver fig 76), com o ecrã situado no lado 

menor, o lado oposto ligeiramente encurvado e as cadeiras concêntricas, assim como as 

galerias, «de modo a que todos os olhares dos espectadores convirjam naturalmente para 

o centro do écran»183.

 Os cineteatros, no entanto, tiveram de adotar uma estrutura diferente das salas de 

cinema, uma vez que tinham de conciliar todos os elementos do teatro, como a estrutura 

de palco, os camarins e o fosso de orquestra num edifício que, à partida, se queria mais 

preparado para o cinema. O maior problema desta configuração de sala era a organização 

e categorização da assistência. Os lugares mais favoráveis para os dois programas eram 

completamente distintos: no teatro seriam os lugares mais próximos do palco, na plateia e 

nos camarotes, enquanto que, no cinema, esses não são os ideais, pois a visibilidade para 

a tela fica bastante comprometida184. 

 Deste modo, e de uma forma geral, as salas dos cineteatros assumiram uma forma 

retangular, composta apenas por plateia, balcão e, nalguns casos, camarotes185. A zona 

do palco incluía o fosso de orquestra, subpalco (piso inferior ao placo, onde se podiam 

esconder cenários durante a peça), proscénio e grande caixa de palco, com estrutura da 

teia, onde se penduravam os cenários e camarins. 

«Define-se assim, um equipamento demasiado específico e simultaneamente híbrido»186.

 Todos estes elementos estavam presentes no projeto para o Cine-Teatro de Vale 

Formoso. Na página 110 sugere-se uma ilustração da evolução das salas de espetáculo, 

através dos casos do Porto e Guimarães, que permite observar as principais diferenças, 

em planta, entre as várias tipologias, desde o teatro-circo, ao cinema e ao cineteatro, no 

que toca ao formato da sala e tratamento dos espaços de estar interiores.

183  E. Vergnes, Cit por Andreas Vetter, Cit por Margarida Acciaiuoli In Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: 

Evolução e Registo (1927-1959), pag 83

184  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 95

185  Nem sempre existiam camarotes nos cineteatros. O objetivo prinicpal dos promotores era, muitas vezes, a 

construção de uma sala somente destinada ao cinema mas, sob o efeito das regulamentações sobre as salas de 

espetáculo, eram obrigados a instalar equipamentos de teatro. Desta maneira, dependendo da localidade em que se 

implantavam e da sua escala demográfica, o número de lugares na assistência era variável, podendo, em certo casos, 

justificar a anulação dos camarotes.

186  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag 94
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IV 

O arquiteto Francisco Granja, a obra e o mestre Marques da Silva

IV.1 O arquiteto e os primeiros anos como profissional 

IV.2 Marques da Silva: o mestre

IV.3 A parceria com Carlos Neves

IV.4 A obra independente

2. O EDIFÍCIO
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Fig 78. Mapa de localização dos projetos de Francisco Granja na cidade do Porto;

Fig 79. Fotografias de 1953 de várias obras construídas do arquiteto Francisco Granja no Porto: a) Prédio de Rendimento 

na Avenida de Fernão de Magalhães; b) Garagem Pegeot, Porto; c) Cine-Teatro de Vale Formoso, Rua de São Dinis; 

d) Duas moradias na Rua de António Cândido;

Moradia Unifamiliar

Projeto: Reformulação de quarteirão Hab. Plurifamiliar

Cine-Teatro de Vale Formoso 2 Moradias Unifamiliares

Garagem Peugeot78

79 a) 79 b)

79 c) 79 d)



115

IV.1 O arquiteto e os primeiros anos como profissional

 Francisco Fernandes da Silva Granja nasceu em 1914, no ano em que se inicia a 

Primeira Grande Guerra. É natural da Freguesia de Souzelo, Cinfães, no limite do distrito 

de Viseu, entre Arouca e Penafiel. Este arquiteto não estabelece, no entanto, ligações 

à cidade de Viseu, em termos profissionais. Ao que pudemos apurar, nos arquivos 

municipais do Porto e de Viseu e nos arquivos municipais digitais de Lisboa e de Braga, 

a sua obra construída concentra-se, apenas, no concelho do Porto, como se pode ver no 

mapa da Fig 78. Engloba projetos com programas diferenciados, tais como edifícios de 

habitação unifamiliar, um ‘prédio de rendimento’ e uma garagem para automóveis. 

 Nos primeiros anos, após terminar o curso, trabalhou em parceria com colegas de 

faculdade, nomeadamente com Carlos Henrique da Silva Neves (1916-1960)187. Ambos 

mantiveram um atelier na Praça da Liberdade, no centro do Porto, durante a década de 40, 

do qual o Cine-Teatro de Vale Formoso aparenta ter sido o último projeto em conjunto, 

momento a partir do qual se verifica a separação da dupla. Depois desse projeto, a carreira 

de Francisco Granja transitou para outro período, no qual este avançou para a realização 

de obra própria. 

 Embora a informação profissional sobre o arquiteto seja escassa, a publicação do 

Catálogo Aberto da Fundação Marques da Silva188, da autoria de Joana Marques, apresenta 

cinco projetos de Francisco Granja, todos eles na cidade do Porto. Este catálogo é 

publicado na sequência de uma exposição realizada em 1953, no Porto, em homenagem 

ao arquiteto Marques da Silva, sobre os seus discípulos e a sua obra. É também a partir 

desta publicação que soubemos que Francisco Granja ingressou na Escola de Belas Artes 

do Porto em 1929 e concluiu o curso de Arquitetura em 1940. Entre a realização desta 

exposição e a data da sua morte, em 1988, não se conhecem outras obras. 

 VI.2 Marques da Silva: o mestre

 Francisco Granja faz parte de um conjunto de arquitetos que se formaram pela 

Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) em finais da década de 30 e inícios 

de 40. Esses ficaram conhecidos como discípulos de Marques da Silva, uma vez que 

trabalharam com um dos arquitetos mais relevantes da história da arquitetura da cidade do 

Porto e portuguesa.

187  Neves entrou na EBAP em 1935 e concluiu o curso em 1947 com uma média de 17 valores. Consultado no 

Catálogo Aberto da Exposição Marques da Silva: Exposição conjunta das principais obras do mestre e de alguns dos seus 

discípulos, de Joana Marques

188  Joana Marques, Reconstituição biográfica dos arquitectos representados na exposição de 1953: Marques da Silva: Exposição 

conjunta das principais obras do mestre e de alguns dos seus discípulos, de Joana Marques, pag 138-141
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Fig 80. Três projetos do arquiteto Marques da Silva para teatros:       

a) projeto para um Teatro Circo em Braga (1908), não realizado: corte longitudinal; b) As plantas mostram as duas 

disposições possíveis do palco e assistência: plateia virada para o palco (tradicional) e plateia disposta à volta do 

palco circular;           

c) projeto para um Teatro Figueirense (1916) nao realizado: planta do rés do chão; d) e corte logitudinal;   

e) Teatro de São João, Praça da Batalha, Porto (1920): corte longitudinal; f) planta do rés do chão.

80 a) 80 b)

80 c) 80 d)

80 e) 80 f)
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 José Marques da Silva nasceu em 1869, na freguesia de Paranhos. Depois de 

ter trabalhado com o pai, na sua oficina ligada à indústria do mármore, iniciou a sua 

formação como arquiteto no curso de Arquitectura Civil na Academia Portuense de Belas 

Artes. Foi, depois, para Paris, onde concluiu os estudos na Ecole Nationale et Speciale 

des Beaux Arts, no ano de 1896, obtendo o grau de arquiteto. A aprendizagem francesa 

foi muito importante na sua base como profissional189. Durante o período de 7 anos em 

que viveu em Paris, Marques da Silva trabalhou no atelier de Victor Laloux, arquiteto 

que ficou conhecido por grandes trabalhos como as Câmaras Municipais de Tours e 

Roubaix e, ainda, as estações de caminhos de ferro de Tours e Orsay, em 1900. Tais obras 

evidenciavam a sua formação de raiz clássica, bem como uma procura exaustiva pelo 

moderno e pelas inovações construtivas.

 Em 1896, Marques da Silva voltou à cidade do Porto, onde exerceu e projetou a 

maior parte da sua obra. Foi nomeado Arquiteto da Câmara Municipal do Porto, em 1904, 

tendo ensinado em várias escolas de arquitetura portuenses, desde Desenho, Arquitetura 

Civil e Desenho de Construção. Foi, ainda, nomeado diretor da Escola de Arte Aplicada 

em 1914, e da ESBAP, no mesmo ano, tornando-se diretor efetivo desta última em 1931. 

Como professor, estava 

«[…] empenhado em fazer escola na dinamização do grupo de jovens que o acompanhavam 

no quotidiano do seu escritório, com colaboradores permanentes ou eventuais, ou mesmo 

como visitantes assíduos para acompanhar de perto os trabalhos do mestre»190. 

 A sua primeira obra e projeto final de curso, foi a Estação de São Bento, iniciada 

em 1900, «uma proposta de arquitetura de ferro que não se renegava por detrás de uma 

fachada pouco mais que funcional [...]»191. Um dos seus projetos com maior relevância, na 

cidade do Porto, é o Teatro de São João, projetado em 1910, após o incêndio que destruiu 

o edifício original, de 1798. É um dos últimos exemplos de grande sala de espetáculos 

tradicional, à italiana, contruída em Portugal, sessenta anos depois do teatro de D. Maria 

II, em Lisboa. Também o projeto para os Armazéns Nascimento, idealizado em 1914, 

mostra o domínio sobre a nova técnica do cimento armado, aliado a um desenho funcional 

do edifício. Marques da Silva foi, deste modo, um dos arquitetos incontornáveis da cidade 

do Porto, do início do século XX. 

189  Mário João Mesquita, Marques da Silva. Processo, projeto e memória, in Marques da Silva. O aluno, o professor, o arquiteto.

190  Domingos Tavares in Marques da Silva. O aluno, o professor, o arquiteto.

191  Secçäo Regional do Norte da Associaçäo dos Arquitectos Portugueses. J. Marques da Silva : arquitecto : 1869-1947
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Fig 81. Moradia na Avenida Marechal Gomes da Costa, arquitetos Carlos Neves e Francisco Granja    

a) Fotografias atuais;           

b) Planta de rés do chão, piso 1 e 2;         

c) Alçado para a Avenida Marechal Gomes da Costa;        

d) Planta de localização da Moradia e Jardim (orientada a norte).

81 a)

81 b)

81 c) 81 d)
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 Marques da Silva projetou ainda dois outros teatros, que não se chegaram a 

construir: o Teatro Circo em Braga, de 1908, e o Teatro Figueirense, na Figueira da Foz, 

de 1916. São marcados por uma linguagem clássica do alçado e do desenho dos interiores. 

O caso do Teatro Circo de Braga é interessante pelo desenho da plateia que, em planta, 

desenha um arco ultrapassado que possibilita duas disposições diferentes: a primeira 

clássica, com a plateia voltada para o palco principal, e outra na qual o palco fica no centro 

da assistência, permitindo que o público se disponha à volta do palco circular (ver Fig 80).

IV.3 A parceria com Carlos Neves

 Antes do Cine-Teatro de Vale Formoso, conhecemos dois projetos feitos pelo 

atelier de Francisco Granja e Carlos Neves: uma habitação unifamiliar, na zona da Foz e 

um projeto de reformulação do quarteirão, a norte da Praça Gomes Teixeira, em frente à 

Reitoria da Universidade do Porto, que não se chegou a realizar.

 O primeiro localiza-se na esquina entre a Avenida Marechal Gomes da Costa e 

a Avenida da Boavista, e data de 1943. Trata-se de uma grande moradia inserida num 

local privilegiado, com grande jardim, que resolve o gaveto entre essas duas importantes 

vias, numa configuração circular. O jardim revela um desenho cuidado, com pérgulas 

a acentuar as zonas de circulação, ligando a casa a uma zona de lazer exterior, também 

circular, e a outras dependências da casa. 

 Em termos de linguagem arquitetónica, podemos afirmar que este projeto, apesar 

de manter o desenho próximo aos padrões ‘tradicionais’ da época, aponta alguns traços 

de modernidade, tal como mencionou Sérgio Fernandez, na publicação Percurso, onde este 

afirma que a casa tem uma linguagem «mais ou menos convencional [...] mais depurada e 

com algum movimento nas suas formas»192.

 Quanto à organização interior, a casa desenvolve-se em três pisos: no rés do chão, 

encontramos muitos dos espaços sociais da casa, como a sala de visitas e a sala de jantar. 

Este piso possui várias entradas, associadas a escadarias exteriores, que ligam os vários 

percursos pelo jardim e entradas da rua. A cozinha e copa fazem parte da zona de serviço 

da casa, com escadaria própria, que dá acesso, no piso superior, ao quarto das empregadas. 

No piso intermédio, encontram-se o salão de festas, aproveitando a configuração circular 

do gaveto, a garrafeira e o quarto de hóspedes e, no último piso, ficam os quartos e as 

casas de banho, ou seja, as zonas mais privadas da casa (ver Fig 81).

192  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag 41
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Fig 82. Projeto para reformulação do quarteirão em frente à Praça Gomes Teixeira (1945), arquitetos Francisco Granja e 

Carlos Neves: a) perspectiva com a Praça Gomes Teixeira em primeiro plano; b) alçado para a Praça Guilherme 

Gomes Fernandes; c) planta de implantação

Fig 83. Cine-Teatro de Vale Formoso (1945), arquitetos Francisco Granja e Carlos Neves: a) fotografia dos anos 50; b) 

fotografia atual; c) desenho do alçado principal (1945)

82 a)

82 b) 82 c)

83 a) 83 b)

83 c)



121

 As escadas exteriores, do lado da Avenida Marechal Gomes da Costa, conferem 

à fachada uma certa assimetria interessante, acentuando o carácter dinâmico do edifício, 

como se pode ver no alçado e fotografia, na Fig 81.

 A proposta para a reformulação do quarteirão em frente à Praça Gomes Teixeira, 

realizada em 1945, previa a destruição quase total dos edifícios existentes, nesse 

quarteirão, para a implementação de um novo, unitário, com uma escala totalmente 

diferente dos edifícios da envolvente próxima. A composição ficava marcada pela simetria 

e monumentalidade, onde uma galeria de arcadas delimitava a base da edificação, numa 

possível mimetização à galeria do edifício da Reitoria, localizado em frente. As fachadas 

mostravam poucos indícios de modernidade ou, se assim se pode dizer, de gentileza na 

relação com as casas oitocentistas, adjacentes. Os gavetos eram pontuados com pináculos 

e a linguagem das fenestrações e balaustradas demonstrava um certo conservadorismo, 

como se pode ver na Fig 82.

 O Cine-Teatro de Vale Formoso é o último projeto desta parceria, de que há registo. 

Podemos aqui tecer algumas considerações entre este e o projeto para o quarteirão na 

Praça Gomes Teixeira. Com efeito, ambos os projetos são elaborados no ano de 1945, 

sendo que o Cine-Teatro só seria construído em 1948. É possível encontrar algumas 

semelhanças entre eles, nomeadamente no que toca à linguagem e ao tratamento da relação 

de escala com a envolvente. Em termos conceptuais, ambos procuram a afirmação urbana 

do carácter monumental, massivo, praticamente simétrico e, quanto a nós, antagónico 

com a natureza do preexistente. Ainda que, em ambos, se procure a influência da cércea 

dominante da envolvente, os edifícios acabam por ter uma escala muito diferente, que 

se nota, particularmente, no quarteirão da Praça Gomes Teixeira. Desta forma, criava-

se a ilusão de um edifício único, quebrando com a métrica oitocentista e alterando por 

completo a escala da própria praça. 

 A razão pela qual incluímos o Cine-Teatro dentro da parceria com Carlos Neves, 

relaciona-se com o facto de as duas primeiras fases do projeto, de 1945 e de 1946, estarem 

efetivamente assinadas pelos dois arquitetos. A última fase, correspondente aos desenhos 

definitivos, está assinada, todavia, apenas por Francisco Granja. A partir da informação 

incluída no blog ‘Porto Antigo’, percebe-se um pouco sobre a polémica criada nos jornais 

do ano de 1951, que envolvia o Cine-Teatro, que nos levou a pensar que poderia existir 

entre os dois arquitetos um conflito de ideias, que poderá ter sido a razão da dissolução do 

atelier. 

 O que motivou essa separação dos arquitetos, ou o facto de terem parado de 

assinar projetos em conjunto, não é certo, mas pensamos que esteja relacionado com 
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Fig 84. Carlos Neves: a) Conjunto Residencial, Chaves; b) Conjunto de duas habitações, Rua de Pedro Hispano, Porto;  

c) Café Ceuta (1953); d) Edifício de habitação plurifamiliar na Rua de Ceuta (1952)

Fig 85. Manuel da Silva Passos Júnior: a) Igreja do Cristo Rei na Praça D. Afonso V; b) edifício Capitólio na Praça 

Sidónio Pais; c) Cine-Teatro de Júlio Deniz, Rua de Costa Cabral (1942), fachada principal

84 a)

84 b)

84 c) 84 d)

85 a) 85 c)85 b)
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diferenças ideológicas no que toca à prática da arquitetura, como de resto era normal 

entre os arquitetos dessa época. Sabemos que, pelo menos desde 1943, data do projeto 

da moradia na Avenida Marechal Gomes da Costa, Carlos Neves e Francisco Granja 

assinaram projetos em conjunto. No entanto, Granja terminou o curso em 1940 e 

Neves apenas em 1947, pelo que, a oportunidade de, pela primeira vez, poder assinar 

projetos sozinho, possa ter sido uma das razões da sua saída do atelier. Pela leitura entre 

os desenhos posteriores, de ambos os arquitetos, podemos notar algumas diferenças na 

linguagem arquitetónica, que poderia estar na raiz da fragilização da dupla.

 A obra de Carlos Neves, posterior à parceria, na década de 50, mostra uma 

procura e incursão nos princípios modernistas, pela clareza e depuração das formas, em 

contraponto com o que havia projetado com Francisco Granja, como veremos adiante.

 Naquele período, Carlos Neves realizou vários projetos de moradias no grande 

Porto e no norte do país, alguns edifícios de habitação plurifamiliar, dos quais destacamos 

o da Rua de Ceuta, que aloja, atualmente, o Café Ceuta (ver Fig 84). O edifício foi 

construído em 1952, dez anos depois daquela rua ter sido aberta, e integra um conjunto 

interessante de propostas modernistas naquela zona da cidade. Na época, a oportunidade 

criada pela abertura da rua, em 1942, na malha densa do porto oitocentista, sob o traço 

de Arménio Losa, então responsável pelo planeamento urbanístico da Câmara Municipal 

do Porto, incentivou os jovens arquitetos a ousarem inovações modernas no coração da 

cidade, concretizando alguns dos primeiros edifícios de habitação plurifamiliar do Porto, 

com fachadas estruturais. 

 Voltando ao catálogo da Exposição sobre Marques da Silva e os seus discípulos, 

existe uma referência a Granja, enquanto parceiro ou colaborador de Manuel da Silva 

Passos Júnior, porém não oferece registos das obras que teriam feito em conjunto. Sobre 

Passos Júnior, sabe-se que fez o curso de arquitetura na ESBAP, exatamente no mesmo 

espaço de tempo que Granja, entre 1929 e 1940. Trabalhou, essencialmente, em parceria 

com Eduardo Raúl de Silva Martins, graduado também em 1940. Desta dupla ressaltamos 

algumas obras, no Porto, como o edifício Capitólio na Praça Sidónio Pais (atual Avenida 

dos Aliados, à esquerda do edifício da Câmara Municipal) e a Igreja do Cristo Rei na Praça 

D. Afonso V, na Foz do Porto (ver Fig 85)

 Passos Júnior é, também, o autor do Cinema Júlio Diniz, de 1942, a sala de 

espetáculos mais próxima de Vale Formoso no concelho do Porto. Este cinema é um 

edifício modesto, perfeitamente inserido na malha urbana da rua Álvares Cabral, que 

se pode caracterizar como um verdadeiro cinema de bairro. Embora, atualmente, não 



124

Fig 86. Moradias na Rua de António Cândido, arquiteto Francisco Granja:      

a) Fotografia de 1953; b) Fotografias atuais; c) Planta do rés-do-chão e primeiro piso; d) Alçado principal;  

e) Planta de localização (orientada a norte).

86 a) 86 b)

86 c)

86 d) 86 e)
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funcione como tal, o cinema continua a atrair a população para as sessões semanais de 

dança que ali se fazem e pelo Café, que parece estar aberto todos os dias. O pequeno 

átrio do cinema transformou-se numa sala de estar, da comunidade do bairro, o que, a 

nosso ver, valida e dá sentido ao projeto e à forma como o arquiteto desenhou e pensou o 

espaço, uma vez que apresenta uma flexibilidade de usos e capacidade de adaptação a novas 

circunstâncias. O desenho da fachada evidencia alguns traços modernos, nomeadamente 

o jogo de elementos horizontais, enfatizando a entrada, com elementos verticais, como a 

torre que pontua a fachada.

IV.4 A obra independente  

 Até à Exposição de 1953, apenas se conhece o conjunto de duas residências 

particulares na Rua de António Cândido, perto do Cine-Teatro de Vale Formoso, como 

obra própria de Francisco Granja. O projeto para as duas residências particulares data de 

1951 e localiza-se a cerca de 600 metros do Cine-Teatro de Vale Formoso, do qual apenas 

tivemos acesso aos desenhos de uma das casas, que se podem ver na Fig 86.

 A moradia organiza-se em três pisos. No rés do chão, ligeiramente alteado em 

relação à rua, ficam os espaços comuns, como as salas de visitas, sala de estar e de jantar, 

escritório e cozinha. A entrada é feita através de uma escada exterior que dá acesso ao 

pequeno espaço do vestiário. A escadaria interior, imediatamente a seguir à entrada, dá 

acesso ao piso superior onde se encontram quatro quartos, casa de banho e terraço. No 

piso inferior encontram-se o quarto das criadas, salão de jogos e adega, ao qual se acede 

pela continuação da mesma estada.

 As balaustradas dos varandins, portões e muros são feitos utilizando ferro forjado 

num estilo ‘romântico’ elegante e o desenho dos volumes segue uma forma algo rígida. 

Embora se saiba que a encomenda, sobretudo privada, tinha uma influência no desenho 

e aspeto da casa, podemos afirmar que se sente um certo conformismo na procura uma 

linguagem moderna quando comparamos com o projeto da casa na Avenida Marechal 

Gomes da Costa, realizado 8 anos antes, em 1943.
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Fig 87.  Garagem Pegeot na Avenida de Fernão de Magalhães, arquiteto Francisco Granja:     

a) Fotografias de 1953; b) Fotografias atuais; c) Alçado para a Rua dos Navegantes, perpendicular à Avenida de 

Fernão de Magalhães; d) Planta de localização (orientada a norte)

87 a)

87 b)

87 c) 87 d)
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 Para além deste conjunto, embora sem data de realização, conhecem-se mais dois 

projetos, da autoria do arquiteto Francisco Granja: a Garagem automóvel Peugeot e um 

bloco de rendimento, ambos na Avenida Fernão de Magalhães193. 

 Quanto a estes últimos projetos, atribuídos a Francisco Granja por Joana Marques, 

na publicação do Catálogo Aberto sobre os discípulos de Marques da Silva, podemos 

constatar que demonstram uma vertente mais modernista do(s) arquiteto(s), nas formas 

mais claras e depuradas, simplicidade e adaptação ao terreno. No entanto, a falta de 

informação sobre os dois edifícios, nomeadamente a data da realização dos projetos, 

não permite posicioná-los na linha temporal da obra de Francisco Granja, pelo que não 

podemos afirmar que façam parte das obras feitas durante a parceria com Carlos Neves 

ou das obras independentes. Podemos, apenas, especular.

 O edifício da Garagem automóvel Peugeot, também conhecido como edifício 

‘Quadrifólio’, encontra-se no gaveto entre Avenida de Fernão de Magalhães e a Rua dos 

Navegantes e esteve a funcionar até junho de 2017, altura em que a empresa se mudou 

para novas instalações, em Rio Tinto. 

 A linguagem usada é depurada, composta por envidraçados e aberturas verticais na 

fachada norte. Um embasamento granítico faz o contacto com o pavimento do passeio e 

acentua o desnível das duas ruas que fazem o gaveto. Nas fotografias antigas, no entanto, 

este aparece pintado a branco, acentuando a continuidade da fachada, como se pode 

verna Fig 87. O gaveto é resolvido numa configuração circular e entrada acentuada com 

um elemento horizontal, na forma de uma pala, que percorre a fachada.

 A garagem mantém a sua configuração inicial, quase na totalidade, apenas o 

interior foi ligeiramente alterado em 1973, essencialmente na subdivisão dos espaços 

administrativos com a construção de um segundo piso, em mezzanino, numa área reduzida 

do complexo. Mais tarde, foi também acrescentada uma nova ala adjacente à original. No 

decorrer da realização deste trabalho, foram iniciadas obras nessa garagem que, até à data, 

trataram de demolir todo o interior do edifício, mantendo apenas a fachada exterior.

193  Existe um outro projeto mencionado no Catálogo Aberto de Joana Marques, atribuído a Francisco Granja: um 

‘prédio de rendimento’ na Rua de Santa Catarina, cuja localização e informações não nos foi possível apurar.
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Fig 88. Edifício de habitação plutifamiliar na Avenida de Fernão de Magalhães, arquiteto(s) Francisco Granja e Carlos 

Neves (possivelmente):         

a) Fotografia de 1953; b), c) e d) Fotografias atuais; e) Planta de localização (orientada a norte).

88 a)

88 b) 88 c)

88 d) 88 e)
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 No caso deste projeto, a manifestação de uma vertente moderna da arquitetura 

pode dever-se, em parte, ao carácter do programa. Muitos arquitetos deste período tinham 

uma abordagem diferente na linguagem arquitetónica, consoante o programa ou o cliente. 

Assim, quando um projeto tinha um carácter fabril, era-lhes mais fácil implementar 

conceitos modernistas, enquanto que num projeto para uma casa particular, muitas vezes, 

o que prevalecia era o gosto do cliente, que passava quase inevitavelmente por uma alusão 

a elementos do passado, da ‘arquitetura tradicional’194. Isto demonstra, de certa forma, 

a «pouca consistência dos princípios teóricos dos nossos arquitectos», como chega a 

enunciar Sérgio Fernandez195.

 O último projeto, o Bloco de habitação plurifamiliar, na Avenida Fernão de 

Magalhães, é um edifício com 5 andares de apartamentos, com rés-do-chão destinado ao 

comércio, que resolve uma situação de gaveto em curva com a Rua das Antas, junto ao 

Jardim Dr. Francisco Sá Carneiro. Não nos foi possível, no entanto, encontrar as plantas 

do projeto e, consequentemente, a data do projeto. No entanto, podemos observar que se 

trata de uma linguagem formal depurada e bastante clara. 

 Conseguimos perceber que o edifício se enquadra perfeitamente na escala da 

envolvente. A escolha dos materiais, a clareza das formas e o desenho cuidado de todos 

os elementos que compõem a fachada, conferem-lhe um carácter salubre e aprazível. 

Percebe-se que foi bem cuidado ao longo dos anos e que continua a ser habitado. Os 

espaços de comércio encontram-se em funcionamento, ocupados por uma imobiliária, 

um clube e uma lavandaria pública.

 O edifício assume uma elegância que o envolve, na sua forma triangular, e que dá 

uma ideia de continuidade e dignidade a todas as fachadas. A desconstrução do volume 

nos três gavetos, através das varandas, quebra uma certa monotonia da fachada e suaviza 

as esquinas, como se pode ver na Fig 88 c). A entrada é acentuada com o mesmo mármore 

que faz o embasamento no contacto com o pavimento do passeio, a toda a volta do 

volume, e que, nesse ponto de ligação com o exterior, eleva-se até ao primeiro andar e 

marca o alinhamento das varandas superiores (ver fig 88 d).

194  Num texto na revista Arquitectura, da autoria dos Irmãos Rebelo de Andrade, por exemplo, estes defendem o uso 

de certas inovações na construção, a propósito da Escola Naval do Alfeite. Davam a entender que a linguagem 

arquitetónica devia ser adequada ao tipo de programa, que uma escola ou um edifício fabril estariam à partida mais 

pre-dispostos a dotar uma linguam mais depurada e ‘modernista’ ao contrário de uma habitação unifamiliar. Luís 

Soares Carneiro, Casas Ermas: A arquitetura dos irmãos Rebelo de Andrade e os discursos do modernismo

195  Sérgio Fernandez, Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, pag28
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89 a)

89 b)

89 c)

Fig 89. Síntese das obras do arquiteto Francisco Granja: a) obras da parceria com Carlos Neves (1943-1945); b) projetos 

pivotantes, na transição da separação da dupla (1945); c) obra independente (1951-1953?)

1943

-

1945

1945

1945

-

1953?
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 A partir da análise e comparação de todas as obras de Francisco Granja, as que 

seguramente sabemos terem sido desenhadas por ele, as que resultaram da parceria e as 

obras posteriores a esse período, da autoria de Carlos Neves, chegámos a uma possível 

suposição sobre as duas últimas obras abordadas e a razão da rutura da dupla. É possível 

que os dois arquitetos tivessem visões diferentes sobre a arquitetura e a prática profissional. 

Os projetos de Vale Formoso e das duas casas da Rua de António Cândido mostram o 

tradicionalismo no tratamento das fachadas e na organização dos interiores, enquanto 

que os de Carlos Neves, no período após a parceria com Francisco Granja, mostram uma 

procura mais evidente pela linguagem moderna.

 Consideramos, assim, que o prédio de rendimento, na Avenida Fernão de Magalhães, 

seja um projeto resultante da parceria, tal como a casa na Avenida Marechal Gomes da 

Costa e a proposta de reconstrução do quarteirão na Praça Gomes Teixeira. Admitimos, 

no entanto, que uns projetos tenham maior influência de um ou de outro arquiteto, 

tal como era natural na prática da profissão da arquitetura. Assim se pode explicar as 

linguagens distintas entre, por exemplo, a casa na Avenida Marechal Gomes da Costa e o 

projeto para o Quarteirão na Praça Gomes Teixeira, cujos desenhos têm a assinatura dos 

dois arquitetos. 

 Quanto à Garagem automóvel Peugeot, ponderamos que possa fazer parte deste 

grupo ou da obra independente, uma vez que, pelo o caráter distinto do programa, que 

permitia uma linguagem mais depurada, possamos admitir a possibilidade de ambos os 

arquitetos serem autores do projeto.

 O Cine-Teatro de Vale Formoso posiciona-se, assim, na transição entre a obra da 

dupla e a obra independente, como se pode ver na Fig 89. No último grupo, da obra 

independente, colocamos, com certeza, as moradias na Rua de António Cândido, que 

mostram uma linguagem, de novo, mais tradicional.

 Não pretendemos aqui, no entanto, tecer qualquer juízo de valor ou menosprezar 

uma faceta da arquitetura mais tradicionalista que, possivelmente, Francisco Granja 

defenderia. Este foi, sem dúvida, um período difícil para a profissão de arquitetura, pelo 

que esta deve ser entendida no seu contexto histórico-social, como parte de um todo, um 

processo complexo em que todos os caminhos foram e são válidos.
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V 

História e abandono do Cine-Teatro de Vale Formoso

V.1 O projeto de 1945: evolução e alterações

V.2 O programa estabilizado: 1946

V.3 Condicionantes urbanísticas

V.4 A versão final do projeto: 1948

V.5 A sala de espetáculos de Vale Formoso

V.6 Vivência e abandono

2. O EDIFÍCIO
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V.1 O projeto de 1945: evolução e alterações

 O Cine-Teatro de Vale Formoso foi inaugurado, no Porto, a 30 de dezembro de 

1948. A construção deste edifício, localizado no limite da Freguesia de Paranhos, partiu de 

iniciativa privada. A intenção do projeto está explícita na memória descritiva de 1946:

«São, como se sabe, as casas de espectáculos, verdadeiras escolas de educação cívica, e, 

graças à iniciativa do Governo na sua grandiosa Obra de Revolução Nacional, se tem 

criado, pelo País fora, os incentivos profundos e vincados, abrindo caminho às iniciativas 

particulares que o secundam na creação profunda e progressiva da cultura intelectual 

artística do Pôvo Português»196.

 A vontade do arquiteto em integrar o Cine-Teatro na rede de obras incentivadas 

pelo Regime, que se submetiam aos seus critérios de linguagem e ‘estilo’, fica bem patente 

no texto da memória descritiva.

 O projeto para o Cine-Teatro foi, primeiramente, comissionado por Arnaldo 

Caldeira Pato, sócio da Empresa Cinematográfica Vale Formoso197, em 1945, passando 

para as mãos de Alberto Simões Carneiro, sócio da mesma empresa, no ano seguinte. 

Este deu continuidade ao projeto, no terreno cedido previamente por Arnaldo Caldeira 

Pato, com pequenas alterações, como veremos a seguir. O arquiteto Francisco Fernandes 

da Silva Granja, numa altura em que mantinha atelier com o arquiteto Carlos Neves, foi 

o responsável pela execução do trabalho, ainda que, até esta data de 1946, os desenhos 

estejam assinados pelos dois arquitetos.

 O projeto definitivo data de 1948, ano do início da construção, já com alterações 

mais substanciais em relação às fases anteriores. As principais diferenças localizam-se no 

desenho das fachadas, na proporção e na altura dos volumes e, acima de tudo, na relação 

com a envolvente. Uma série de condicionantes ao longo do desenvolvimento do projeto 

levou à perda de relações urbanas importantes, o que pode ter dificultado, de certo modo, 

a integração e longevidade do edifício na comunidade e na cidade.

196  Memória Justificativa e Descritiva, 1946, pag 4

197  Empresa sediada na mesma rua São Dinis, no número 920
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92 a) 1945

Fig 92. Desenhos originais da implantação do projeto nas várias fases (1945, 1946 e 1948)

Fig 93. Fotografias do terreno original, constantes na memória descritiva

92 c) 1948 93

92 b) 1946
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  O terreno localiza-se entre as ruas de São Dinis, a norte, para a qual se vira o alçado 

principal, e a Rua Capitão Pombeiro, a este. A sul, o terreno é delimitado pela Rua de 

Cunha Júnior, que cruza com a Rua Capitão Pombeiro. No projeto original, no entanto, 

as confrontações a sul eram apenas com terrenos privados e logradouros, visto que esta 

secção da Rua de Cunha Júnior não tinha sido ainda construída. Por esse motivo, o limite, 

deste lado do terreno, acaba por ser bastante irregular, em planta, como se pode ver nas 

plantas originais de implantação (Fig 92).

 A oeste, adjacente ao espaço exterior do Cine-Teatro, encontra-se uma ilha bastante 

degradada, cujo acesso se faz pela Travessa do Paiol, que liga à Rua de São Dinis, como se 

pode ver na planta da Fig 92 b) e c).

 Em 1945, o terreno encontrava-se maioritariamente vazio, à exceção de uma 

pequena casa à face da rua e alguns anexos, que se podem observar nas imagens constantes 

da memória descritiva (Fig 93) e assinalados a amarelo na planta de implantação original. 

 Em termos de cotas, existe uma diferença considerável entre o lado norte e o lado 

sul do terreno que era vencida por um talude, de cerca de 5 metros198, conforme se pode 

ver nas plantas de implantação de 1946 e 1948. Para melhor aproveitamento da área do 

terreno, o projeto original para o Cine-Teatro compreendeu a reestruturação desse talude, 

erguendo um muro de contenção de terras na zona sul, ao qual se encostaria o corpo do 

edifício, assim como o nivelamento praticamente total do terreno. A entrada para o Cine-

Teatro far-se-ia através de uma escadaria para a Rua de São Dinis. O piso do rés-do-chão 

estaria cerca de um metro acima da cota da rua.

V.2 O programa estabilizado: 1946

 O programa do Cine-Teatro previa uma grande sala de espetáculos, com 1076 

lugares, foyer, zonas de estar, salão de festas, uma zona de bar com acesso ao ‘parque 

de recreio’199 e áreas de serviço: vestiários, sanitários, zonas de arrumos e administração. 

As versões do projeto de 1945 e de 1946 são, praticamente, semelhantes, no que toca ao 

programa e distribuição das áreas. 

 O projeto inclui, também, a construção de uma parte residencial: três casas em 

banda, com dois pisos, que acabam por definir a frente da Rua São Dinis e o gaveto com 

a Rua do Capitão Pombeiro. Ao fazerem o prolongamento do volume correspondente 

ao pórtico com arcadas, do lado nascente, rematam todo o conjunto. O volume das casas 

198  A Norte, a rua de São Dinis varia entre os 127 e os 129 metros de altitude, na largura do terreno, e a Sul as 

altimetrias andam pelos 132 – 134m, de Poente a Nascente.

199  Memória Justificativa e Descritiva, 1946, pag5
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Fig 94. Moradias em banda inclusas no projeto do Cine-Teatro

Fig 95. Planta do complexo do cineteatro: versão de 1946

Fig 96. Alçado principal do Cine-Teatro: versão de 1946

94 b)

95

96

94 a)
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tem um formato de duplo ‘L’, pegando no alinhamento do pórtico e torcendo em direção 

à rua, fazendo depois o gaveto numa configuração semicircular.

 Todo o projeto teria uma faixa ajardinada periférica, com o objetivo de ‘dignificar’ 

as zonas exteriores, como refere a memória descritiva200 (ver Fig 95). Este desenho das 

zonas verdes prolongar-se-ia para o ‘parque de recreio’, ao qual se acedia através de um 

pórtico com arcadas, virado para a Rua de São Dinis. O pátio viveria, também, do contacto 

com a zona do bar, funcionando como sala de estar exterior do Cine-Teatro.

 A grande sala principal é composta, pelo palco, plateia, balcão e quatro camarotes. A 

plateia tem um formato paralelepipédico bastante alongado, como era típico da tipologia 

dos cineteatros portugueses201, e integra um grande balcão, bastante proeminente no 

espaço, com primeira e segunda ordem202. Os camarotes dividem-se entre o primeiro e o 

segundo piso, tendo, ao todo, 8 subdivisões em cada piso. O desenho da sala foi evoluindo 

entre a primeira e a última fase do projeto, nomeadamente, nas proporções do espaço e 

no desenho dos alçados interiores, como veremos mais adiante.

 A zona pública e a zona técnica do Cine-Teatro são totalmente separadas e 

possuem entradas independentes, manifestação clara do Decreto-Lei de maio de 1927, 

que exigia, às novas salas de espetáculo, incluindo os cineteatros, que as zonas pública e 

de serviço dos edifícios fossem separadas fisicamente, à exceção da boca de palco, único 

ponto de interação entre ambas. Os cineteatros ficavam, assim, obrigados a ter acessos 

independentes, para o público e para os atores203. Consequência daquela premissa, é a 

existência, ao todo, de quatro caixas de escadas: duas associadas à zona pública, para o 

acesso às zonas de estar, no primeiro piso, ao balcão e camarotes, e duas escadas na zona 

de serviço, de cada lado do palco, para aceder aos dois pisos superiores dos camarins e 

varandim técnico do palco.

 Tanto na primeira como na segunda fase do projeto (1945 e 1946), a entrada de 

serviço era feita de forma bastante clara através de uma rua secundária. Existiam duas 

entradas para o público: uma pela rua principal, Rua de São Dinis, e outra, também, pela 

rua secundária, situação que analisaremos à frente.

200  «[…] tem em todo o seu perímetro exterior uma faixa ajardinada, integrando-se nela e pelo lado nascente um 

pequeno parque de recreio. Esta zona verde dá ao edifício uma feição delicada de harmonia e côr indispensáveis 

aos locais urbanizados de caracter requintado.» In Memória Justificativa e Descritiva, pag 4 verso-5

201  Neste caso, a profundidade da plateia é, praticamente, o dobro da sua altura

202  O acesso à primeira ordem é feito no piso 1 e à segunda ordem no piso 2, embora no projeto exista uma separação 

física entre as duas ordens, através de um varandim. Hoje o balcão é continuo, mas mantém o acesso pelos dois 

pisos.

203  Susana Silva, Arquitecturas de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), pag78
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Fig 97.  Organização do programa na versão do projeto de 1946: a) planta do primeiro piso; b) planta do rés-do-chão

106 b)

106 a)
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 Olhando para a planta da segunda versão do projeto, de 1946, observamos que está 

desenhada segundo um eixo longitudinal, com a sala principal ao centro, corredores de 

distribuição de cada lado e outras salas que se desenvolvem para nascente e para poente. 

O conjunto é rematado, ao fundo, pela zona do palco e dos camarins, com zonas técnicas 

e acessos verticais independentes.

 Em planta, o Cine-Teatro apresenta, assim, uma forma simétrica: a entrada é feita ao 

centro, contida num volume destacado, com as bilheteiras de cada lado, seguida do grande 

foyer de distribuição. Duas caixas de escadas ficam posicionadas de cada lado do foyer, 

destacadas em planta, que dão acesso aos pisos superiores da galeria e balcões, destinados 

ao público. A escadaria da esquerda corresponde, em alçado, a uma torre proeminente, 

que marca a assimetria do alçado e serve como referência, à escala urbana. 

 Do foyer pode aceder-se diretamente à sala de espetáculos, subir aos pisos das 

galerias ou atravessar os corredores laterais até à sala principal e aos restantes espaços de 

estar. No rés-do-chão, à esquerda do corredor de distribuição, com acesso direto para o 

pátio, localiza-se o bar, provavelmente para ser usado nos intervalos dos espetáculos, com 

os sanitários, feminino e masculino, posicionados um de cada lado. O mesmo se repete no 

andar superior, desta feita, a área correspondente ao bar serviria para ‘salão de festas’. 

 Do lado direito da sala principal, a oeste, desenvolve-se uma ala diferente, composta 

pela zona administrativa, arrumos de cenários e de equipamento técnico, salas de arquivo, 

que se distribuíam pelos três pisos, e ainda um jardim de inverno. Nesta ala, encontra-

se uma outra escadaria, centrada na fachada poente, que estaria associada à entrada 

secundária do público, que se faria por esse lado. No entanto, nem essa ala nem a entrada 

se chegaram a realizar, alteração que aparece somente nas plantas de 1948.

 Entre os desenhos de 1945 e 1946, uma das diferenças que encontramos é o 

redimensionamento e a reorganização do foyer, na entrada principal, consequência, a 

nosso ver, de uma alteração efetuada na entrada pública secundária.
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 Com efeito, por razões urbanísticas que discutiremos adiante, a entrada para o 

público, que se faria pela rua secundária, muda do rés-do-chão para o primeiro piso, entre 

as versões de 1945 e 1946. Com esta alteração, surgiu a necessidade de alargar o foyer da 

entrada principal, que na primeira versão estada repartido, em áreas semelhantes, pelas 

duas entradas, conforme se pode ver na planta de 1945.

 Assim, com a eliminação do foyer da entrada secundária, que passou para o piso 

superior, o foyer principal não teria capacidade para acolher o fluxo de espectadores da sala 

de espetáculos, sendo que o arquiteto terá escolhido amplificar este espaço e redesenhá-lo. 

Em planta, o foyer expande-se para a zona da entrada e, também, para a zona da plateia, 

segundo o mesmo módulo, como se pode ver no esquema da página ao lado, diminuindo, 

ligeiramente, a área da sala de espetáculos. O volume da entrada destaca-se, assim, ainda 

mais do restante, crescendo cerca de 1,7 metros sobre o passeio público.

 Em corte, o espaço assume uma escala e carácter totalmente diferentes. O que, 

numa primeira fase, seria apenas uma sala de 17,1 por 5,4 metros, com pé-direito regular, é 

agora uma sala de 25,1 por 8,4 metros com pé-direito duplo, relacionado visualmente com 

o salão nobre e as salas de estar do piso superior204, como se pode ver na Fig 98. 

 As restantes diferenças, encontradas entre as versões do projeto de 1945 e de 1946, 

resumem-se a um reajuste geral no desenho dos espaços de serviço, nomeadamente os 

sanitários, rearranjo dos espaços exteriores, e reformulação da ala poente, como veremos 

a seguir. Também na ala nascente, o pórtico que dá acesso ao jardim é reconfigurado, 

perdendo os nichos interiores. 

204  O vazio aberto no primeiro piso, para a criação do mezanino, corresponde à área do foyer original da planta de 

1945.

Fig 98.  Comparação entre a espacialidade do foyer nas versões do projeto de 1945 (a) e de 1946 (b)

Fig 99. Comparação entre o esquema de modelações encontradas nas diferentes fases do projeto (página ao lado)

98 a) 98 b)
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Fig 100.  Esquisso do Cine-Teatro feito pelo autor do projeto (1945)

Fig 101.  Planta de implantação de 1945: inserção do Cine-Teatro entre as Ruas de São Dinis e prolongamento da Rua do 

Almirante Leote do rego, previsto no plano urbanístico para aquela zona

101

100
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V.3 Condicionantes urbanísticas

 Entre 1945 e 1946, o arquiteto Francisco Granja considerou, para o projeto do 

Cine-Teatro, o prolongamento da Rua do Almirante Leote do Rêgo até à Rua de São 

Dinis, assumindo a destruição de uma ilha existente entre a rua de São Dinis e a Travessa 

do Paiol, como se pode ler na memória descritiva205.

 Naquela versão, o terreno teria duas frentes de rua, posicionando o Cine-Teatro 

na esquina entre a Rua de São Dinis e a nova Rua do Almirante Leote do Rêgo. Dessa 

forma, seria fácil garantir os dois acessos públicos e um de serviço, a partir de duas ruas 

distintas, indo de encontro à legislação, assim como aumentar, ligeiramente, a largura do 

terreno existente, como se pode observar na Fig 101. Isso permitia uma planta quase 

simétrica, ordenada, muito generosa nos espaços de estar, enfatizando um certo caráter 

monumental, representativo dos ideais do Estado Novo206 que, pensamos, seria do 

interesse do comitente do projeto.

 Nesta configuração, o projeto previa uma entrada para o público do lado poente, 

que daria acesso a esta nova rua. No entanto, entre as versões do projeto 1945 e de 1946, 

existe uma diferença na colocação dessa entrada e, consequentemente, na resolução dos 

alçados. Olhando para os desenhos da primeira fase, de 1945, as duas entradas públicas 

seriam feitas no mesmo piso, colocando a porta principal virada para a Rua de São Dinis 

e a porta secundária para o novo prolongamento da Rua do Almirante Leote do Rêgo, 

ambas, portanto, à mesma cota. Essa cota correspondia à altimetria da rua secundária, 

no encontro com a entrada, ou seja, a porta principal seria, também, a essa cota e ficaria, 

invariavelmente, mais alta que a cota da Rua de São Dinis. Esse desnível seria compensado 

com uma pequena escadaria em frente à porta.

205  «A implantação deste cinema e grupo de habitações foi executada de acordo com as indicações do Plano de 

Urbanização que considerou, e muito bem, uma variante ao projeto urbanístico daquele local aprovado. Por essa 

razão a implantação não respeita os limites indicados na planta topográfica fornecida pela Digníssima Repartição 

da Carta da Cidade.» in Memória Justificativa e Descritiva, 1946, pag 3

206  «Já não se mantêm os discursos utilizados durante a Guerra, mas sim de afirmação de um Estado, baseado na ideia 

de Nação, que defendia a ordem, a tradição e o nacionalismo, a unidade nacional e o papel do líder.» In Susana 

Silva, Arquitectura de Cine Teatros: evolução e registo [1927-1959], pag 31-32
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 Tenhamos em conta que o suposto prolongamento da Rua do Almirante Leote do 

Rêgo teria uma considerável inclinação, devido à diferença de cotas de cerca de 7 metros 

entre os dois lados do terreno, tal como se pode ver na Fig 102 a amarelo. Ora, olhando 

para os desenhos da segunda fase, de 1946, constatamos que a entrada secundária se faz 

agora no primeiro piso, sem que grande alteração tenha sido feita no projeto em geral. No 

arranjo urbanístico, continua a considerar-se o prolongamento da rua a poente. 

 Analisando as duas versões, chegámos à conclusão de que a primeira variante, a de 

1945, não está correta no que toca às altimetrias e à inclinação do novo prolongamento da 

rua. De facto, o alçado poente mostra uma diferença de alturas entre o lado sul e o início 

da rua de São Dinis de 3,77 metros, enquanto que, na realidade, a diferença é bastante mais 

significativa, rondando os 7,77 metros. Como se mostra nas Fig 102 c) e 104, corrigindo 

a inclinação da nova rua, simplesmente ligando, em corte, o final da Rua do Almirante 

Leote do Rego, atual, à Rua de São Dinis, esta torna-se bastante mais acentuada. 

Fig 102.  Desenhos de 1945: a) planta do rés-do-chão; b) corte transversal; c) alçado poente com sobreposição do 

prolongamento correto da Rua do Almirante Leote do Rego
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 Na versão do projeto de 1946, no entanto, o arquiteto, apercebendo-se dessa 

incorreção, decidiu-se pela única solução possível, que seria colocar a entrada secundária 

no piso superior. Esta alternativa estava, ainda assim, longe de ser a ideal, visto que a 

entrada secundária daria acesso direto à zona das galerias, sem passar pelo foyer principal 

e bilheteira. 

 Com esta alteração e consequente reformulação da entrada secundária, a segunda 

fase do projeto suprimiu, também, um volume na ala oeste, que seria o mais pronunciado 

em relação à Rua do Almirante Leote do Rêgo, como se pode ver na planta de 1945 na 

Fig 102 a). A este volume corresponderia a zona de administração, no rés-do-chão. No 

entanto, apenas se pode entender a sua desproporção considerável, na associação a este 

programa, se pensarmos que serviria de separação física entre a entrada secundária, para 

o público, e o acesso de serviço dos artistas à direita desse volume. 

 Nos desenhos de 1946, a ala poente incorpora um desenho mais simétrico, em 

relação ao conjunto, fazendo um ligeiro ângulo em relação à axialidade do edifício, 

procurando o paralelismo com o novo prolongamento da rua.

Fig 103.  Desenhos de 1946: a) planta do primeiro piso; b) corte transversal; 

Fig 104.  Alçado poente de 1948 com sobreposição do prolongamento correto da Rua do Almirante Leote do Rego
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Fig 105.  Planta de implantação de 1945, marcação das entradas e vistas sobre o Cine-Teatro

Fig 106.  Perspectivas atuais da Rua de São Dinis sobre a entrada do Cine-Teatro

Fig 107.  Planta de implantação atual
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 Outra vantagem do prolongamento daquela rua, seriam os enquadramentos para 

a fachada principal do Cine-Teatro, vistos através da continuidade da Rua de São Dinis, 

tanto para nascente como para poente. Tais alinhamentos podem observar-se apontados a 

lápis, presumivelmente pelo arquiteto, sobre a planta de implantação original, de 1945 (Fig 

105). Em ambas as direções, a rua sofre uma torção no sentido norte, o que faz com que 

o olhar, de quem vem no sentido do Cine-Teatro, seja direcionado, inevitavelmente, para 

a fachada principal, como se pode ver na Fig 106.

 A posição estratégica das moradias, adjacentes ao projeto, e a suposta demolição 

da ilha tornariam tais ângulos de visão possíveis. Ora se, do lado nascente, essa estratégia 

funcionou, do lado poente, hoje em dia, só é possível ver a fachada contornando as casas 

da ilha, estando já praticamente em frente a ela.

 Com efeito, o prolongamento da Rua do Almirante Leote do Rêgo não se chegou a 

realizar e, consequentemente, a ilha permaneceu tal como estava. Dessa forma, a intenção 

de projeto para o novo arranjo urbano não se concretizou, o que afetou o desenho de 

todo o complexo, especialmente na ala poente. Assim, na versão de 1948, o arquiteto teve 

de adaptar o projeto à realidade existente e aos limites atuais do terreno, como se pode 

ver na Fig 107. As alterações passaram por eliminar toda a ala poente e respetiva entrada 

secundária do público, tanto por falta de espaço, como de um acesso claro à rua. 

 

V.4 A versão final do projeto: 1948

 As alterações finais ao projeto do Cine-Teatro estão sumarizadas nos desenhos de 

1948, onde podemos observar a clara eliminação da ala poente, bem como a reformulação 

das escadas de acesso aos artistas, interiores e exteriores. Nessa ala, resta apenas o corredor, 

nos três pisos, de acesso ao balcão e camarotes207. 

 O alçado reformulado, correspondente a esse corredor, manteve, no entanto, a 

métrica dos compartimentos, projetados nas fases anteriores, que não se construíram. 

207  Ver anexos, onde são apresentados todos os desenhos originais, encontrados, do projeto para ao Cine-Teatro de 

Vale Formoso. Pode ver-se assinalado, a amarelo e a vermelho, a parte da construção eliminada e planta definitiva, 

respetivamente.
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Fig 108.  Situação atual do pátio poente: a) vista sobre os limetes sul do pátio; b) vista so bre os limites norte, muro e ilha 

pré-existente; c) alçado poente, virado para o pátio.

Fig 109.  Situação atual do pátio nascente: a) alçado nascente; b) vista sobre o pátio, da Rua de Cunha Júnior; c) pórtico na 

Rua de São Dinis
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O resultado é um desenho irregular das aberturas, quase simétrico, enfatizado pelas 

modinaturas das janelas centrais e pelas janelas de diferentes tamanhos, consoante a escala 

dos compartimentos a que se destinavam (Fig 108). Destaca-se, também, a continuidade 

do alçado para a zona técnica do Cine-Teatro que, pela diferença de pés direitos, em 

relação à zona pública, apresenta alturas díspares das janelas. Mantiveram-se duas portas 

de acesso ao pátio poente, uma de acesso ao corredor de distribuição do público, que 

serviria, apenas, como saída de emergência, uma vez que este pátio raramente seria usado. 

A segunda entrada dá acesso às escadas de serviço dos artistas. 

 O pátio tornou-se, assim, um espaço restante, bastante descaracterizado, delimitado 

pelo muro da ilha pré-existente e pela fachada do Cine-Teatro, extensivamente fenestrada. 

No lado sul, o pátio é, também, confrontado com o muro de suporte da Rua do Almirante 

Leote do Rego e com uma estreita escadaria, que permite o acesso dessa rua ao pátio (Fig 

108 a). 

 O mesmo aconteceu com o pátio nascente. A ideia inicial era que este espaço 

exterior tivesse acesso direto à Rua de São Dinis, através de um pórtico com três arcadas 

(Fig 109 c)). O pátio teria um arranjo cuidado do jardim, para usufruto dos espectadores 

antes e durante os intervalos dos espetáculos, e comunicaria diretamente com a zona de 

bar, um volume ‘facetado’, destacado do restante, generosamente aberto para o exterior. 

No entanto, nos desenhos de 1948, esse pórtico é fechado para aí instalar o novo bar, 

independente do resto do complexo. É acrescentado um pequeno volume atrás desse 

pórtico, que seria a copa do bar, incorporando o desenho de um acesso vertical exterior, 

que possibilita o acesso à parte superior do pórtico, que poderia também servir como 

terraço. Esse novo bar ocupa duas arcadas, restando apenas uma livre, por onde se faz 

o acesso ao pátio, atualmente, desde a Rua de São Dinis. É a única entrada acessível a 

automóveis, ao interior do complexo, para cargas e descargas.

 O bar original mantém as infraestruturas da copa e bancada, mas duvidamos que 

tenha alguma vez funcionado com o propósito para o qual fora pensado. As três arcadas 

encontram-se fechadas por portões, o que elimina por completo a ideia de transparência, 

entre a rua e o pátio exterior. O volume que se construiu atrás desse pórtico é, praticamente, 

cego. O que resta deste espaço exterior está descaracterizado, sem sinais de que tenha 

havido um jardim, como mostravam as plantas de 1946. O pavimento é feito em betão, 

que cobre toda a área, existindo apenas um banco contínuo, a toda a volta do recinto, 

encostado ao muro de suporte a sudeste, como se pode ver na Fig 109 b).
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Fig 110.  Planta do rés-do-chão do Cine-Teatro de Vale de Formoso, situação atual, escala 1|400

Fig 111.  Zona posterior aos camarins, encontro com o muro de contenção de terras

Fig 112.  Foyer do Cine-Teatro de Vale Formoso: a) fotografia dos anos 70; b) fotografia atual
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 Os espaços exteriores, dentro do lote, deixaram, assim, de fazer sentido do ponto 

de vista funcional e encontram-se deixados ao abandono.

 Outra das principais alterações ao projeto, dessa fase de 1948, é a opção pelo 

desfasamento da volumetria, na zona do placo e dos camarins, do muro de suporte de 

terras, criado na zona sul do terreno. Nas duas primeiras fases do projeto, a volumetria 

do complexo, nomeadamente, a correspondente aos camarins, atrás do placo, tinha 

uma parede coincidente com o muro de suporte, assim como algumas esquinas que 

se ‘encostariam’ a ele. A opção pelo afastamento da volumetria aparece, na memória 

descritiva, como uma necessidade técnica, de modo a facilitar a construção. Dessa forma, 

o arquiteto decidiu recuar o volume entre 1 e 2 metros do muro. Como se pode ver nas 

fotografias, a solução adotada criou uma espécie de ‘fosso’, a toda a volta da zona posterior 

do complexo (Fig 111). A necessidade de ventilar essa zona dos camarins poderia ser, 

também, outra justificação para esta solução.

 O resultado desta alteração, em planta, é o recuo dos camarins, diminuição da caixa 

de palco, para se ajustar a esse recuo, e reformulação da parede exterior. O volume da 

zona técnica é, agora, simétrico e facetado, tal como o volume do bar, assumindo a forma 

de meio octógono. As paredes fazem, assim, paralelismo ao muro de suporte de terras.

 De resto, apontamos uma outra modificação feita na zona do foyer, na qual foram 

introduzidos uma série de expositores, ao longo das paredes. Esses acabam por incorporar 

os pilares existentes, repondo a continuidade da parede, que assume agora uma maior 

expressão no espaço, pela espessura. Hoje em dia, no entanto, os expositores encontram-

se fechados, do lado da sala de espetáculos, pelo que apenas se lê uma parede maciça, 

ao comprimento da sala, pontuada pela porta de acesso à plateia, como se pode ver na 

comparação entre as Fig 112 a) e 112 b).

V.5 A sala de espetáculos de Vale Formoso

«Esta Casa de Espectáculos, que se destina a sessões cinematográficas e teatrais, dando-

se grandes possibilidades dos agrupamentos artísticos amadores de desenvolveram a sua 

actividade teatral […]»208.

 Como conjugar numa única sala dois programas distintos? Como incluir os 

elementos arquitetónicos vinculados ao teatro num espaço que, à partida, serviria 

preferencialmente para o cinema?

208  Memória Justificativa e Descritiva, pag 4 verso
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Fig 113.  Planta do rés-do-chão da sala de espetáculos do Cine-Teatro. situação atual

Fig 114.  Vistas do interior da sala de esptáculos: a) plateia e balcão, anos 70; b) plateia e balcão, situação atual; c) palco e 

camarotes, anos 70; d) palco e camarotes, situação atual
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 Podemos afirmar que, de certa forma, os cineteatros tentam incorporar dois 

programas distintos, mas acabam por não servir nenhum de forma totalmente eficaz. 

A compatibilização de dois tipos de espetáculo, cénica, visual e auditivamente opostos, 

trouxe consequências aos espaços que, mais tarde, ficaram ao abandono, tendo sido 

rejeitados pela sua inadequação.

 As legislações de 1927, 1945 e 1959, que recaíram, particularmente, sobre a 

construção de cineteatros, em Portugal, impuseram-lhes elementos formais do teatro, que, 

à posteriori, se mostraram desnecessários e até incompatíveis com a projeção de filmes, 

uma vez que comprometiam a visibilidade e audibilidade. Exemplo disto são elementos 

como o fosso de orquestra, que em pequenas produções teatrais não se justifica, ou o 

uso dos camarotes laterais, perto da boca de cena, que não são adequados à projeção de 

filmes, dada a fraca visibilidade. 

  A sala de espetáculo do Cine-Teatro de Vale Formoso é exemplo deste paradigma.  

Trata-se de um espaço de proporções relativamente grandes, tendo em conta a localização 

periférica, relativamente ao centro da cidade, e a escala da envolvente. 

 A sala principal tem uma profundidade total de cerca de 37,3 metros, 16,6 metros 

de largura na zona da plateia e, aproximadamente, 13,1 metros no palco. Esse encontra-

se a 1,30 metros de altura, acima da assistência, e tem uma forma quase quadrangular em 

planta, com cerca de 13 metros de largura por 12 metros de profundidade. A altura é de 

cerca de 13 metros, que inclui a teia, onde se penduravam os cenários.

 O pé-direito da sala foi variando, consoante a evolução do projeto, assim como a 

configuração geral da sala. Numa primeira fase, o projeto compreendia apenas dois pisos 

principais, o de entrada e um piso superior. Assim, dentro da sala, existia a plateia ao nível 

da entrada, com o piso ligeiramente inclinado na direção do palco, uma zona de balcão, 

com entrada no piso superior, e uma fila de camarotes, de cada lado do palco, com acesso 

no mesmo piso. Na segunda fase do projeto, de 1946, ao ser adicionado o segundo piso, 

o balcão passou a ter duas entradas, a dois níveis, e passaram, também, a existir duas filas 

de camarotes, de cada lado. Desta forma, a sala cresceu em altura e em número de lugares, 

o pé-direito total da sala passou de 10,6 metros, na primeira fase, para 11,8 metros na 

segunda fase.
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 Além disso, a maior alteração feita ao espaço, na versão de 1946, foi na zona da 

entrada e balcão. Com o alargamento do foyer, a plateia recuou cerca de 2,1 metros, como 

se pode ver na fig 115 b). O balcão, por sua vez, avançou significativamente para dentro 

da sala, alterando, significativamente, a proporção do espaço. Passou de 11,6 para 14,6 

metros de profundidade, o que equivale a quase metade do comprimento total da caixa da 

sala. Como se pode observar na comparação entre os cortes longitudinais de 1945 e 1946, 

a proeminência desta varanda é muito mais sentida na segunda versão do projeto, o que, a 

nosso ver, condiciona bastante a visibilidade da plateia, assim como o caráter geral da sala.

 A organização funcional do balcão também difere, entre duas fases. Na primeira 

fase, havia uma só entrada, no primeiro piso. Esta era feita através de escadas, ao centro 

do balcão, de onde se descia ou subia até aos lugares, por escadas laterais, adjacentes a 

esta. Na segunda fase, porém, com a introdução do segundo piso, o aumento do volume 

geral do balcão e da respetiva altura da bancada, permitiu a introdução de programa por 

baixo do que se chamaria de segundo balcão. Com essa alteração, o acesso passou a fazer-

se nas extremidades, com escadas laterais, encostadas à parede, e ao centro colocou-se 

o vestiário, sob, sensivelmente, metade da bancada, para guardar os casacos durante o 

espetáculo (ver fig 115 b)).

 Na versão de 1946, a sala principal contava com sete entradas ao nível da plateia, 

uma central e seis laterais, três de cada lado, mais duas nos dois pisos superiores, para 

acesso ao balcão. Ao todo eram onze entradas, mais os acessos aos camarotes, que seriam 

oito em cada piso. No entanto, na última fase do projeto, de 1948, as primeiras duas 

entradas laterais simétricas, no rés-do-chão, foram eliminadas, devido à incompatibilidade 

com a pendente da plateia no interior da sala, que sobe na direção da entrada central, 

como é percetível no corte (ver Fig 115 c)).

 Em termos do desenho dos alçados interiores da sala, notamos algumas diferenças 

entre as três fases do projeto. Nos desenhos de 1945, vemos que o alçado interior do 

palco era bastante cuidado no que toca às aberturas e às varandas, quase com se se tratasse 

de um alçado exterior. Parece haver a intenção de dar a esse alçado alguma dignidade, o 

que se torna um pouco estranho, visto que essa zona estaria invariavelmente em sombra 

ou até fora do campo de visão da assistência. Nas duas fases seguintes, no entanto, esse 

desenho perdeu-se. O número de aberturas diminuiu e as modinaturas foram anuladas, 

talvez num ajuste do que seria realmente necessário ao uso do palco.
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Fig 116.  Sala de espetáculos do Cine-Teatro de Vale Formoso, situação atual

Fig 117.  Pintura classificada existente sobre o arco do proscénio

116 a) 116 b)

116 c) 116 d)
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 No corte longitudinal de 1946, podemos observar que o alçado interior da zona 

da plateia ganhou um novo tratamento, nomeadamente na expressão pronunciada dos 

camarotes que, ainda hoje, é um dos traços mais relevantes, no desenho geral da sala.

 Com a introdução de um novo piso, todas as aberturas, na sala de espetáculos, 

sofreram um acerto de proporção, relativamente à totalidade do espaço. Podemos deduzir 

que, para melhor controlar a escala da sala, se reorganizaram e reduziram todas as aberturas 

em largura e altura.

 Nesta reorganização de proporções, no desenho dos elementos do espaço, 

verificamos, também, que o proscénio muda de linguagem. Esse aperta, ligeiramente, em 

relação à plateia e nesse pano de parede que avança, foram colocados elementos lumínicos 

circulares, que se podem observar no corte longitudinal. Sobre o arco do proscénio 

mantém-se uma pintura classificada, que se pode ver na Fig 117.

 Damos conta, também, de que o projeto previu, desde o início, a introdução de 

uma claraboia sobre o palco, que nunca foi construída. Este elemento não faria muito 

sentido sobre o palco, uma vez que é talvez a parte do complexo onde o controlo da luz 

seja um dos aspetos mais importantes e, de resto, não se observa em nenhum dos Cine-

Teatros construídos na época.

V.6 Vivência e abandono

 O Cine-Teatro de Vale Formoso funcionou com uma das principais salas de 

espetáculo da cidade do Porto, entre as décadas de 50 e 70. A partir daí, como aconteceu 

com a maior parte dos cinemas e cineteatros, nas grandes cidades, entrou num período de 

declínio e acabou por fechar portas, no início da década de 90209.

 Em 1993, a Empresa Cinematográfica Vale Formoso alugou o espaço à Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), para a realização de cerimónias e culto religioso210. 

Até aqui, apenas tinham sido feitas ‘obras de conservação e limpeza’211. 

209  Cinemas Paraíso blog, Cinema Vale Formoso: para quando a sua recuperação?

210  Em 1995 há registos de uma ordem de despejo, visto que o aluguer não estaria legalizado, e em 1996 foi pedida 

uma licença por Isabel Botelho, representando a Empresa Cinematográfica, para alargar o uso do Cine-Teatro a 

«conferências, festas, palestras, sermões, culto religioso e obras de ação social» in Processo de Licença de Obra, 

consultado no Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto

211  Idem
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122 a) 122 c) 122 c) 122 d)

Fig 118.  Situação atual da sala de espetáculos, com as intervenções ao espaço feitas pela IURD

Fig 119.  Equipamento de projeção de filme original, ainda presente no Cine-Teatro, fotografia dos anos 70

Fig 120.  Adaptações ao complexo: a) lambril de madeira no corredor de acesso à plateia; b) laje construída sobre o palco

Fig 121.  Elementos técnicos do palco originais

Fig 122.  Adaptações feitas aos camarins: a) corredor de acesso; b) sala de reuniões; c) cozinha; d) estúdio de rádio

120 b) 121 a) 121 b)

120 a)119

118 a) 118 b) 118 c)
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  A IURD acabou por comprar o Cine-Teatro e utilizou-o como igreja até ao início 

dos anos 2000’s, altura em que mudou de instalações, para o novo templo na Rua de Egas 

Moniz, a cerca de 800 metros lineares do antigo Cine-Teatro. 

 As alterações mais significativas ao espaço, feitas pela instituição, foram, por um 

lado, a colocação de uma laje sobre a abertura do fosso de orquestra, fazendo, desta 

forma, o prolongamento da zona da assistência. Sobre esta laje, foi colocado um altar. 

Na transição entre a plateia e o palco, foram introduzidas duas escadas semicirculares, 

conforme se pode ver na Fig 118 b). 

 A zona do palco foi a que sofreu maiores alterações. O pé-direito do espaço foi 

diminuído, drasticamente, com a construção de uma laje, sensivelmente a meia altura. 

Foi introduzida, ainda, uma parede que subdivide o espaço de palco (Fig 120 b)). A zona 

posterior, resultante, foi transformada em batistério, com a introdução de uma espécie 

de estrutura de ‘piscina’, que assenta no piso do subpalco (ver Fig 118 c)). Duas escadas 

laterais, em forma de semicaracol, dão acesso a este espaço, através da zona da cave. 

 A sala principal sofreu algumas remodelações, no que toca aos revestimentos. Foi 

adicionado um lambril de madeira que percorre todo o perímetro da sala e balcão, como 

se pode ver na Fig 118 a), e o teto falso original e respetivo desenho, foram substituídos 

por um novo teto falso, recortado ao centro em forma de cruz latina. 

 No rés-do-chão existe também um lambril de madeira que percorre todo o 

perímetro do foyer e corredores de distribuição, que não é original do projeto, como se 

pode ver na Fig 120 a).

 Toda a zona dos camarins sofreu bastantes intervenções, para se adaptar às 

necessidades da instituição. Esses compartimentos foram transformados em salas de 

reunião, cozinhas, quartos e até num estúdio de rádio. Muitas paredes acabaram, assim, 

por ser deitadas abaixo e outras foram construídas, descaracterizando bastante esta 

zona do complexo (Fig 122). Os restantes espaços, como o salão de festas e outros 

compartimentos menores, também na zona pública do Cine-Teatro, foram usados pela 

instituição como espaços de arrumo e administração. 

 Depois de alguns anos deixado ao abandono, após a mudança para as novas 

instalações, a IURD voltou a utilizar o Cine-Teatro semanalmente, para a realização de 

algumas celebrações. No entanto, ao que nos foi dado entender, apenas faz uso da sala 

principal, de forma mais regular. Todo o resto do complexo encontra-se, praticamente, 

deixado ao abandono, particularmente os andares superiores e os pátios exteriores. Da 

mesma forma, a envolvente urbana, próxima do Cine-Teatro, encontra-se, também, 

negligenciada.



170



171

VI

Estrutura cultural da cidade do Porto: evoluções

VI.1 Localização e concentração de salas de espetáculo na cidade

VI.2 da evolução dos espaços de espetáculo na cidade: promoção pública e promoção 

privada

VI.3 da evolução dos espaços de espetáculo na cidade: o uso e a reestruturação das salas

VI.4 Os espaços transformados em salas de espetáculo
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 Salas de espetáculo portuenses desaparecidas Salas de espetáculo portuenses abertas atualmente
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 A análise dos espaços culturais, existentes na cidade do Porto, foi desenvolvida para 

entender que tipo de programa se deveria promover na reabilitação do Cine-Teatro de 

Vale Formoso. O entendimento do funcionamento da rede cultural instalada, a cargo de 

promotores públicos e privados, foi importante para perceber a dinâmica e tipos de oferta 

programática da cidade.

 Neste capítulo, analisamos os espaços destinados à exibição de espetáculo ao 

público, desde o teatro à ópera, dança e cinema, que se encontram em funcionamento, 

à data da realização desta dissertação. Foram estudados dois tipos de espaços: os que 

assumem, na atualidade, uma programação variada, e se definem como instituição que 

acolhe espetáculos, e as companhias que ocuparam determinado edifício e o adaptaram, 

para a realização das suas atividades.

 Na página ao lado, apresentamos o conjunto das salas de espetáculo analisadas neste 

capítulo, a sua localização na cidade do Porto, através de dois mapas: salas desaparecidas 

e salas atuais, bem como uma cronologia do aparecimento destas salas, que pode ser 

consultada ao longo da leitura deste estudo.

VI.1 Localização e concentração de salas de espetáculo na cidade

 Examinando os espaços culturais em atividade na cidade Porto, podemos facilmente 

observar que a esmagadora maioria se encontra no centro histórico, distribuídos entre as 

freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. Contamos 

com mais três espaços nas Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e apenas dois 

na zona de Paranhos, sendo um deles, nomeadamente, o caso de estudo da presente 

dissertação, que perdeu a sua função original.

 As salas mais antigas, construídas entre o início de oitocentos e o início de 

novecentos, antes da primeira grande guerra, nomeadamente o Teatro Nacional de São 

João, em 1798, e o Teatro Rivoli, em 1913, estão, invariavelmente, instaladas no centro 

da cidade. A maior parte encontra-se junto às praças e ruas principais, como nos casos 

referidos, na Praça da Batalha e Praça D. João I, respetivamente. 

1. Teatro Nacional de São João

2. Teatro Carlos Alberto

3. Casa das Artes

4. Teatro Helena Sá e Costa

5. Cinema Passos Manuel

6. Teatro Municipal do Campo Alegre

7. Casa da Música

8. Teatro Municipal Rivoli

9. Palácio do Bolhão

10. Teatro Sá da Bandeira

11. Mosteiro de São Bento da Vitória

12. Cinema Trindade

13.  Coliseu do Porto

1 2 3

5 4
6 7 8
9 10 11
12 13
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Fig 123.  Análise feita sobre as várias salas de espetáculo no Porto, abertas, fechadas ou desaparecidas.
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Data de Inauguração Salas

1798 (1920) Teatro Nacional de São João
1855 (1877) Teatro Sá da Bandeira

1897 Teatro Carlos Alberto
1908 (1971) Cinema Passos Manuel

1913 Teatro Municipal Rivoli
1913 (1957) Cinema da Trindade

- Cinema Estúdio 111
1941 Coliseu do Porto
1942 Cine-Teatro Júlio Diniz
1948 Cine-Teatro Vale Formoso

1948 TUP (Teatro Universitário do Porto)
1991 Casa das Artes
1997 Teatro Municipal Campo Alegre
2000 Teatro Helena Sá e Costa

2005 (2001) Casa da Música
2007 Mosteiro de São Bento da Vitória
2015 ACE – Teatro do Bolhão

 Noutros casos, como o Teatro de Carlos Alberto (1897) ou o Cinema Trindade 

(1913), estes instalaram-se nas vias de ligação entre as principais praças, inseridos na 

malha urbana, apenas com uma frente de rua, proporcionando uma relação de maior 

intimidade com essa. Ficam também marcados pela relativa exiguidade das salas. Estes 

espaços ofereciam programas de carácter popular, como, por exemplo, o teatro ligeiro, 

as operetas e as primeiras projeções de filmes. Ainda dentro deste grupo, encontra-se 

o Teatro Helena Sá Costa, igualmente inserido na malha urbana, integrado na Escola 

Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), também perto do centro.

 Nas duas primeiras décadas do século XX, o rápido desenvolvimento da construção 

de cinemas no país trouxe várias novas salas de cinema para o centro da cidade do Porto, 

das quais quase todas sessaram as suas exibições e/ou foram demolidas, à exceção do 

cinema Trindade e do Cinema Passos Manuel. 

 Nos anos 40 e 50, surgiu um novo fôlego na construção de salas de espetáculo, 

desta vez, os cineteatros, que se espalharam pelo país, impulsionados pelo Estado Novo, 

no âmbito da sua política de obras públicas. No caso do Porto, esses edifícios estavam 

ligados aos bairros periféricos, como por exemplo o de Paranhos, que ficaram assim, 

também, abrangidos pela iniciativa do Estado.
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 Os espaços mais recentes, construídos a partir dos anos 90, localizam-se na zona a 

oeste do centro, nos bairros do Campo Alegre e Boavista, onde até aqui existiam poucos 

ou nenhuns espaços de carácter cultural. São eles a Casa das Artes (1991), do arquiteto 

Eduardo Souto de Moura, o Teatro Municipal do Campo Alegre (1997), da autoria do 

arquiteto Rogério Cavaca, e a Casa da Música (2005), desenhada pelo arquiteto holandês 

Rem Koolhaas.

 Há ainda a salientar um conjunto de edifícios cujos espaços foram adaptados para a 

exibição de espetáculos: o Palácio do Bolhão, apropriado pela Academia Contemporânea 

do Espectáculo, que, desde 2002, está a funcionar como Teatro do Bolhão e o Mosteiro 

São Bento da Vitória, que alberga no claustro e na ala nascente alguma programação 

cultural, associada ao Teatro Nacional de São João, desde 2007.

VI.2 da evolução dos espaços de espetáculo na cidade: promoção pública e promoção  
  privada

 Na cidade do Porto, vemos essencialmente três tipos de promotores: institucionais, 

na figura da Câmara Municipal, parcerias público/privadas, com apoio do Estado, e 

Instituições Privadas212.

 No domínio público-privado, temos a Entidade Pública Empresarial do Teatro 

Nacional de São João, que alberga não só essa sala, como também o Teatro Carlos 

Alberto (TeCA) e o Mosteiro de São Bento da Vitória. Estes dois últimos tiveram ‘inícios 

de carreira’ bastante distintos, anteriormente à aquisição pelo Teatro de S. João. O TeCA, 

contruído em 1897, no jardim do palacete do Barão de Valada, por iniciativa privada, foi 

palco de espetáculos de cariz popular, como circo de cavalinhos, operetas, teatro ligeiro 

e cinema, até aos anos 70. A partir daí, o Estado passou a alugar o espaço, dedicando-lhe 

uma programação mais diversificada. Com o Porto 2001 Capital da Cultura, o espaço foi 

completamente remodelado pelo arquiteto Nuno Lacerda Lopes, reabrindo as portas em 

2003, já sob a alçada do Teatro de S. João. O Mosteiro de São Bento da Vitória, projetado 

pelo arquiteto Diogo Marques Lucas, em 1608, foi alugado parcialmente ao Teatro S. 

João em 2007. Foram cedidas a ala nascente, parte da ala sul e claustro, que foi coberto 

com uma concha acústica O projeto de adaptação ficou a cargo dos arquitetos Carlos 

Guimarães e Luís Soares Carneiro. 

 Estas três salas passaram, assim, a fazer parte da mesma instituição, com direção 

artística atual de Nuno Carinhas e apoio do Ministério da Cultura, com programações 

212  Os promotores dos diferentes espaços foram mudando ao longo do tempo onde, por exemplo, o Estado vendeu 

ou comprou certa sala. Quando as empresas adquirem os espaços, o que acontece normalmente é que essas salas 

adquirem o nome dessas empresas, tal como no caso do Altice Arena, em Lisboa, ou do Coliseu Porto Ageas, 

ambos comprados por seguradoras.
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diversificadas, particulares de cada sala, e algumas transversais, adaptadas a cada espaço.

 Ainda no mesmo domínio, publico/privado, podemos falar do Coliseu do Porto 

e do Cinema Passos Manuel. Ainda que gerido atualmente pela Associação dos Amigos 

do Coliseu, recebe apoios permanentes do Estado, e também da Casa da Música, apoiada 

pela Fundação com o mesmo nome e em parceria com o Estado. O atual diretor artístico 

é António Jorge Pacheco.

 A Casa das Artes, projetada pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura em 1988, está 

também ela sob direção de uma ramificação do Estado, a Direção Regional de Cultura do 

Norte (DRCN), que detém a gestão de grande parte dos monumentos, museus e espaços 

culturais em toda a região norte do país.  

 Atualmente, a Câmara do Porto detém a administração artística de dois espaços, o 

Teatro Municipal Rivoli, originalmente Teatro Nacional do Porto, e o Teatro Municipal 

do Campo Alegre, ambos criados de raiz sob direção pública. O atual diretor artístico 

de ambos é Tiago Guedes. O teatro do Campo Alegre possui também uma vertente 

cinematográfica, cuja programação está a cargo da Medeia Filmes, que gere também as 

programações de cinemas em Setúbal, Lisboa, Figueira da Foz e Braga.

 Por fim, os espaços culturais de iniciativa privada são o Teatro de Sá da Bandeira 

(1877)213, que há vários anos está sob a alçada de privados214, o Teatro Helena Sá e Costa 

(2000), integrado na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), o 

Teatro do Bolhão integrado na ACE desde 2002 e o Cinema Trindade, reaberto em 2017, 

por Américo Santos, fundador da Nitrato Filmes, atual responsável pela sua programação. 

 Damos, ainda, nota de três instituições de carácter singular: o Cine-Teatro Júlio 

Diniz, que desde o início deste século perdeu a sua função original e funciona hoje como 

‘danceteria’ do bairro, com gerência privada; o Cinema Batalha, originalmente da Empresa 

Neves e Pascaud, fechado desde 2010, que deverá ser remodelado, sob a alçada do Estado, 

em 2019 e, finalmente, o Teatro Universitário do Porto (TUP), criado por iniciativa de 

estudantes em 1948. Tendo sido já alojado em diferentes edifícios, desde a sua formação, 

esteve a funcionar, nos últimos anos, no Ex-Colégio Almeida Garrett, na Praça Coronel 

Pacheco, de onde foi obrigado a sair, no decurso desta dissertação, visto que o imóvel foi 

vendido a uma empresa hoteleira, no final de 2017. No momento encontra-se à espera 

que lhes seja facultado um novo espaço, por parte da Câmara Municipal do Porto, e 

encontra-se em instalações provisórias.

213  O antigo Teatro Circo ou Teatro do Príncipe Real, contruído em 1855, onde decorreram espetáculos equestres 

para a alta classe social

214  A data exata da compra não foi possível apurar, sabemos apenas que em 2017 o Estado tentou comprar o espaço, 

sem sucesso
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Fig 124.  Casa da Música: a) Sala Guilhermina Suggia; b) Vista sobre a entrada, Avenida da Boavista; c) Planta do piso 2 

(ao nível da Sala Guilhermina Suggia)

Fig 125.  Casa das Artes: a) Auditório; b) Vista sobre a entrada; c) Planta do rés do chão 

Casa da Múscia, Rem Koolhas, 2001

Casa das Artes, Eduardo Souto de Moura, 1991

10m
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VI.3 da evolução dos espaços de espetáculo: o uso e a reestruturação das salas

 Quase todas as salas de espetáculo, aqui referenciadas, sofreram algum tipo de 

renovação, estrutural ou administrativa, que levou à transformação da oferta programática 

e do tipo de espetáculos em exibição, ao longo da sua história. Falemos então, em primeiro 

lugar, dos espaços que não se alteraram desde a sua construção até aos dias de hoje.

 Naturalmente, este grupo é composto, na sua maioria, pelas salas mais recentes 

na cidade, adaptadas às necessidades atuais e projetadas pensando na procura e falta de 

oferta cultural na comunidade: Casa da Música, Casa das Artes, Teatro Helena Sá e Costa 

e Teatro do Campo Alegre.

 A Casa da Música, projetada pelo arquiteto Rem Koolhaas, surgiu no âmbito 

do Porto 2001215, da vontade de se construir uma sala exclusivamente desenhada para 

concertos, na cidade do Porto, uma vez que existiam várias salas dedicadas aos espetáculos 

de ópera, na cidade, mas nenhuma otimizada para espetáculos musicais216. Aberta desde 

2005, sob a direção de António Jorge Pacheco, a Casa da Música continua a oferecer, como 

programa principal, concertos de música orquestral, focando, com maior frequência, a 

Orquestra Sinfónica do Porto. Nas suas instalações acolhe também, desde o início, música 

de câmara e concertos de jazz, pop e rock, tanto nas duas salas de espetáculos como no 

café Casa da Música e no exterior do mesmo. Oferece ainda um programa de workshops 

dedicado ao público juvenil.

 A Casa das Artes, projetada por Eduardo Souto de Moura, foi aberta em 1991 e 

possui uma sala preparada para projeção de cinema, com programação regular a cargo 

do Cineclube do Porto e um auditório para concertos e conferências, onde também se 

realizam pequenos espetáculos de teatro. A sala de exposições, espaço de ligação entre os 

dois auditórios, pela sua versatilidade, acolhe também atividades artísticas e exibições de 

arquitetura, artes visuais, fotografia, literatura e promove workshops para crianças.

215  Porto 2001 foi o nome atribuído à iniciativa Porto Capital Europeia da Cultura 2001, em conjunto com a cidade 

de Roterdão, nos Países Baixos. Esta iniciativa foi acompanhada por um forte investimento na recuperação e 

construção do espaço público da cidade, assim como promoveu não só a construção de novas salas de espetáculo, 

como a Casa da Música, mas também espetáculos de cariz variado, tais como teatro, música, dança, artes plásticas 

e arquitetura, programa de envolvimento da população, animação da cidade, circo, marionetas, literatura, entre 

outros

216  No caso de salas como os Teatros, a sua conformação espacial, na relação do palco com o espetador, não é a mais 

indicada para exibições orquestrais ou de concertos de solista, por causa do distanciamento criado entre os dois 

pelo fosso de orquestra e pela disposição dos lugares da assistência. Os lugares dos camarotes mais perto do palco 

e nas frisas superiores não recebem a mesma qualidade de som que, por exemplo, a plateia
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Teatro Helena Sá e Costa, Filipe Oliveira Dias, 2000

Teatro Municipal do Campo Alegre, Rogério Cavaca, 2000

Cine-Teatro Júlio Deniz

Fig 126.  Teatro Helena Sá e Costa: a) Auditório b) Vista do exterior, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo;  

c) Maquete do auditório

Fig 127.  Teatro Municipal do Campo Alegre: a) Auditório; b) Vista do exterior;

Fig 128.  Cine-Teatro Júlio Deniz: a) Sala principal durante um evento do Dias de Dança, 2016; b) Vista sobre a entrada na 

Rua Costa Cabral; c) planta do rés do chão 10m

126 a)

126 b) 126 c)

127 a)
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128 a)
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 O Teatro Helena Sá e Costa, projetado pelo arquiteto Filipe Oliveira Dias, foi 

construído de raiz em 2000, no claustro do edifício da ESMAE (Escola Superior de 

Música e Artes do Espetáculo). Este é usado pela escola como espaço de criação artística, 

envolvendo alunos e professores, mas propõe-se, também, a «participar na dinamização 

cultural da cidade do Porto», acolhendo novos projetos artísticos independentes217.

 Incluímos também, neste grupo, o Teatro Municipal do Campo Alegre. Apesar de 

ter sofrido uma mudança de gerência em 2004, originalmente esteve a cargo da Fundação 

Ciência e Desenvolvimento (FCD), entretanto extinta. A partir daí, passou a ter a sua 

programação cinematográfica associada à Medeia-Filmes. A Câmara Municipal do Porto 

define este espaço como «o Pólo experimental do Teatro Municipal do Porto»218 que, entre 

Auditório, Café-Teatro, Cine-Estúdio e Sala-Estúdio, vai albergando não só projeções de 

cinema independente, ciclos temáticos e de autor, como também artistas internacionais e 

várias companhias.

 As salas de espetáculo que sofreram mudanças mais significativas nas suas 

programações, à medida que foram mudando de proprietário, embora não tenham 

alterado a sua espacialidade de forma substancial, são o Cine-Teatro Júlio Deniz, o Cine-

Teatro Vale Formoso. 

 O Cine-Teatro Júlio Deniz e o Cine-Teatro de Vale Formoso, construídos em 1942 

e 1948, respetivamente, são os únicos exemplares de cineteatros na cidade do Porto. O 

crescente desinteresse da população geral pela ida ao cinema e o aparecimento da televisão, 

ao longo das décadas de 60 e 70, foi determinando o seu desuso e, eventualmente, o seu 

abandono. O Cine-Teatro de Júlio Diniz, construído pelo Mestre Manuel Passos Júnior, 

esteve ativo como cineteatro até 2001. O seu carácter de ‘cinema de bairro’, levou a que 

não fosse totalmente abandonado pela comunidade. Embora já não haja a projeção de 

filmes, uma pequena remodelação interior, como a simples retirada de algumas filas de 

cadeiras e a abertura de uma janela, diretamente para a zona de bar, permitiu que se 

tornasse numa ‘danceteria’ ou salão de baile. 

 Existe, hoje em dia, não só o espaço de dança, com o palco onde se pode tocar 

música ao vivo, mas também um pequeno bar, ligado à zona de entrada do Cine-Teatro219, 

que, pelo seu dimensionamento generoso, se tornou um espaço de acolhimento e 

217  «Os seus objetivos passam por promover projetos artísticos capazes de captar e fidelizar novos segmentos de 

público(s) […]» Informação disponível online no site do ESMAE

218  Informação disponível no site oficial do Teatro Municipal do Porto

219  Calor, Inês. (2004). Reabilitação de Cinemas Modernistas. Caracterização do contexto urbano ibérico. pag 72



182

10m

129 a)

129 b) 129 c)

Fig 129.  Cine-Teatro de Vale Formoso: a) Sala principal; b) Vista sobre a entrada na Rua de São 

Dinis; c) Planta do rés do chão

Cine-Teatro de Vale Formoso, Francisco Granja, 1948
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resguardo da movimentada Rua Costa Cabral, factos que contribuíram para a popularidade 

deste espaço como local de convívio.

 No caso de estudo da presente dissertação, o Cine-Teatro de Vale Formoso, 

o destino não foi o mesmo. Após cessar a sua atividade como cineteatro em 1993, foi 

alugado à IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), no mesmo ano, e passou a ser 

local de celebrações religiosas e reuniões. As alterações feitas ao espaço passaram pelo 

fecho do fosso de orquestra, para a colocação do altar, e adaptações na zona do palco, 

com a construção de uma nova laje de teto e parede que subdivide o palco. Entretanto, a 

IURD construiu um novo templo e, desde o início deste século, o cineteatro foi deixado 

ao abandono. Atualmente voltou a ser usado pela IURD para encontros semanais, numa 

tentativa de voltar a dar uso ao espaço, embora de forma pouco consistente.

 A impressão com que ficámos, ao visitar o local, por várias vezes, é de que o edifício 

está, de facto, abandonado. Nada do que se pode observar do lado exterior leva a crer que 

o espaço seja usado com regularidade. Todos os espaços exteriores privados do cineteatro, 

que se podem observar das ruas circundantes, não parecem ser usados há anos. A frente 

da Rua de São Dinis é usada intensamente para o estacionamento automóvel, a qualquer 

hora do dia, tanto que, aliado à confusão derivada das duas paragens de autocarro na rua, 

o edifício fica quase ignorado. 

 Os próximos exemplos diferenciam-se pelo facto de não terem, na sua origem, a 

função de espaços de espetáculo. No entanto, nos últimos anos foram alvo de intervenções 

de reabilitação que lhes permitiram acolher um novo tipo de atividades. 

VI.4 Os espaços transformados em salas de espetáculo

 Vejamos agora dois casos de reabilitações de edifícios com vista a acolher 

espetáculos: o Teatro do Bolhão e o Mosteiro de São Bento da Vitória.

 O Teatro do Bolhão é uma instituição criada em 2002 que resulta da reabilitação do 

Palácio do Bolhão e de uma expansão, no interior do quarteirão, para a criação da estrutura 

da sala de espetáculos. O projeto é do arquiteto José Gigante e mereceu o prémio de João 

de Almada, atribuído pela Câmara Municipal do Porto, por uma das melhores reabilitações 

urbanas em 2017. O edifício foi restaurado e reabilitado para integrar a ACE Escola de 

Artes e a Companhia de Teatro, numa ideia de agregar, no mesmo espaço, a produção e a 

formação. No edifício principal, os espaços foram adaptados naturalmente, consoante o 

seu tamanho, às diferentes necessidades. Foi, também, criado um novo edifício, com uma 
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Palácio do Bolhão, José Gigante, 2002

Mosteiro de São Bento da Vitória, Carlos Guimarães 
e Luís Soares Carneiro, 2001

Fig 130.  Teatro do Bolhão: a) Sala de ensaios e espetáculos; b) Vista sobre a entrada do Palácio do Bolhão na Rua 

Formosa; c)

Fig 131.  Mosteiro de São Bento da Vitória: a) Espaço de espetáculos; b) Vista sobre o Mosteiro na Rua Campo dos 

Mártires; c) Corte transversal

130 a)

130 b)

131 a)

131 b) 131 c)

10m
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linguagem abstrata, para não chocar com a fachada existente e foi anexado um auditório, 

com todas as valências que a direção da Companhia achava necessárias, sempre em diálogo 

com os arquitetos220. 

 Desde a sua abertura, o Teatro promove, em conjunto com a ACE Teatro do Bolhão 

e com a ACE Escola de Artes, um programa ‘eclético e pluridisciplinar’221, essencialmente 

virado para o teatro, e também produções que abrangem o público juvenil. Além disso, 

desde 2010, a companhia desenvolveu um programa de serviço educativo que visa 

promover «uma relação contínua e orgânica com a região em que se insere, através de 

workshops, laboratórios e oficinas, e ainda através do Teatro Portátil, que leva às escolas 

obras literárias lecionadas em diferentes níveis de ensino»222.

 O Mosteiro de São Bento da Vitória foi, também, adaptado a espetáculos em 

2001, com a implementação de uma concha acústica e soalho no Claustro Nobre, ao 

abrigo do programa Porto 2001. Já tinha sido intervencionado, em 1990, pelos arquitetos 

Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro para acolher no edifício os monges da ordem 

Beneditina, a Orquestra Nacional do Porto e parte do arquivo distrital do Porto. Em 

2007, com a saída da Orquestra Sinfónica para a recém-estreada Casa da Música, parte do 

mosteiro foi cedido ao Teatro Nacional de São João, e passou a albergar espetáculos de 

teatro, concertos, eventos especiais e iniciativas exteriores.

VI.5 Adaptação de salas a novos programas

 Finalmente, pudemos estudar os casos em que houve uma significativa alteração da 

sala de espetáculos para adaptação a novos tipos de espetáculo. São os casos do Teatro 

Nacional de São João, Teatro Sá da Bandeira, Cinema Passos Manuel e também do Coliseu 

do Porto, Teatro Carlos Alberto, Teatro Municipal Rivoli e Cinema da Trindade.

 Os três primeiros casos representam os espaços que tiveram as mudanças mais 

significativas, não só pelo facto de todos terem sido parcial ou totalmente reconstruídos, mas 

também por terem sido feitas adaptações posteriores a novas atividades, nomeadamente à 

projeção de cinema, que veio alterar, invariavelmente, a sala de espetáculos, como de resto 

aconteceu em praticamente todas as salas existentes na cidade, até ao século XX.

220 Documentário ARQ 3. CASA REPORT- Palácio do Bolhão, José Gigante, João Gomes e M.F. Santos

221  Informação disponível no site oficial da ACE Teatro do Bolhão

222  Idem
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Teatro Nacional de São João, Marques da Silva, 1920

Fig 132.  Teatro Nacional de São João: a) Sala principal; b) Vista sobre a entrada na Praça da Batalha; c) Planta da entrada 10m

132 a)

132 b) 132 c)



187

 O Teatro Nacional de São João, uma das salas mais antigas da cidade do Porto, teve 

muitos nomes e variados usos. O primeiro edifício, de 1798, do arquiteto e cenógrafo 

italiano Vincenzo Mazzoneschi, chamado na época de Real Teatro de São João, foi «o 

primeiro edifício construído de raiz no Porto exclusivamente destinado à apresentação 

de espectáculos»223. A sua programação esteve especialmente vinculada à ópera italiana 

e foi nesta sala onde se concentraram a maior parte destes espetáculos, até ao final do 

século XIX. O novo edifício, projetado por Marques da Silva após o incêndio de 1908, 

manteve uma disposição convencional, baseada no teatro à italiana. A inovação reincidiu, 

sobretudo, nos materiais e na linguagem arquitetónica224. Até 1932 deu-se continuidade à 

programação habitual do teatro. 

 Doze anos depois da sua reinauguração em 1920, «e acompanhando a decadência 

da atividade teatral na cidade, passou a chamar-se São João Cine, dedicando a maior parte 

da sua programação à exibição cinematográfica»225 e, após um novo período de abandono 

e esquecimento, é adquirido pelo Estado em 1992. Vê então a sua programação sobressair 

novamente no panorama cultural da cidade, «remodelado e reequipado, segundo projecto 

do arquitecto João Carreira, entre 1993 e 1995, voltou a ter uma regular actividade 

artística»226, essencialmente virada para a ópera, teatro, música, acolhimento de artistas 

internacionais e projetos educativos para escolas e famílias. As alterações feitas foram, 

sobretudo, o reaproveitamento dos espaços complementares, o Foyer do Amphiteatro 

transformado numa sala experimental, o Salão de Pintura adaptado para sala de ensaios e 

as instalações técnicas completamente refeitas227.

 O Teatro Sá da Bandeira é um caso especial na cidade do Porto, em termos de 

programação, pela variedade de espetáculos que abrigou. O primeiro edifício foi 

construído em 1855, a mando de D. José Toudon Ferrer Catalon, para aí albergar a sua 

companhia equestre, e era denominado Teatro Circo, ainda um simples “barracão de 

madeira”. O edifício que chegou até aos nossos dias data de 1877, altura em que é aberta 

223  Informação disponível no site oficial do Teatro Nacioanl de São João

224  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raiz italiana, vol 2, pag 974

225  Informação disponível no site oficial do Teatro Nacioanl de São João

226  Idem

227  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raiz italiana, vol 2, pag 975
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Teatro de Sá da Bandeira, 1920

Cinema Passos Manuel, 1971 e

Fig 133.   Teatro Sá da Bandeira: a) Sala de espetáculos; b) Vista sobre a entrada na Rua Sá da Bandeira;    

c) Planta do rés do chão

Fig 134.  a) Cinema Passos Manuel: Auditório; b) Coliseu do Porto: Sala de Espetáculos; c) Vista da Rua Passos Manuel; 

d) Planta do primeiro piso
10m

Coliseu do Porto, Cassiano Branco, 1941
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133 b) 133 c)
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a Rua Sá da Bandeira e construída a fachada para essa rua. Até aí a entrada era feita pela 

rua de Santo António, atual Rua 31 de Janeiro228. Nesta altura, o teatro adquiriu o nome 

de Teatro-Circo do Príncipe Real e, após a implantação da República, foi substituído por 

Teatro Sá da Bandeira. Nesta fase intermédia, a sala viu vários tipos de programações, 

incluindo peças de teatro, revista e cinema. Atualmente, têm aqui palco espetáculos de 

magia e musicais e é o principal espaço no Porto que acolhe espetáculos de comédia229. 

 O caso do Cinema Passos Manuel e do Coliseu do Porto é, de certo modo, singular, 

na medida em se trata de duas salas independentes que coexistem no mesmo edifício. 

Em 1908, foi inaugurado, na Rua Passos Manuel, o Salão Jardim Passos Manuel, um 

cinematógrafo. Rapidamente foi ampliado e transformado em sala de espetáculos com 

jardim-esplanada, salão de festas, pavilhão restaurante, music-hall e um pequeno teatro. 

Em 1938, foi desativado para dar início à construção do edifício do Coliseu Porto230. Esta 

nova sala, aberta ao público em 1941, era dedicada à exibição de ópera, ballet e espetáculos 

de variedades, programação marcada por um certo ecletismo e procura de espetáculo de 

qualidade. Só em 1971 foi inaugurado, no mesmo edifício, o Cine-estúdio Passos Manuel, 

dedicado, maioritariamente, ao cinema de autor de qualidade e aos grandes autores. 

 Em 1996, um incêndio destruiu parte da sala de espetáculos, caixa do palco e parte 

dos camarins, mas o edifício foi restaurado antes do final desse mesmo ano. Entre 1997 

e 1998 foram feitas algumas obras de atualização dos equipamentos técnicos e assistiu-

se à criação de um novo projeto cénico231. A última intervenção foi feita em 1999, com 

a implementação de uma pista de circo, com 13 metros de diâmetro, assente numa 

plataforma elevatória hidráulica232. Após a reestruturação do modelo de gestão, entre 2014 

e 2016, o Coliseu procurou atrair novos públicos e apostar em programação própria, a par 

da programação de acolhimento, investindo em programas como o FLIC – Festival Lotação 

Ilimitada Coliseu, os CCC – Concertos, Conversa, Coliseu, o espetáculo O Porto Todo no Coliseu 

(com coletividades da cidade), o acolhimento do Balleteatro, como residente do Coliseu 

e, ainda, parcerias artísticas com o ESMAE, a Santa Casa da Misericórdia e a Orquestra 

Metropolitana de Lisboa233.

228  Luís Soares Carneiro, Teatros portugueses de raiz italiana, vol 2, pag 975

229  Uma das salas de cinema pertencentes ao edifício do Teatro Sá da Bandeira, antigo espaço das cavalariças, funciona 

hoje como sala independente, dedicada à projeção de cinema pornográfico. O Cinema Estúdio 111, com entrada 

independente pela rua Passos Manuel, é uma das poucas salas de cinema sobreviventes da cidade, e a única do seu 

género em funcionamento atualmente.

230  Informação disponível no site oficial do Coliseu do Porto

231  Idem

232  Idem

233  Idem
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Teatro Carlos Alberto, 1897

Teatro Municipal Rivoli, Júlio Brito, 1932

Fig 135.  Teatro Carlos Alberto: a) Sala de Espetáculos, b) Vista sobre a entrada; na Rua das Oliveiras 

c) Planta do rés do chão

Fig 136.  Teatro Municipal Rivoli: a) Sala de Espetáculos; b) Vista sobre a entrada na Praça D. João I; 

c) Planta do rés do chão
10m
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 O Teatro Carlos Alberto, uma das salas mais antigas da cidade do Porto, sofreu 

obras de reabilitação relativamente recentes. O teatro original instalou-se em 1897, no 

jardim do palacete do Barão de Valada, junto da praça Carlos Alberto, como um espaço 

de espetáculos de cariz popular: ‘circo de cavalinhos’, operetas, teatro ligeiro e cinema. 

No final da década de 70, quando apenas fazia exibição de filmes, foi adquirido pelo 

Estado que remodelou o espaço e deu-lhe uma nova vida com uma programação mais 

diversificada. Mais tarde, integrado no Porto 2001, foi alvo de uma total renovação, da 

responsabilidade do arquiteto Nuno Lacerda Lopes, que pretendeu transformá-lo num 

espaço mais dinâmico e versátil. A sala de espetáculos foi remodelada, de tal forma, 

que permite disposições espaciais diferentes: à italiana, em anfiteatro ou como uma sala 

circular com um palco amovível234. O TeCA encontra-se aberto desde 2003 com uma 

programação direcionada para o teatro e projetos educativos.

 Também o Teatro Rivoli sofreu algumas adaptações ao longo do tempo. Em 

1913, foi inaugurado o Teatro Nacional na praça D. João I. Logo nos anos seguintes, as 

mudanças na cidade obrigaram a repensar o edifício e procedeu-se à sua remodelação e 

modernização, desta vez, adaptado a cinema. O projeto, que esteve a cargo do Arquiteto 

e Engenheiro Júlio Brito, foi aberto em 1932, com a nomenclatura de Teatro Rivoli e 

passou a integrar também, na sua programação, espetáculos de ópera, dança, teatro e 

concertos. A última reabilitação foi feita entre 1994 e 1997, a cargo do arquiteto Pedro 

Ramalho. O novo Rivoli – Teatro Municipal, passou a ter dois auditórios, um Café-

concerto e zonas de trabalho para artistas, o que permitiu uma maior diversificação dos 

programas e intensificação das atividades235. Atualmente, o Teatro acolhe programação 

Nacional e Internacional do Teatro Municipal do Porto, bem como grandes eventos da 

cidade, focando-se nas áreas da dança, teatro, música, marionetas, novo circo e cinema.

234  Informação disponível no site da Porto24

235  José Gomes Bandeira, Rivoli – Teatro Municipal, pag 41
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Cinema Trindade, 1913

TUP (Teatro Universitário do Porto), 1948

Fig 137. Cinema Trindade: a) Auditório; b) Vista sobre a entrada na Rua do Dr Ricardo Jorge; c) Planta do primeiro piso

Fig 138. TUP (Teatro Universitário do Porto): a) espetáculo da companhia; b) Ex-Colégio Almeida Garrett, último espaço 

concedido ao TUP na Praça Coronel Pacheco 10m

137 a)

137 b) 137 c)

138 a)

138 b)
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 O Cinema da Trindade abriu também em 1913 com o nome de Salão Jardim 

da Trindade, como um salão de festas e exibição cinematográfica. Em 1957, foi feita 

uma reconstrução pelos arquitetos Viana de Lima e Agostinho Ricca, em que foram 

implementados uma plateia e um balcão de cinema e passou a chamar-se Cinema 

Trindade236. Nos anos 90, começou a funcionar como sala de Bingo, até fechar por 

completo em 2000. Só em 2017 reabriu com duas salas de cinema, mais direcionadas para 

o cinema de autor e cinema independente.

 Mencionamos aqui, ainda, outro caso singular: o Teatro Universitário do Porto 

(TUP), que, desde a sua formação em 1948, tem vindo a vincar o seu lugar no panorama 

das companhias teatrais do Porto. O TUP é uma instituição experimental, universitária e 

não profissional, criada por alunos da Universidade, que sempre se focou na «formação, 

renovação e experimentação»237. Desde a sua constituição, a companhia tem vindo 

a ocupar locais provisórios na cidade do Porto, cedidos pela Câmara Municipal e nem 

sempre preparados para acolher as suas necessidades238. Nos últimos anos, a companhia 

encontrava-se alojada numa parte do complexo do antigo Colégio Almeida Garrett, na 

Praça Coronel Pacheco, onde residem também o Digital Fabrication Laboratory (DFL), 

associado com a FAUP, o Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU) e 

parte das atividades da Academia Contemporânea de Espetáculos (ACE). 

 No final de 2017, a Câmara fez um acordo de venda do edifício a uma empresa 

de gestão hoteleira, pelo que, tanto o TUP como a ACE foram, entretanto, desalojados 

desse espaço no decurso da elaboração desta dissertação. A Câmara Municipal do Porto 

responsabilizou-se por encontrar um local alternativo para a continuação das suas 

atividades. Este espaço está, atualmente, a ser preparado para os acolher provisoriamente, 

havendo a possibilidade de se encontrar um outro espaço mais condigno para a companhia, 

mas também a título provisório. Percebemos, por isso, uma certa dificuldade por parte da 

Câmara Municipal do Porto em encontrar um espaço permanente para o TUP, onde este 

possa instalar-se definitivamente e acomodar devidamente todo o espólio da companhia.

236  Informação disponível no site oficial do Cinema Trindade

237  Informação disponível na página do Teatro Universitário do Porto

238  Informações obtidas diretamente da direção do TUP na pessoa de Joana Mont Alverne



Fig 139. Teatro Camões, zona da atual estação 

da Trindade

Fig 140. Salão Jardim Passos Manuel, Rua 

Passos Manuel

Fig 141. Cinema Águia de Ouro e Salão High-

Life, Praça da Batalha

Fig 142. Teatro Baquet, Rua de 31 de Janeiro

Fig 143. Cinema Olympia, Rua Passos Manuel

Fig 144. Cinema Nun’álvares, Rua de Guerra 

Junqueiro

Fig 145. Eden Teatro, Rua Alecandre Herculano
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VI.6 As salas de espetáculo desaparecidas

 Durante os primeiros anos do século XX, após a chegada do cinema a Portugal, 

no final do século XIX, foram muitas as salas de cinema construídas nas duas principais 

cidades portuguesas, nomeadamente no Porto. Com o aparecimento e generalização 

da televisão em Portugal na década de 70, muitas dessas salas, as que não tinham sido 

ainda convertidas em edifícios mais permanentes, foram esquecidas e desmanteladas. 

Neste capítulo propomo-nos abordar brevemente algumas dessas salas e também alguns 

teatros desaparecidos da cidade do Porto, cuja relevância no panorama cultural da 

cidade os mantém presentes, ainda que, por vezes, tenuemente, na memória coletiva da 

cidade239.  

 As informações encontradas sobre estas salas foram muitas vezes parcas e resumem-

se às informações base, como data de abertura e local da implantação. Na tabela abaixo 

sintetizam-se as datas chave associadas a essas salas.

Salas Inauguração Encerramento

Teatro Camões 1859? -
Teatro Baquet 1859 1888
Salão High-Life (Rotunda da Boavista) 1906 -
Salão High-Life (Praça da Batalha) 1907 1946 
Cine-Palais 1907 -
Salão Marquez de Pombal 1907 -
Salão Chiado 1907 1934
Salão Cinematográfico Portuense 1907 1949
Salão High-Life (Jardim da Cordoaria) 1908 -
Cinema Águia de Ouro 1908 1989
Salão Jardim Passos Manuel 1908 1941 – Coliseu do Porto
Olympia 1912 Anos 80
Eden-Teatro 1914 1948
Cine-Teatro Ódeon 1929 -
Cinema Batalha 1946 2000
Cinema Nun’Álvares 1949 2006 (2010)

239  Existiram muitas outras pequenas salas de exibição cinematográfica na cidade, que não foram abordadas neste 

trabalho, pelo carácter temporário da sua construção.
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 Desta lista de salas desaparecidas, além de cinemas, constam três teatros e um 

cineteatro. Os dois primeiros, Teatro Camões, também denominado Teatro Chalet e o 

Teatro Baquet, foram construídos no mesmo ano de 1858. O Teatro Camões localizava-

se no espaço exterior da atual estação de metro da Trindade, e o Teatro Baquet na rua 31 

de Janeiro, antiga Rua de Santo António, com fachada principal construída na Rua Sá da 

Bandeira, aquando da abertura desta. Este teatro fechou em 1888, depois de um incêndio 

desastroso durante um espetáculo, que matou mais de uma centena de pessoas, deixando 

uma ferida não só na cidade, mas também na memória coletiva da comunidade. 

 O Éden Teatro, aberto em 1914 na Rua Alexandre Herculano, funcionou como 

Cinema nas décadas de 30 e 40, até ser demolido em 1948. O Cine-Teatro Ódeon, 

construído perto de Campanhã, já depois do ‘boom’ do aparecimento de cinemas, em 

1929, enquadra-se no início da proliferação de cineteatros no país, impulsionado pelo 

programa de obras públicas do Regime. Foi a primeira sala a receber equipamento sonoro 

de raiz. No entanto, a sua localização, distante das principais artérias e do centro da 

cidade, ditou a dificuldade em cativar o público. Por essa razão, na década de 30, começou 

a apostar tudo no teatro, mas sem grande sucesso, e acabou por ser demolido240.

 Entre 1906 e 1912, surgiram onze salões cinematográficos e cinemas, só na cidade 

do Porto. Muitos deles, no entanto, tiveram vidas curtas, devido à pouca afluência do 

público, nas décadas seguintes, e foram destruídos. Foram eles os três Salões High-Life: 

na Rotunda da Boavista, na Praça da Batalha (substituído pelo Cinema Batalha em 1947) 

e no Jardim da Cordoaria; também o Cine-Palais, na Rua Alexandre Herculano, o Salão 

Marquez de Pombal, na Rua da Constituição, o Salão Chiado, na Rua das Carmelitas, e o 

Salão Cinematográfico Portuense, no Pátio Portuense, no Bonjardim.

 Outras salas como o Salão Jardim Passos Manuel (1908), o Cinema Águia de Ouro 

(1908) e o Olympia (1912) tiveram um destino diferente. A primeira, abordada no capítulo 

anterior, foi destruída para dar lugar ao Coliseu do Porto, em 1941, e só em 1971 foi, 

finalmente, reconstruída, no mesmo edifício do Coliseu. O Cinema Águia de Ouro foi 

instalado no edifício do Café Águia de Ouro, que existia desde 1839, no Largo de Santo 

Ildefonso, junto à praça da Batalha. Em 1931, o edifício sofreu obras de remodelação e foi 

desenhada uma nova fachada, da autoria do arquiteto Joaquim Augusto Martins, discípulo 

de Marques da Silva. Porém, a ausência de espectadores determinou o fecho de portas, 

em 1989. Após um período de degradação, e tentativa falhada de instalar aí um Bingo, o 

240  Não foi possível apurar a data de demolição
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edifício foi reabilitado e funciona hoje como Hotel. Também o Cinema Olympia, situado 

na Rua Passos Manuel, ao lado do edifício do Coliseu do Porto, fechou na década de 80, 

mas a estrutura sobreviveu até hoje. Foi reabilitado há poucos anos para se tornar num 

clube noturno.

 No caso do Cinema Batalha, que se encontra desativado desde 2010, sabe-se da 

existência de um projeto de reabilitação e data de reabertura prevista para 2019. O Salão 

High Life foi o primeiro edifício aí construído, dando lugar, em 1947, ao novo Cinema 

Batalha do arquiteto Artur Andrade, composto por dois auditórios. Teve um percurso 

bastante atribulado, fechado entre 2000 e 2006 e ocupado pelo Porto Vivo241 entre 2006 

e 2010, onde funcionou um bar, restaurante, sala de espetáculos e sala bebé (segundo 

auditório). O projeto de reabilitação em andamento, para este espaço, da autoria dos 

arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez, irá reformular a sala de espetáculos, 

mantendo a plateia e a tribuna, mas suprimindo as cadeiras do segundo balcão para 

a construção de uma nova sala, um cinema-estúdio, permitindo assim a existência de 

projeções simultâneas. Em suma, o programa vai compreender duas salas de cinema, 

digital e analógico, uma sala de estudo e a sala de chá será convertida em sala polivalente, 

para workshops e exposições.

 Falta apenas falar no Cinema Nun’Álvares, que se encontra um pouco mais afastado 

do centro da cidade, na Rua de Guerra Junqueiro, junto à Boavista. Inaugurado em 1949, 

fechou portas no ano de 2000 devido à falta de público. Recentemente, em 2009 voltou 

a abrir, sob a direção da Malayka Cinemas, apostando no cinema independente, festivais 

e workshops de cinema. Esta iniciativa não durou mais de dois anos, pelo que o espaço 

voltou a fechar em 2011. 

 A partir de abril de 2019, no entanto, o espaço abriu como clube de jazz, com 

o nome de Hot Five Jazz&Blues Club - Uptown, pelo empresário Alberto Índio. Esta 

iniciativa pretende realizar concertos de jazz aos fins de semana, espetáculos de humor e 

inclui, ainda, um bar para provas de vinho, mantendo, ainda assim, todas as características 

do espaço original, nomeadamente a tela e a maquinaria de projeção de filme, as cadeiras 

e o palco242.

241  Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense S.A. Organismo em parceria com a 

Câmara que tem como objetivo promover a reabilitação urbana da área crítica de recuperação e reconversão 

urbanística da cidade do Porto.

242  Informação recolhida do artigo do Porto. Cinema Nun’Álvares vai reabrir como clube de jazz
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 Depois desta análise, podemos concluir que os espaços centrais na cidade dedicados 

exclusivamente ao cinema são muito difíceis de rentabilizar. O cinema comercial e de 

massas, disponível nos grandes centros comerciais da periferia, são os únicos que se 

mantêm repletos de audiência e, acima de tudo, rentáveis. Os cinemas do Norteshopping, 

Alameda Shop e Spot e Parque nascente, pertencentes à cadeia NOS (essencialmente 

virada para o cinema comercial) detêm uma boa parte da afluência do público às projeções 

cinematográficas. Hoje em dia, apenas o Cinema Trindade, reaberto em 2017, e o Cinema 

Passos Manuel se dedicam exclusivamente à projeção de filmes, todas as outras salas, 

que incluem cinema na sua programação, oferecem outro tipo de espetáculos, desde 

teatro a espetáculos experimentais, de forma a diversificar a sua oferta e manter o público 

interessado. São eles o Teatro do Campo Alegre, a Casa das Artes, e também o Teatro 

Rivoli, como se pode ver nos mapas de localização.

VI.7 Programação e distribuição pela cidade

 A partir do estudo feito até aqui, e observando o mapa resultante da mesma, onde 

se assinalam os vários espaços dedicados ao espetáculo, evidenciando a sua variedade de 

programações, podemos notar que a maior parte destes espaços se dedica a mais do que 

um tipo de programa.

Síntese dos tipos de programação encontrados

Ópera

Teatro

Concerto

Cinema

Dança

Programação juvenil (projetos educativos, workshops, 
espetáculos direcionados para o público jovem)

Comédia

Eventos (conferências, lançamentos de livros, desfiles de moda)

Espetáculos experimentais (ligados à performance teatral)

‘Danceteria’ (programação de bairro)
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 A zona com mais oferta é, naturalmente, a zona do centro histórico e é também 

onde as salas oferecem a maior diversidade de programas, com o Teatro Rivoli, o Coliseu, 

o Teatro de São João e o Mosteiro de São Bento da Vitória, a liderarem a tabela. O resto 

da cidade encontra-se mais rarefeita, no que toca aos espaços culturais de espetáculo. 

Encontramos apenas cinco fora do centro histórico, ainda que a zona do Campo Alegre 

e Boavista tenha três salas algo diversificadas, as zonas a norte e a nascente parecem não 

estar enquadradas no plano cultural da cidade.

 Podemos, ainda, fazer várias observações, a nível da distribuição das programações. 

O teatro e o cinema são os programas mais frequentes. Se, por um lado, o teatro é a 

produção mais comum, pois são várias as companhias que vão ocupando as salas, por 

outro, a proliferação do cinema, ao longo do século XX, fez com que muitas dessas salas 

se adaptassem a essa nova circunstância. De maneira que, entre salas antigas, adaptadas 

a cinema, e salas novas, construídas de raiz, para o efeito, são poucas as restantes onde 

não são realizadas projeções de filmes. Os espaços remanescentes detêm entre duas a seis 

programações diferentes e variadas, quase sempre com vista a atrair público diferenciado.

 Apenas três dos equipamentos analisados se restringem a um único tipo de 

programação. São eles o Cinema Trindade, o Cine-Teatro Júlio Diniz e o Teatro Sá da 

Bandeira, salvaguardando, no último caso, a exibição pontual de musicais e espetáculos 

de magia. Nos dois últimos, o caráter do programa é bastante singular e exclusivo desse 

edifício. No Cine-Teatro Júlio Diniz, a programação é, exclusivamente, de carácter de 

bairro, funcionando como danceteria, e o Teatro Sá da Bandeira, é o espaço predileto, na 

cidade do Porto, para a realização de espetáculos de comédia.

 Em termos de distribuição urbana dos programas, os espetáculos de ópera, teatro e 

dança cingem-se ao centro da cidade, ao passo que a programação juvenil, os eventos, os 

espetáculos experimentais e os concertos distribuem-se mais alargadamente pela cidade.

 Existe uma oferta razoável de espaços dedicados ao espetáculo experimental, 

nomeadamente no Teatro do Campo Alegre, TUP e Teatro Helena Sá e Costa. Estes são 

orientados por diferentes companhias, tanto em ambiente escolar (Teatro Helena Sá e 

Costa), como derivando dele, no caso do TUP, e também impulsionado pela Câmara, no 

caso do Teatro do Campo Alegre.

 Os projetos educativos, ligados a workshops, e os espetáculos de carácter 

juvenil parecem estar bastante presentes um pouco por toda a cidade, uma vez que são 

incentivados por diferentes organismos, tanto pelo Teatro Municipal, Teatro Nacional de 

São João, Coliseu e Casa da Música.
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A proposta de intervenção 

VII.1 Abordagem geral

VII.1.1 Acolhimento do novo programa: o TUP
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          VII.2.1 A posição do Cine-Teatro e a sua relação com a ilha a poente 

VII.2.2 Reformulação da ilha

VII.2.3 Tratamento do espaço exterior a nascente

VII.2.4 Frente da Rua de São Dinis

VII.2.5 O anfiteatro exterior
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VII.2.7 A acústica e a escolha dos materiais

VII.2.8 Nova ala para acolhimento do TUP

3. A INTERVENÇÃO
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VII.1. Abordagem geral

 A popularidade do Cine-Teatro de Vale Formoso tem vindo a decrescer na cidade do 

Porto, tal como aconteceu com muitas outras salas do seu género. Desde o aparecimento 

do cinema, no início do século XX, passando pela época de disseminação de cineteatros 

pelo país, nas décadas de 30 a 50, aos anos dourados dos cinemas, nas décadas de 50 

a 70, até ao seu abandono coletivo, provocado pelo aparecimento de novas formas de 

entretenimento, muitas foram as salas que desapareceram ou foram apropriadas para 

outros fins. Depois de vários anos desocupado, Vale Formoso foi comprado pela Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD) e, hoje em dia, mais uma vez, praticamente não é 

usado. Grande parte do seu complexo encontra-se, inclusivamente, ao abandono.

 O objetivo do presente trabalho é realizar uma proposta de intervenção na qual se 

restabeleça a vida do Cine-Teatro, transformando a sua função original, propondo uma 

intervenção que garanta a estabilidade realista do edifício, como instituição presente na 

vida da comunidade. Procurámos estudar a melhor forma de restituir as ligações do Cine-

Teatro ao panorama cultural da cidade do Porto, para que Vale Formoso possa voltar a 

desempenhar um papel ativo e duradouro na cultura portuense. 

 Após a análise do cenário cultural da cidade, onde observámos o conjunto de salas 

de espetáculo ativas no Porto e a sua programação, chegámos rapidamente à conclusão 

de que existe um défice de espaços de espetáculo na zona de Paranhos. O único que 

se mantém ativo é o Cine-Teatro Júlio Deniz, porém transformado, atualmente, em 

‘danceteria’. Ou seja, também aquele já não apresenta peças teatrais nem projeções de 

filmes. Pudemos também observar que a maior parte das salas se encontram no centro 

histórico da cidade e, ainda, junto à zona do Bom Sucesso e Boavista, deixando os bairros 

mais periféricos sem salas próximas e acessíveis. 

 Faz, portanto, todo o sentido que Vale Formoso possa ser reaproveitado para o 

usufruto da população e convidativo para toda a cidade. Mas, como atrair de novo o 

público e assegurar a longevidade do Cine-Teatro, para que este não caia de novo no 

esquecimento, seja por afastamento do centro urbano ou, simplesmente, por desinteresse? 

A resposta surgiu da análise feita ao panorama cultural da cidade.
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Fig 146.  Imagens publicadas na página do TUP para divulgação das suas atividades

146 a)

146 b) 146 c)

146 d)
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VII.1.1. Acolhimento do novo programa: o TUP

 Ao estudar as diferentes entidades e companhias que gerem os teatros e os cinemas 

da cidade, tivemos conhecimento da existência do Teatro Universitário do Porto (TUP), a 

companhia de teatro amador, da qual fazem parte muitos jovens estudantes ou em início 

de carreira, que se encontra numa situação bastante precária. 

 Curiosamente, formado no mesmo ano da inauguração do Cine-Teatro de Vale 

Formoso, em 1948, o TUP teve uma história ainda mais atribulada no que toca às 

instalações onde foi desenvolvendo o seu trabalho. 

 Em atividade ininterrupta desde a data da sua fundação, o TUP tem vindo sempre 

a ocupar espaços de caráter provisório, fornecidos pela Câmara, mas nunca obteve um 

espaço exclusivamente seu. Em 2018, a companhia foi obrigada a sair do espaço que 

estava a ocupar, há quatro anos, na Praça Coronel Pacheco243, para, mais uma vez, arrumar 

as malas, com todo o espólio e recordações, e procurar outra casa.

 Estabelecemos, então, o contacto com a direção do TUP, na pessoa da sua 

diretora, à data, Joana Mont Alverne, no sentido de perceber a situação atual do grupo 

e as necessidades reais da companhia. Questionada sobre a existência de algum espaço 

destinado pela Câmara, após a saída da Praça Coronel Pacheco, Joana respondeu 

afirmativamente, embora a título provisório. A própria direção do TUP, desanimada com 

todo este processo, afirma que a falta de um lugar fixo para a companhia implica a sua 

constante readaptação a novos espaços, e o consequente realojamento do espólio e de 

toda a parafernália técnica correspondente. 

 A presente dissertação propõe, assim, desenvolver o projeto para a reabilitação do 

Cine-Teatro de Vale Formoso com o objetivo de acolher o TUP nas suas instalações, 

tirando partido da atratividade e dinamismo da instituição, para potenciar a sua própria 

atratividade, num diálogo constante com o cenário cultural da cidade. A direção do TUP 

mostrou interesse em disponibilizar o espaço para outras companhias de teatro itinerantes, 

que mostrem interesse em utilizar o Cine-Teatro para exibições ou workshops. Nesse 

sentido, o projeto teve em conta a criação de espaços que pudessem ser usados de forma 

independente, como a sala de ensaios e os camarins, de forma a possibilitar uma maior 

rentabilização e usufruto do edifício. 

243  Informação encontrada num artigo online do Público, publicado a 11 de Julho de 2017
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VII.2 O Projeto

 O projeto para a reabilitação do Cine-Teatro de Vale Formoso desenha-se sobre 

duas abordagens essenciais: a primeira tem em atenção o enquadramento urbano do 

edifício e cresce da preocupação em resolver alguns problemas da cidade, nas imediações 

do Cine-Teatro e, a segunda, relaciona-se com a adaptação da sala de espetáculos e do 

complexo, com o objetivo de acolher o programa específico do TUP.

 Procurou-se, no primeiro ponto, resolver algumas fragilidades no que diz respeito 

ao relacionamento do edifício com o espaço público, tentando integrá-lo de forma mais 

dinâmica no bairro. Para o fazer, não nos foi possível ignorar alguns aspetos menos bem 

resolvidos da malha urbana circundante, que se traduzem em situações degradantes e de 

piores condições de vida: referimo-nos, mais concretamente, ao caso da ilha situada no 

lado poente do Cine-Teatro. 

 Acreditamos que a intervenção arquitetónica não pode focar apenas no edifício 

e no local de intervenção e alienar-se da envolvente e das suas possíveis fragilidades. 

Assim defendia o arquiteto Fernando Távora ao descrever, em 1962, que o panorama da 

arquitetura portuguesa, na altura, se manifestava 

«[...] pela ignorância de todo o sistema de relações que deve existir entre a arquitetura e 

a circunstância que a envolve e pela cobardia de, quando tal circunstância tem aspecto 

negativo, recear combatê-la, recear melhorá-la, recear transformá-la»244.

244  «Se a arquitectura, como todo o acontecimento organizador do espaço cria circunstância [...] ela não poderá 

colocar-se numa posição de vítima, mas deverá agir para melhoria da circunstância pré-existente» in Fernando 

Távora, Da Organização do Espaço, ed. 2006. 

Fig 147.  Proposta: Alçado Norte | 1:300
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 Para conferir uma maior atratividade ao equipamento, havia que criar uma maior 

permeabilidade no tecido urbano, no tratamento dos espaços exteriores descaracterizados 

do Cine-Teatro, para promover o encontro das pessoas num novo espaço exterior 

semipúblico, aproveitando um dos pátios negligenciados do complexo, para lhe restituir a 

sua função original, como espaço de lazer e de convívio.

 É impossível, na nossa perspetiva, negar o valor arquitetónico do Cine-Teatro 

de Vale Formoso. O edifício, tal como foi preservado até aos dias de hoje, faz parte 

da herança de uma época da arquitetura portuguesa, marcada pelo conflito entre as 

imposições de linguagem do Estado Novo, ao longo da década de 40, e os primeiros 

sopros de modernidade que começavam a chegar a Portugal245. Deixa-nos a herança de 

uma vertente da arquitetura que não pode ser menosprezada, apenas por ter enveredado 

por um caminho que acabou por não ter continuidade246.

 Sobre a intervenção no edifício, a abordagem teve como base, para o desenvolvimento 

da ideia, a análise crítica dos problemas encontrados sobre o atual funcionamento do 

Cine-Teatro, na perspetiva de como este poderia ser otimizado e adaptado ao novo 

programa.  

 De seguida serão expostos em detalhe os vários aspetos da intervenção, enunciando 

os problemas encontrados e a solução proposta em cada um deles.

245  O edifício encontra-se ainda inserido na Área de Interesse Urbanístico e Arquitetónico definida pela Câmara do Porto 

e classificado como Imóvel de Interesse Patrimonial. Também por essa razão a intenção do projeto foi a de manter 

o edifício original como um todo e intervir apenas onde os espaços não estão a funcionar do ponto de vista 

programático e prático.

246  «Admintindo - como se tem de admitir - que a geração dos Rebelo de Andrade [...] e de tantos outros, não foi 

apenas profisisonalmente indigente, culturalmente ignorante, eticamente corrupta e politicamente subordinada, 

mas uma geração que procurou fazer arquitetura com sinceridade, a verdade e a inteligência possíveis nas complexas 

condições culturais e disciplinares em que viveram, então não é aceitável a continuada menorização das obras e dos 

arquitetos ‘não modernistas’. Nem prolongar a invisibilidade a que os condenou a historiografia». in Luís Soares 

Carneiro, Casas Ermas. A arquitetura dos irmãos Rebelo de Andrade e os discursos do Moderno, pag 83
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Proposta: Alçado Este | 1:400

Proposta: Alçado Este | 1:400

Proposta: Corte Transversal BB’| 1:400GSPublisherEngine trtruttrutt
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Proposta: Alçado Oeste| 1:400

Proposta: Corte Longitudinal CC’| 1:400

Proposta: Corte Longitudinal DD’ | 1:400GSPublisherEngine trtruttrutt
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Proposta: Plantas -1, Rés-do-chão, 1 e 2 | 1:400

Proposta: Planta Rés-do-chão | 1:400
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Fig 148.  Carta Topográfica da Cidade do Porto de 1892. A vermelho: moradia existente ao lado do terreno do Cine-

Teatro de Vale Formoso

Fig 149.  Fotografia aérea da cidade do Porto, da década de 40. A amarelo: ilha implementada no logradouro da moradia 

existente; a laranja: terreno do futuro cineteatro; a azul: Fábrica de Moagem da Sociedade Industrial Victória

148 149
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VII.2.1 A posição do Cine-Teatro e a sua relação com a ilha a poente

 Uma das principais questões que se colocaram, logo à partida, foi a existência da 

ilha junto ao Cine-Teatro, no lado poente, cujo muro é partilhado com o espaço exterior 

do Cine-Teatro. As casas desta ilha desenvolvem-se no terreno de uma moradia que se 

encontra na esquina da Travessa do Paiol com a Rua de São Dinis. Como podemos ver na 

Carta Topográfica da Cidade do Porto de 1892 (Fig 148), esta é uma das moradias mais 

antigas daquela zona247. Pode ver-se a configuração original da ilha na fotografia aérea da 

cidade do Porto, da década de 40 (Fig 149), onde observamos que as casas ocuparam todo 

o espaço livre do lote, na continuidade da casa e atrás desta248. No entanto, esta parece 

ter perdido a sua volumetria original. A fotografia permite, também, constatar uma certa 

proliferação de ilhas naquela zona, assim como vários edifícios fabris, nomeadamente 

a Sociedade Industrial Victória, fábrica de moagem, na Rua do Capitão Pombeiro, em 

frente ao terreno do futuro Cine-Teatro.

 De um total de nove casas e respetivos anexos, que não são mais do que pequenos 

barracões, podem contar-se apenas cinco casas habitadas. Algumas delas, nomeadamente 

a moradia principal, cujo terreno foi ocupado pela ilha, encontram-se em estado de 

abandono e potencial deterioração. Todo o espaço exterior das casas encontra-se bastante 

degradado e o confronto com a Travessa Ribeiro de Sousa, a uma cota superior, encontra-

se mal resolvida. Aqui existe um muro alto de contenção de terras bem como algum 

espaço sobrante, à cota da rua, parcamente tapado com uma vedação. 

 O único acesso às casas é feito pela Travessa do Paiol, que possui também entradas 

privadas e uma garagem, do lado poente. Esta travessa é rematada por uma escadaria com 

um só patamar, para vencer a diferença de cotas entre esta e a Travessa Ribeiro de Sousa, 

de cerca de 3,70 metros. 

247  Nesta carta destacam-se como maiores artérias as ruas de São Dinis e a Rua de Vale Formoso, de onde a empresa 

Cinematográfica detentora do projeto do Cine-Teatro terá tirado o nome.

248  As ilhas apareceram no Porto como consequência do crescimento económico e demográfico acelerado provocado 

pela Revolução Industrial. Com a súbita necessidade de alojamento para o proletariado, a pequena e média burguesia 

veem a possibilidade de utilizar o quintal da própria habitação para construir pequenas casas em banda, de um ou 

dois pisos, fazendo um máximo aproveitamento do solo. A estas casas foi dado o nome de “ilhas”, por se tratar 

de habitações concentradas (segregadas de moradores), geralmente no interior do quarteirão, correspondendo a 

pequenas unidades isoladas ou escondidas da rua e por isso longe dos olhos do resto da população. Assim, a cidade 

do Porto mantinha o seu carácter e a sua paisagem urbana. Para o acesso a este tipo de habitação era aberto um 

corredor numa das casas no limite do quarteirão, e as habitações construíam-se ao longo deste, apenas com uma 

frente e com as traseiras encostadas ao muro de divisão do lote ou às traseiras de outras ilhas. 
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Fig 150.  Situação atual: Planta de Implantação

Fig 151.  Estado atual do pátio poente, entre o edifício do cineteatro e a ilha existente: a) pátio degradado; b) muro e ilha a 

poente; c) Travessa do Paiol (entrada das casas da ilha) e escadaria de acesso à Travessa Ribeiro de Sousa 
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 A posição da ilha condiciona, em parte, os espaços exteriores do Cine-Teatro e o 

aproveitamento da sua área, nomeadamente do pátio poente. Na parte mais estreita, a 

distância entre o edifício, na zona das escadas, e o muro da ilha é de 1,80 metros. Neste 

ponto existe um arco que faz a ‘passagem’ para o pátio exterior poente que, na realidade, 

nunca foi usado como passagem (ver Fig 151 a)). Inclusivamente, nem o pátio foi usado 

como espaço exterior, tornando-se, na verdade, um espaço sobrante, que terá funcionado 

simplesmente como saída de emergência.

 O projeto inicial, como vimos, previa o prolongamento da rua do Almirante Leote 

do Rego, em linha reta, até à Rua de São Dinis, eliminando por completo a ilha. Isto 

permitia expandir o edifício para oeste, com algum programa ligado às zonas técnicas e 

acesso a partir da rua. Assim, permitia também uma maior largura de terreno e posicionava 

o edifício no gaveto, dando-lhe, no fundo, um caráter mais digno e relevante do ponto 

de vista urbano. Esta configuração era típica em muitos cineteatros, construídos naquela 

época, como vimos em exemplos como o Florbela Espanca, de Vila Viçosa, e o Cine-

Teatro de Gouveia.

 Na fase final do projeto, dado que o prolongamento previsto da rua, no plano 

urbanístico municipal, não se efetuou, o projeto teve de ser acomodado às circunstâncias 

existentes no local. Dada a falta de espaço, provocada pela anterior circunstância, quase 

todo o programa da ala poente foi eliminado, mantendo-se apenas as caixas de escadas, 

pública e de serviço, e os corredores, em cada piso, de acesso aos camarotes. A entrada 

pública que se faria por este lado foi, portanto, anulada, mantendo-se apenas uma entrada 

de serviço para o corredor do rés do chão. O pátio restante possui, no entanto, um 

acesso à Rua do Almirante Leote do Rego, através de um pequeno portão e escada de 

tiro que vence o desnível de 4,80 metros. Cremos que a escada, encostada ao muro de 

suporte do lote vizinho, foi resolvida de forma bastante precária, apenas para cumprir a 

regulamentação que obrigava os cineteatros a ter duas entradas, por duas ruas distintas.

 Posta esta análise, propomos restituir a intenção do projeto inicial e sugerir o 

prolongamento da Rua do Almirante Leote do Rego, que vem de sul, até à Rua de São 

Dinis, a norte. Esta ação beneficia não só o Cine-Teatro, mas também a permeabilidade do 

tecido urbano e do trânsito, assim como possibilita a reformulação das casas desta ilha e 

a envolvente próxima, dando-lhe melhores condições de habitabilidade. Com este traçado 

é possível estabelecer uma melhor relação do edifício com a envolvente, posicionando-o 

numa situação de gaveto, e também permitindo construir uma nova ala, fazendo melhor 

uso do terreno que se encontra hoje encurralado entre o muro da ilha e o edifício.
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Esquissos de equacionamento dos novos fogos: modulação e tipologias
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Esquissos de equacionamento dos novos fogos: modulação e organização interior
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Fig 152.  Projeto para o Bairro da Bouça, arquiteto Álvaro Siza: a) fotografia do exterior; b) corte e plantas dos módulos

Fig 153.  Projeto para o Bairro de São Vitor, arquiteto Álvaro Siza. a) fotografia do exterior; b) corte e plantas do fogo;

152 a) 152 b)

153 a) 153 a)
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 As moradias ajudam, também, a refazer a frente de rua, do lado oposto ao Cine-

Teatro e a retomar os alinhamentos do construído existente, integrando este pedaço 

de cidade muito fragmentado, rematando o desenho urbano da envolvente. Propomos 

reconstruir 5 casas, com tipologias diferentes, para garantir habitação às famílias das 

casas ainda habitadas, realojando as pessoas no mesmo local. Esta ação tem vindo a 

acontecer em muitos outros locais da cidade do Porto: as ilhas construídas no interior 

dos quarteirões, por se encontrarem bastantes degradas, têm vindo a ser reabilitadas ou 

reconstruídas para alojar as pessoas em casas que permitam melhores condições de vida. 

VII.2.2 Reformulação da ilha

 Ao reformular a ilha, procurou-se manter o caráter da mesma, no que diz respeito à 

vivência em comunidade, tipicamente de uma ilha, onde todos os vizinhos se conhecem e 

partilham um espaço exterior comum: o corredor de acesso aos fogos. Neste caso, aquele 

espaço acaba por ser divido entre a Travessa do Paiol e o pátio nas traseiras, que faz frente 

com o pátio do Cine-Teatro.

 Com o novo prolongamento da Rua do Almirante Leote do Rego, abriu-se a 

possibilidade de ter duas entradas para as novas habitações: através dessa nova rua e da 

Travessa do Paiol. A solução foi explorada em projetos como o Bairro de São Vítor ou o 

Bairro da Bouça, do arquiteto Àlvaro Siza: no caso de São Vítor, as casas em banda têm a 

sua entrada principal virada a poente para a rua principal e uma segunda entrada ligada ao 

terraço da cozinha, que se vira para uma rua mais estreita, num ambiente mais intimista 

e de vivência comunitária (Fig 153). Já no projeto para a Bouça, a entrada principal, nas 

casas do piso térreo, faz-se pela rua, ao nível da zona de dormir, e uma segunda entrada 

realiza-se a partir da cozinha, no andar de cima, através de uma entrada estreita (Fig 152).

 O processo de procura pela melhor e mais simples organização do fogo passou 

também pela análise de um projeto na minha cidade natal, o qual me despertara sempre 

a atenção. Criada a oportunidade de estudar a habitação coletiva, propus-me analisá-

lo mais pormenorizadamente. Trata-se do Bairro da Balsa, em Viseu, desenhado pelo 

arquiteto Pedro Ramalho em 1979, no âmbito dos projetos do Fundo para o Fomento de 

Habitação249.

 Aqui tornou-se interessante analisar a forma como são encaixados os fogos, cujo 

acesso se faz por galeria, com a zona de dia, localizada no primeiro andar, e a zona dos 

quartos e casas de banho, localizados no segundo piso, posicionando dois quartos lado a 

249  Ver anexos, onde se pode encontrar as plantas completas dos projeto, bem como fotografias atuais 
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Fig 154.  Esquissos sobre a organização funcional do Bairro da Balsa, Viseu (ver pormenores do projeto em anexos)

Fig 155.  Proposta: módulos das novas casas, escala 1|300
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lado, ao contrário do que acontece nos projetos anteriormente vistos (ver Fig 154)

 Em São Vítor e na Bouça, a largura do fogo ronda os 4m, pelo que permite apenas 

um quarto na fachada. No primeiro projeto, a zona de noite localiza-se, também, no piso 

superior, com um quarto virado a cada fachada, e a casa de banho e escada ao centro. A 

zona de dia, onde se localiza a cozinha e sala, encontram-se no rés-do-chão, em contacto 

direto com a rua. No caso da Bouça, existem duas tipologias sobrepostas: a primeira, 

ao nível da rua, concentra a zona de noite no rés do chão e a cozinha e sala no andar 

superior, enquanto que, no fogo superior, o acesso é feito por galeria diretamente na zona 

de dia, e os quartos encontram-se no último piso.

 Quanto ao esquema em corte, a nossa proposta parte dos dois primeiros exemplos 

estudados: encaixar o volume das casas entre as duas ruas e fazer duas entradas, uma pela 

Travessa do Paiol, ligada à cozinha e sala, aproveitando o caráter intimista da rua, e uma 

outra, no segundo andar, de ligação com a nova rua, junto à zona dos quartos. Estas duas 

entradas formam um eixo de atravessamento interior do fogo, como se pode ver na Fig 

155. A escada entre elas reduz ao máximo as zonas de circulação. Desta forma, pretende-

se restituir o carácter de comunidade destas habitações, ligadas à Travessa do Paiol, quase 

privada, e à zona diurna da casa e, por outro lado, cria-se uma nova interação com o 

espaço urbano, através da segunda entrada.

 A largura do fogo foi sendo bastante discutida ao longo do processo, sempre à volta 

da equação entre posicionar um ou dois quartos numa frente, associada também à opção 

de colocar a zona de dia e de noite no rés-do-chão e primeiro andar, ou vice-versa. O 

exemplo do Bairro da Balsa em Viseu, cujo módulo é de 5m entre paredes, que estabelece 

o jogo de encaixe entre os quartos, dois no tardoz e um na frente, com as escadas e casa 

de banho no centro do fogo, foi um exemplo estudado e equacionado.

 Por fim, optámos por um módulo de 5,45m por 5,45m, a eixo da parede. A largura 

interior do fogo fica, assim, com 5,15m, correspondente à medida mínima que permite ter 

dois quartos lado a lado, numa das fachadas. Na fachada oposta, encaixamos, ainda, outro 

quarto (ver Fig 155).

 Em termos de organização interior, o programa desenvolve-se em torno da escada 

central e parte do módulo 2:1, correspondente ao T2+1 Duplex. No piso superior, existe 

uma pequena zona de chegada exterior, recuada do volume, correspondente ao patim 

superior da escada. O quarto mais pequeno encaixa-se ao lado desta entrada e o maior na 

fachada oposta, com a casa de banho entre os dois e o corredor ao centro. Na zona diurna, 

no andar inferior, a lavandaria e a cozinha ficam viradas para a rua. Esta tem continuidade 

com a sala de estar e jantar, colocadas no coração do volume, interligadas a um outro 

quarto, com porta de correr, que pode ser aberto, ou não, para a sala. Este espaço, que 



222

Fig 156.  Proposta para as novas casas: a) planta do rés-do-chão; b) planta do piso 1; c) alçado no novo prolongamento da 

Rua do Almirante Leote do Rêgo 

156 b)

156 c)

156 b)

G
SP

ub
lis

h
er

E
n

gi
n

e 
tr

tr
ut

tr
ut

t

T r a v e s s a  d o  P a i o l

T r a v e s s a  d o  P a i o l

T
r

a
v

e
s

s
a

 R
i b

e
i r

o
 d

e
 S

o
u

s
a

GSPublisherEngine trtruttrutt

T
r

a
v

e
s

s
a

 d
o

 P
a

io
l

T
r

a
v

e
s

s
a

 d
o

 P
a

io
l

T r a v e s s a  R i b e i r o  d e  S o u s a

a
b

a'
b

'

a
b

a'
b

'



223

pode servir de quarto ou de continuação da sala, possui uma pequena janela, ao nível 

da rua superior, como se pode ver no alçado (Fig 156 c)), aproveitando ao máximo a 

possibilidade de obter luz natural.

 O arranque das escadas convive, espacialmente, com a zona da cozinha e sala, 

tornando o espaço mais dinâmico. Não existem, praticamente, paredes no andar inferior, 

o que permite o uso versátil do espaço e maior fluidez da luminosidade natural. 

 Quanto à implantação das casas, estas seguem uma organização em banda e 

acompanham a pendente da Travessa do Paiol, de modo que as entradas das cozinhas, 

no piso inferior, estejam à cota da rua. Assim, as casas aumentam ligeiramente a cota de 

implantação entre cada uma, seguindo a inclinação da Travessa, de cerca de 3,5%. No 

entanto, como se pode ver no alçado da Fig 156 c), da Rua do Almirante Leote do Rego, 

esta possui uma pendente bastante mais acentuada que a Travessa do Paiol, marcada a 

tracejado. Por esse motivo, as entradas para os fogos, na Rua do Almirante Leote do Rego, 

assumem desníveis diferentes, em relação a essa rua. Esses desníveis são acomodados 

com o aumento do número de degraus na entrada, onde a diferença entre o segundo piso 

da casa e a cota da rua é maior, nomeadamente nas casas a norte, como se pode ver no 

alçado e planta do segundo piso (Fig 156 a)). 

 As casas dividem-se em três tipologias, T2+1 duplex, T3+1 duplex e T2 simplex. 

Aproveitando a forma trapezoidal do terreno, que alarga na direção sul, procurámos fazer 

o melhor uso do espaço disponível, aumentando o comprimento de cada casa e assim, 

também, o número de quartos. Desta forma, resultaram dois T2+1, a norte, na zona mais 

estreita, apenas com um quarto na fachada poente, ao longo do alçado, dois T3+1, com 

dois quartos, posicionados lado a lado na fachada, e um T2 simplex, a sul. Neste último 

suprimiu-se o andar inferior, dado a impossibilidade de ter luz natural. A organização 

interior deste fogo teve por base a do T3+1, na qual se substituiu o terceiro quarto, no 

andar superior, pela cozinha e sala, diminuindo, ligeiramente, a largura da casa de banho e 

incluindo uma zona de arrumos no lugar da escada.

 Em termos de volumetria geral, procurou-se seguir o alinhamento do construído, 

a sul, com o muro de suporte de forte expressão que faz a esquina da Travessa Ribeiro 

de Sousa com a Rua do Almirante Leote do Rego250. Desta forma, enfatiza-se o desenho 

250  Este muro remonta a 1903, aquando da construção do Quartel de Cavalaria. Nesse terreno, com frente para a 

Rua da Boavista, funcionou, desde 1894, o Internato Municipal Masculino do Porto que se dedicava aos menores 

desvalidos ou abandonados, dos sete aos dezoito anos de idade, num edifício aí existente. Já em 1903 a Câmara 

decide transferir o Asilo-Escola para um local com melhores condições e implementar aqui o Quartel de Cavalaria 

do Porto, cedendo o terreno ao ministério da Guerra. O edifício e muro de contenção de terras que albergavam 

todo o espaço exterior do quartel mantêm-se até hoje, sendo que o edifício é atualmente sede do Batalhão de 

Sapadores Bombeiros do Porto. Informações tiradas do Site da Câmara Municipal do Porto.
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Fig 157.  Proposta: implantação das novas casas (planta do segundo piso)

Fig 158.  Situação atual do pátio nascente e pórtico de acesso à Rua de São Dinis 

Fig 159.  Esquissos sobre a implantação do cineteatro: intervenção no pátio este, equacionamento de uma nova ligação à 

Rua de Cunha Júnior. Arranjo urbanístico da frente de Rua de São Dinis e novas casas.
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da nova rua e dos seus limites, seguindo os alinhamentos da envolvente e consolidando a 

malha urbana (ver Fig 157).

 O conjunto é rematado, a sul, com o redesenho da escada existente, alinhando-a 

com o módulo da casa. Descontroem-se os lanços e a sensação de escadaria monumental, 

segmentando a escada em três lanços não lineares.

 A norte, criou-se um pequeno volume de remate, destacado das casas, permitindo 

a passagem entre as ruas. Esse segue, também, o alinhamento que vem da Rua de São 

Dinis, que ajuda a rematar o gaveto, em forma semicircular. O volume consiste num 

espaço exterior semiprivado, destinado ao usufruto da comunidade: pode ser um local 

de encontro ou destinado à realização de atividades, onde as crianças possam brincar, de 

forma segura. O seu desenho inclui o espaço para os contentores do lixo, virados para 

a passagem, uma vez que estes se encontravam em frente à fachada principal do Cine-

Teatro. 

 O espaço aberto entre este volume e a volumetria das casas, correspondente à largura 

de dois módulos, é composto por uma rampa, de acesso ao volume do espaço exterior 

semiprivado e à rua, e por um espaço intersticial, entre aquela passagem e o volume das 

casas, que se divide em duas cotas. Pode ser usado, assim, como pequena praceta pública, 

à cota da Rua do Almirante Leote do Rego, e como lugar de estacionamento, à cota da 

Travessa do Paiol, como se vê na Fig 157. A relação destes espaços com a rua é evidente 

no alçado nascente. Propõe-se a separação entre a zona semiprivada do bairro e a rua 

pública através de um muro, que vai buscar o alinhamento do embasamento pétreo das 

casas. Esse muro tem apenas duas aberturas, a maior corresponde à entrada para a praceta 

e a menor à rampa de acesso ao espaço exterior semiprivado do bairro, conferindo-lhe, 

assim, maior intimidade e segurança (ver alçado da Fig 156 c)).

VII.2.3 Tratamento do espaço exterior a nascente

 A nível urbano, fizeram-se algumas alterações, a nascente do complexo, 

nomeadamente no pátio exterior, que se encontrava desaproveitado. A abordagem do 

projeto assenta na ideia de permitir a permeabilização do quarteirão e atrair a população 

da zona para as atividades e oferta cultural do Cine-Teatro. 

 Uma das questões que, desde logo, se levantou foi a intenção de reativar o uso 

do pátio nascente como espaço semiprivado, ligado ao Cine-Teatro. No projeto original, 

aquele seria um espaço ajardinado com ligação ao bar, instalado no rés-do-chão do edifício, 

com passagem direta para a Rua de São Dinis, através de um pórtico com três arcadas. 
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   piso 1  |  piso 0

Fig 160.  Proposta: arranjo do pátio nascente: a) planta a dois níveis, rés-do-chão e primeiro piso; b) corte transversal, 

alçado da escadaria e relação do bar com o pátio; c) esquisso; d) alçado nascente do Cine-Teatro, ligação vertival à 

Rua de Cunha Júnior
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 O que existe atualmente, no entanto, é um pátio isolado da rua e pavimentado com 

betão (ver Fig 158). Uma vez que, na fase final do projeto, se implementou programa 

naquele pórtico, as arcadas foram fechadas com portões e apenas uma serve de passagem 

para o pátio, funcionando como entrada de serviço.

 O que propomos é a abertura dessas arcadas para permitir a passagem de pessoas da 

rua principal para o pátio, criando uma relação mais estreita entre ambos. Propomos, ainda, 

que o eixo de atravessamento se estenda até ao tardoz, com a criação de uma passagem do 

pátio para a Rua de Cunha Júnior, através de uma escadaria. Aquela passagem acentuará 

o eixo de atravessamento público da referida rua para a Rua de São Dinis, de modo a 

permeabilizar o quarteirão (ver Fig 160 a)). Quisemos, assim, potenciar a oportunidade 

gerada pela abertura da Rua Cunha Júnior no tardoz, posterior à construção do Cine-

Teatro, criando uma passagem pedonal e desconstruindo, paulatinamente, o muro de 

contenção, relativamente alto, que separa a rua de cota superior do pátio. 

 A ideia de intervenção realizada, no entanto, tem em conta o modo de preservar 

ao máximo o traçado dos muros existentes. Das três secções originais do muro, com 

orientações diferentes, foram mantidas duas, usando-as como suporte da escadaria e 

rampa que descem até a um patamar, a meia altura. A terceira secção do muro foi refeita, 

paralelamente à rua, de modo a alinhar com as casas construídas na Rua de Cunha Júnior 

e simplificar o desenho do passeio. O patamar da escadaria fica à cota da parte superior 

do anfiteatro proposto para o novo espaço exterior, permitindo um acesso claro e direto, 

através do pátio, tanto para quem chega da Rua de Cunha Júnior como da Rua de São 

Dinis.

 O bar/café do Cine-Teatro será o elemento de atração, que pode funcionar 

independente da companhia de teatro, mas também em associação com esta. O pátio 

divide-se em dois momentos: o primeiro é uma zona pavimentada, que ajuda a desenhar 

o eixo de atravessamento, desde o pórtico até ao início da escadaria, ao fundo, servindo, 

essencialmente, como espaço de esplanada, junto ao bar. A segunda é uma zona relvada 

com elementos arbóreos, à esquerda, encostada ao muro de suporte. Esse muro que se 

preserva, com presença no pátio, pode ser usado para a projeção de filmes, usando a 

esplanada ou o relvado como zona de assistência. Esse espaço pode ainda ser usado para 

pequenas exibições da companhia, outras atividades artísticas ou apenas como zona de 

estar e de lazer, (ver Fig 160 c)).

 O alçado do Cine-Teatro, virado para o pátio, sofrerá também alguma intervenção, 

nomeadamente em termos da fenestração. Ao eliminar os caixilhos originais, substituídos 

por caixilhos com expressão mais delicada, procuramos fazer sobressair os vãos em 
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Fig 161.  Proposta: arranjo urbanístico da frente da Rua de São Dinis: a) planta do rés-do-chão, alargamento do espaço 

público junto às entradas do Cine-Teatro e do pátio nascente; b) alçado da Rua de São Dinis e fachada principal 

do Cine-Teatro; c) esquissos de processo
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detrimento da complicada subdivisão dos caixilhos originais. Os únicos que se mantêm 

são os da torre da caixa de escadas, pelo seu carácter arquitetónico, que se quis preservar, 

considerados parte da imagem e da memória coletiva do Cine-Teatro de Vale Formoso.

VII.2.4 Frente da Rua de São Dinis 

 Quanto à frente da Rua de São Dinis, foram feitas algumas alterações ao conjunto, 

ou seja, ao traçado da rua e dos estacionamentos. Esta é uma rua bastante movimentada 

em termos de tráfego automóvel, com linhas de autocarro frequentes, pois acaba por ser 

uma alternativa à Rua da Constituição, para quem se desloca no sentido este-oeste e vice-

versa. As três linhas de autocarro que passam nesta rua têm paragem em frente ao pórtico 

do Cine-Teatro e no lado oposto da rua. Pudemos, ainda, constatar alguns problemas 

ocasionados pelo excesso de carros estacionados, nomeadamente à frente da entrada do 

Cine-Teatro, pois a zona não apresenta oferta suficiente em lugares de parqueamento.

 A intervenção passou por redesenhar o limite da faixa de rodagem, alargando a zona 

de passeio em frente ao Cine-Teatro, de cinco para nove metros, para que tenha largura 

suficiente e possa funcionar como espaço de encontro, no início e final dos espetáculos. 

Em muitos teatros, o espaço público em frente à entrada é extremamente importante, não 

só como local de encontro, mas também pelo grau de dignidade que confere ao edifício. 

Assim acontece em muitos dos casos estudados, tais como o Teatro Rivoli ou Teatro 

de São João, e também com os cineteatros, na maior parte das vezes, ao colocaram-se 

em locais privilegiados, como praças ou gavetos, locais de maior relevo a nível urbano, 

beneficiam de uma melhor relação com o espaço público251.

 Os lugares de estacionamento foram recolocados no lado oposto da estrada, 

alargando também o passeio daquele lado. A paragem de autocarro foi deslocada para 

uma posição mais próxima da esquina, de maneira a libertar o espaço de passeio em 

frente ao pórtico. Pretende-se que toda a frente urbana do Cine-Teatro funcione como 

um espaço público unitário, com alguns dispositivos como bancos e árvores que lhe vão 

dar o caráter de uma pequena praça, como se pode ver na Fig 160 a).

 A fachada principal do Cine-Teatro será preservada quase na sua totalidade, à 

exceção das arcadas do pórtico, uma vez que faz parte da memória coletiva do bairro. 

A intervenção é feita nos aspetos que apresentam fragilidade, de modo a otimizá-los e a 

251  Pelo contrário, tal não acontece, tão frequentemente, com os cinemas, dado o carácter do programa e a perda de 

relevância dos espaços de encontro e de convívio. 
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Fig 162.  Situação atual da zona posterior do Cine-Teatro. a) e b) relação do edifício do Cine-Teatro com a Rua de Cunha 

Junior; c) e d) ‘fosso’ existente entre a parede dos camarins e o muro de contenção de terras a sul; e) vista de uma 

janela dos camarins para o muro de contenção de terras

Fig 163.  Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa
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162 b)
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valorizá-los, para que funcione melhor e seja mais atrativo. Propomos que a fachada seja 

apenas limpa e pintada de novo, num tom próximo ao original (ver Fig 161 c)).

VII.2.5 O anfiteatro exterior

 Um dos problemas apontados, logo após a primeira visita ao local, foi a relação do 

volume, posterior ao palco, com o muro de contenção de terras, a sul. Existe um fosso 

de cerca de 6,80m de profundidade por 1,70m de largura, em média, entre a parede dos 

camarins e o muro de contenção que suporta o passeio e estrada públicos. Este espaço 

serve apenas para ventilar os camarins e está, de resto, ao abandono, acumulando-se 

detritos a toda à volta. Originalmente, este volume encostar-se-ia ao muro de suporte, 

mas, com a evolução do projeto, tal não aconteceu, resultando num espaço estranho, 

que não beneficia nem o Cine-Teatro nem o espaço público. Esta questão, a nosso ver, 

tornou-se essencial para a requalificação do edifício e da sua envolvente urbana.

 Os camarins existentes são também espaços, de certa forma, desconfortáveis, 

encurralados entre o palco e o muro para o qual dão as janelas (Fig 162). Do ponto 

de vista prático, a sua compartimentação e divisão, em três andares, não facilita a sua 

utilização e não reflete as necessidades do TUP no uso e na relação que se pretende, entre 

camarins e balneários. Nos últimos anos, estes compartimentos foram remodelados pela 

IURD, pelo que se encontram bastante alterados e descaracterizados.

 Após alguma reflexão sobre as condicionantes do terreno, optámos por qualificar 

ao máximo esta parte do complexo e, ao mesmo tempo, introduzir algo de novo e atrativo. 

A opção tomada foi a de eliminar toda a zona dos camarins, reposicionando-os numa 

ala nova, e colocar um anfiteatro exterior atrás do palco. O novo espaço de espetáculo, 

exterior, tem acesso público a partir da escadaria, que desce da Rua de Cunha Júnior, e a 

partir do pátio semiprivado do Cine-Teatro, através do primeiro lanço de escadas.

 Para o desenho deste espaço foi importante analisar o Anfiteatro ao Ar Livre da 

Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro 

Teles. Este anfiteatro acomoda-se no declive natural do jardim, em forma de concha, com 

a vegetação a toda a volta e o lago ao fundo, atrás do palco, como se pode ver na Fig 163.
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Fig 164.  Proposta: novo anfiteatro exterior: a) corte longitudinal; b) esquissos de equasionamento do novo anfiteatro 

exterior, poporções e escala; c) planta do piso 1; d) alçado sul do Cine-Teatro 
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 Tendo presente o carácter do anfiteatro da Gulbenkian, o ambiente que se quis dar 

a este novo espaço é de um lugar de encontro, trazendo de novo o elemento da vegetação, 

ou seja, a ligação com a natureza seria o tema presente no pátio. Os materiais usados nas 

bancadas e pavimentos são claros e suaves, para que a ideia de sentar e descansar um 

pouco, ou ver um espetáculo, seja de conforto. O elemento verde é introduzido neste 

anfiteatro cobrindo o muro posterior, como um jardim vertical, que pretende quebrar a 

presença do betão das bancadas e do reboco do edifício, tornando-o num espaço mais 

aprazível.

 O edifício é ‘cortado’ até à parede das caixas de escadas, diminuindo ligeiramente a 

profundidade do palco original, como se pode ver na planta da Fig 164 c). O espaço vazio 

resultante, entre o muro e o volume do Cine-Teatro, adquire, assim, proporções bastante 

distintas do ‘fosso’ original, como se pode ver no corte da Fig 164 a). Além de alargado, 

o espaço foi também alteado, uma vez que o palco exterior segue a continuidade do palco 

interior e o anfiteatro se desenvolve em redor deste.

 As bancadas exteriores ecoam os ângulos a 45º das paredes originais dos camarins, 

desenvolvendo-se à volta do novo palco (ver fig 164 c)). A parte superior das bancadas 

fica à cota do patamar da escadaria exterior, que dá acesso ao pátio nascente, conforme se 

pode ver no alçado sul na Fig 164 d). O objetivo é clarificar a ligação do espaço público 

ao anfiteatro, onde as torções e alinhamentos dos lanços das escadas apontam o caminho 

para este novo espaço de espetáculo. 

 O palco exterior do anfiteatro é o prolongamento do palco interior da sala 

principal, com o qual tem uma estreita ligação visual através de uma grande abertura. 

A oportunidade criada, com a ligação entre os dois palcos, permite refletir e equacionar 

outras possibilidades de espetáculo que possam ser exploradas pela companhia, tendo em 

atenção o carácter de teatro experimental do TUP, como veremos em seguida.

164 b)
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Fig 165.  Fryderyk Chopin’s International Music Centre in Żelazowa Wola, Polónia, arquitetos Jakub Figel e Filip Kurasz, 
2018

Fig 166.  Sala Guilhermina Suggia, Casa da Música, Porto, arquiteto Rem Koolhaas, 2005

Fig 167.  Reina Victoria Theatre-Cinema, Nerva, Espanha, arquiteto Enrique Abascal García, 2010

Fig 168.  Cine-Teatro de Alcobaça, reabilitado pelos BFJ Arquitetos, 2000-2003

165 166

167

168 a) 168 b)
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VII.2.6 Re-imaginar o palco e as novas possibilidades para fazer o espetáculo

 A reabilitação da sala de espetáculos é um dos pontos chave da intervenção no Cine-

Teatro de Vale Formoso. Com a apropriação do edifício pela IURD, na década de 90, a 

sala sofreu alterações para se adaptar à função de templo e de igreja, descaracterizando-a, 

em parte, no que diz respeito aos elementos arquitetónicos. 

 A intervenção passou por uma abordagem que teve como bases principais a sua 

atualização e versatilidade. Procurou-se que os dois espaços de espetáculo, interior e 

exterior, tivessem uma ligação visual e que pudessem interagir um com o outro, durante 

certos espetáculos. Criou-se, por isso, uma abertura entre os dois palcos, na qual quatro 

panos de vidro de correr podem abrir e ficar ocultos, embutidos na parede. Esta abertura 

dá uma espacialidade totalmente diferente à sala, permitindo ver a vegetação que cobre o 

muro de suporte, ao fundo, assim como as bancadas do anfiteatro. 

 Este dispositivo não é anormal numa sala de espetáculos sendo, no entanto, mais 

comum em salas de concerto, como no Fryderyk Chopin’s International Music Centre, 

na Polónia ou na Casa da Música (ver Fig 165 e 166). Este poderá ser, no entanto, um 

elemento controverso, na medida em que se pode dizer que distrai o espectador da 

performance e que introduz luz desnecessária no palco. No caso da Casa da Música, esta 

grande abertura, atrás do palco, pode ser neutralizada com uma cortina que, não sendo 

completamente opaca, é capaz de filtrar parte da luz, quando decorrem espetáculos que 

requerem uma luz mais controlada252. 

 Interessou-nos, também, a espacialidade criada no Reina Victoria Theatre-Cinema, 

em Espanha (ver Fig 167). A sala de espetáculos deste Teatro-Cinema explora o jogo 

entre vários planos visuais no palco, na relação com o público. O espaço é envolto 

numa materialidade comum, deste a zona da plateia até ao fundo do palco, na forma de 

painéis de madeira, que unificam toda a sala, público e espetáculo. Não existe, igualmente, 

diferença de piso entre a plateia e o palco. A dinâmica do espaço é explorada com a 

criação de diferentes planos verticais e com uma abertura na zona posterior do palco, que 

proporciona uma ligação visual com a sala de ensaios, atrás deste, e possibilita um maior 

dinamismo para os espetáculos de teatro, acentuando o efeito de perspetiva.

252  A cortina tem, sobretudo, uma função acústica, pois ajuda a aumentar a superfície de absorção do som da sala. 
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Plateia Balcão e Camarotes Palco Interior Palco Exterior Plateia Exterior Palco Unificado Divisão entre Espetáculos

Fig 169.  Esquemas das várias diposições possíveis na sala de espetáculos e anfiteatro

Fig 170.  Proposta: novas organização da sala principal: a) palco circular na plateia; b) plateia tradicional
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 O que procurámos, para o Cine-Teatro, foi proporcionar o máximo de possibilidades 

e disposições para os espetáculos, para uma companhia que se dedica bastante ao teatro 

experimental. Ao consultar a direção do TUP, percebemos que é uma instituição que 

procura ao máximo o dinamismo e a versatilidade num espaço de espetáculos e, desde 

logo, se mostraram interessados em que sala pudesse ter disposições variadas que 

possibilitassem espetáculos diferentes. 

 Desta forma, podemos sugerir três tipos de disposições para os espetáculos, 

ilustrados no esquema da Fig 169: na primeira, podem realizar-se espetáculos independentes 

em cada palco, com a grande abertura, coberta com uma cortina negra, ou não, em que os 

espectadores podem participar visualmente do outro espetáculo (ou não). 

 Na segunda alternativa, o palco interior pode deslocar-se para a zona plana da 

plateia, onde o desenho do pavimento incorpora uma forma circular, assinalando o 

possível espaço do palco (ver Fig 170 a)). Nesse caso, as cadeiras móveis serão recolocadas 

à volta deste e até, se for do interesse do espetáculo, poderão ser colocadas no palco 

interior, servindo como de plateia. Pode fazer-se, ainda, uma variante desta opção, na qual 

uma cortina separa o palco interior da plateia, abrindo a possibilidade de este servir como 

plateia para o palco exterior, ou como espaço extra para o palco.

 Por último, no caso de espetáculos encenados particularmente para esta sala, podem 

usar-se os palcos como um só, abrindo a grande janela e permitindo o funcionamento 

da plateia, tanto interior como exterior. Esta possibilidade permite criar espetáculos de 

caráter dinâmico, fundindo interior e exterior, proporcionando aos espetadores uma 

experiência única.

 Em termos de linguagem, quisemos manter os elementos originais da sala, que 

sobreviveram até hoje, nomeadamente o desenho das guardas dos camarotes e do balcão, 

proeminentes no espaço, assim como o desenho das lâmpadas circulares no arco do 

proscénio.  Tudo o resto foi revestido com materiais e cores que tornam o espaço quente 

e acolhedor e que proporcionam uma acústica favorável, como veremos a seguir. Este 

princípio foi também executado na reabilitação do Cine-Teatro de Alcobaça, pelos BFJ 

Arquitetos, onde se preservaram todos os elementos da linguagem original, realçando-os 

com a escolha de cores fortes e quentes, nomeadamente no teto, e cobrindo as paredes 

com apainelados, que dão um tom acolhedor ao espaço (ver Fig 168). Este projeto esteve 

presente na conceção da proposta para o Cine-Teatro de Vale Formoso.
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VII.2.7 A acústica e a escolha dos materiais

 Na escolha dos materiais e revestimentos da sala, foi importante um estudo básico 

da acústica arquitetural e das propriedades acústicas dos materiais, de maneira a encontrar 

a solução mais favorável para o Cine-Teatro de Vale Formoso.

 O estudo dos percursos das ondas sonoras é muito importante no desenho de 

grandes salas e auditórios para controlo dos ecos e vibrações. A mecânica da acústica 

joga-se entre as superfícies refletoras e as superfícies absorventes, de maneira que o som 

consiga chegar nítido a todo o espectador, sem interferências ou vibrações indesejadas. 

Segundo Bruel e Kjaer, a «acústica arquitetural pode ser definida como o estudo da 

geração, propagação e transmissão de som em salas, casas e outros edifícios»253.

 No entanto, a configuração acústica ideal não é a mesma para os diferentes tipos 

de espetáculo. Por exemplo, um concerto de música religiosa e uma conferência não 

requerem o mesmo tempo de reverberação sonora. O primeiro carece de reverberações 

longas e sons projetados em várias direções, para que estes se mesclem harmoniosamente, 

como experienciamos ao ouvir música numa igreja. O segundo, pelo contrário, requer um 

253  «Architectural acoustics can be defined as the study of  the generation, propagation and transmission of  sound in 

rooms, dwellings and other buildings. » in Architectural Acoustics, Bruel e Kjaer, pág. 8.

 Segundo Bruel e Kjaer, no livro ‘Architectural Acoustics’, o som consiste numa sensação recebida pelo ouvido 

humano, que resulta de flutuações muito rápidas de ar, geralmente causadas pela vibração de um corpo.  Esse 

corpo pode ser as cordas vocais humanas, através da fala ou do canto, ou as cordas, placas ou membranas dos 

instrumentos musicais. O som propaga-se através de ondas, tal como as ondas radiantes que se formam num lago 

quando se atira um objeto sobre ele. Para se propagar, o som necessita de um meio elástico, que pode ser sólido, 

gasoso ou líquido. Em todos estes meios, as partículas vão-se empurrando umas às outras, transmitindo energia 

e formando ondas que se propagam livremente até encontrarem obstáculos ou outros meios. Nesse confronto 

podem acontecer três fenómenos: reflexão, difração ou refração da onda sonora.

   A refração, tal como acontece com os raios de luz, ocorre quando existe uma diferença de densidade do meio 

de propagação ou uma diferença na velocidade de propagação, quando existe um obstáculo, o que resulta numa 

mudança de direção da onda. O fenómeno da difração tem a ver com a capacidade dos sons, especialmente os 

graves, de contornarem obstáculos. O terceiro é a reflexão do som, que consiste, tal como um raio de luz, na 

reflexão da onda numa superfície no sentido oposto, espelhando o ângulo de incidência. Este último fenómeno é 

o mais relevante no estudo da acústica arquitetural, pois influencia a distribuição do som ao longo da sala. 

   Outros efeitos sonoros importantes para o estudo e desenho de salas de espetáculo são a reverberação e o eco. 

O primeiro tem a ver com o tempo que o som perdura após a fonte sonora se ter extinguido. A reverberação 

do som depende, essencialmente, da distância entre a fonte sonora e os obstáculos, do número de reflexões e, 

especialmente, do coeficiente de absorção de som dos materiais existentes. O tempo de reverberação, ou seja, o 

tempo que um som permanece audível, mesmo depois de a fonte sonora se extinguir, é um dos grandes fatores que 

definem o caráter de uma sala de espetáculos. 

   O eco acontece quando um obstáculo está a mais de 17 metros da fonte sonora, existindo um momento de 

silêncio entre a emissão sonora e a reflexão. Neste caso, a absorção dos revestimentos tem um papel preponderante 

na correção desse efeito.
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ambiente muito mais controlado em termos de viagem do som, onde o que se pretende é 

um som nítido e claro, sem reverberações, para que as palavras sejam o máximo inteligíveis. 

Para o discurso e a música gravada, o tempo de reverberação deve ser o menor possível, 

pois o interesse está no som direto e não no som refletido.

«Um compromisso deve ser assim feito entre a falta de definição causada pela reflexão 

excessiva do som e a perda de intensidade do som causada pela absorção excessiva nos 

limites da sala»254.

254  «A compromise has therefore to be made between a loss of  definition due to excessive reflected sound and a loss 

of  sound intensity due to excessive absorption at the room’s boundaries.» In Architectural Acoustics, Bruel e Kjaer, 

pág. 49. 

   As salas dedicadas ao discurso e as salas direcionadas para a música têm requisitos conflituosos, pois pedem 

tempos curtos e longos de reverberação, respetivamente, tornando-se difícil incorporar esses dois programas na 

mesma sala, a não ser que se criem dispositivos dinâmicos ou móveis para acomodar as diferentes necessidades 

quando surgirem.

   No desenho de espaços dedicados ao discurso, como são os teatros, é importante que as qualidades naturais da 

voz do ator sejam mantidas. No geral, os materiais absorventes devem estar maioritariamente no fundo da sala, 

oposta ao orador, para evitar reflexões problemáticas nessa zona. Também é importante o uso de refletores no 

teto, na forma de painéis ou outras superfícies, para uma melhor distribuição do som, pelo menos na primeira 

reflexão, que é a que se pode estudar com mais exatidão. (ver imagem da revista)

Fig 171.  Esquema da reflexão do som produzido por um ator/cantor no palco do Teatro Saville, em Londres, dos 

arquitetos T. P. Bennet & Son
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Fig 172.  Reconstituição do teatro romano de Orange, séc. I

Fig 173.  Meiji University Academy Hall, architect Kume Sekkei, 2003

Fig 174.  Villa Kokkonen, Alvar Aalto, 1969, sala de música

Fig 175.  Aalto Studio em Helsínkia, Alvar Aalto, 1955. a e b) tecidos sobre os ateliers para maior absorção do som, c e d) 

encaixes e fixação ao teto

172 173

174 a) 174 b)

191 b)

175 a) 175 c) 191 d)
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 O controlo destes efeitos é garantido, essencialmente, através do desenho da forma 

da sala e da escolha dos materiais, em função das suas propriedades acústicas, que devem 

ser definidos consoante a utilização prevista da sala e do seu volume255. 

 No caso das salas de cinema, a forma da sala não importa muito para as condições 

acústicas. O som é gravado, por isso a sala deve manter-se bastante ‘neutra’ ou “surda”, 

cobrindo quase todas as paredes com materiais ou tecidos absorventes. Já nos casos 

em que o som é produzido na sala, esta não deve ser completamente ‘seca’, em termos 

acústicos. No caso dos cineteatros, desenhados para acolher projeções de filmes e 

produções teatrais, onde podem existir momentos musicais, deve, por isso, procurar-se 

um compromisso, para que a palavra se perceba facilmente e a música tenha, também, 

alguma reverberação. 

 Para o Cine-Teatro de Vale Formoso, como sala dedicada sobretudo ao teatro, com 

eventuais projeções de cinema, foi importante garantir uma boa absorção de som, para 

que a palavra falada, elemento essencial do teatro, seja transmitida de forma clara em 

toda a sala. Assim, optámos pelo revestimento integral das paredes laterais e do teto com 

tecidos, que, sendo um material poroso, são ideais para a absorção do som. No teto, terão 

a forma de panos suspensos, apoiados em quatro pontos nas paredes laterais. Os tecidos 

suspensos, além das propriedades de absorção do som, descaem do teto tomando uma 

forma convexa, favorável à distribuição do som pela sala256. 

 Os tecidos suspensos eram usados nos teatros romanos da antiguidade, embora 

com uma função ligeiramente diferente. Quando os teatros eram ainda ao ar livre, 

introduziam-se tecidos coloridos suspensos entre o topo das bancadas e a ‘skene’, como 

se pode ver na Fig 172. Estes serviam não só para a proteção dos elementos, contra a 

chuva e o vento, como tinham também o propósito acústico de anular a dissipação do 

som e permitir alguma reflexão ao longo do anfiteatro.

255  Mathias Meisser, Acustica de los edifícios, pág. 49

 Existem 3 tipos de materiais absorventes: porosos, materiais ‘reflexivos’ (membranas) e ‘ressoadores’. Em todos 

os casos, uma parte da energia sonora que incide sobre o material transforma-se em calor. Os materiais fibrosos ou 

com poros abertos têm uma multiplicidade de pequenas camadas de ar tortuosas ou pequenos poros que comunicam entre si. As ondas 

sonoras podem assim penetrar facilmente e propagar-se nos seus interstícios. O ar contido dentro do material é posto em movimento, 

então parte da energia acústica transforma-se em calor». In Mathias Meisser, Acustica de los edifícios, pág. 48

 O coeficiente de absorção dos materiais porosos é muito mais alto para as frequências agudas do que para as 

frequências baixas: uma vez que as ondas sonoras mais graves são capazes de contornar obstáculos, a melhor 

maneira de melhorar a sua absorção é criar uma espécie de caixas ao longo da parede, geralmente em madeira, 

com um pequeno orifício por onde o som entra e se dissipa por reflexões múltiplas dentro da caixa. Este é um dos 

dispositivos mais usados no controlo destas ondas.

256  Pelo contrário, as formas côncavas nas paredes ou teto, não são muito benéficas pois podem focalizar as ondas 

sonoras num ponto só.
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Fig 176.  Proposta: a) planta do piso 2 com a projeção dos tecidos suspensos no teto; b) corte longitudinal pela sala de 

espetáculos; c) esquema da conjugação dos materiais na sala de espetáculo 

Fig 177.  Utilização de tecidos para filtrar a luz e controlar o eco, Termas da Companhia das Águas das Caldas de Arêgos 

Fig 178.  Studio Aalto em Helsinquia, arquiteto Alvar Aalto: cerca composta por ripas de madeira dispostas na diagonal 

em relação à estrutura

Fig 179.  Forma em ferradura que quebra o paralelismo das paredes da sala de espetáculos, sugerida por Mathias Meisser

178 179

176 b)
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 Também o arquiteto Alvar Aalto utilizou telas suspensas no teto para melhorar 

as condições acústicas do espaço, nomeadamente na sala de música da Villa Kokkonen, 

em que a tela suspensa, em vários pontos do teto de madeira, cria uma forma orgânica, 

destacada da madeira, que reveste todo o espaço e ajuda à absorção do som emitido 

pelo piano (ver Fig 174). Também no seu próprio estúdio, nos arredores de Helsínquia, 

as telas suspensas estão presentes em pequenos espaços de trabalho, para controlo das 

reverberações, ou seja, do eco, como se pode ver na Fig 175.

 No caso das telas aplicadas no Cine-Teatro, essas terão cores quentes, embora 

suaves, lembrando os tons das dos teatros romanos e dando uma sensação de conforto 

à sala. A tela sobre o palco ajuda a direcionar o som para a plateia, tal como acontece 

com a canópia na sala Suggia da Casa da Música. Este elemento permite que as primeiras 

reflexões do som aconteçam mais cedo, podendo ter diferentes pressões e inclinações, 

adaptando-se a espetáculos de diferentes caracteres (ver Fig 176).

 Como vimos, as paredes paralelas numa sala de espetáculos devem ser tratadas 

acusticamente, de modo a prevenir reflexões múltiplas e desagradáveis. Neste caso, as 

paredes laterais do Cine-Teatro não são exatamente paralelas, abrindo o ângulo em direção 

ao fundo da sala, oposto ao palco. Nesse aspeto, revela alguma reflexão do arquiteto sobre 

as questões acústicas da sala.  

 No entanto, sentimos que era necessário melhorar esta quebra de paralelismo e, 

como proposto por Mathias Meisser257, escolhemos as ripas de madeira para formar um 

efeito de ferradura, que quebra totalmente o paralelismo da parede258. Por outro lado, 

parte das ondas sonoras são refletidas na madeira, ajudando a distribuir o som pela 

assistência. Uma vez que este material não é o mais absorvente acusticamente, ajuda na 

reflexão sonora para que a sala não se torne demasiado ‘seca’ e, desta forma, seja também 

adequada a exibições que incluam momentos musicais.

 Assim, as paredes serão revestidas, também, com tecidos que serão fixados a uma 

estrutura de madeira, composta por ripas verticais, uma estrutura inspirada em Alvar 

Aalto, na vedação exterior da sua casa e estúdio. Essas ripas serão dispostas ao alto, a 45 

graus com a parede, espaçadas 25 cm, como se ilustra na Fig 176 c).

257  Segundo Mathias Meisser, deve evitar-se uma situação de paredes paralelas lisas, pois criam um efeito desagradável 

de reflexões sonoras múltiplas. É possível tratar apenas 1 das paredes, numa sala paralelepipédica, por exemplo: 

onde existam 3 pares de paredes paralelas, basta tratar 3 paredes adjacentes. É possível quebrar o paralelismo das 

paredes aplicando elementos em dentes de serra, que dispersam o som em ângulos variados ao longo da sala.

258  Este sistema tem duas funções, além da já referida: por um lado, permite criar múltiplos obstáculos ao percurso 

das ondas sonoras, especialmente, no caso das ondas de frequência mais baixa, que têm maior capacidade de os 

contornar, permitindo a sua maior dissipação ao serem obrigadas a contorná-los.
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Fig 180.  Esquissos de processo sobre a organização em planta e volumetria da nova ala do Cine-Teatro destinada ao TUP

180



247

VII.2.8 Nova ala para acolhimento do TUP

 Ao contar com a colaboração do TUP, a presente dissertação trabalhou com base 

num programa real, para atender a necessidades reais. Para isso, foi fundamental a reunião 

feita com a diretora do TUP, Joana Montalverne que, prontamente, disponibilizou um 

‘dossier de necessidades de espaço’ relativos a qualquer futuro espaço para a companhia.

 Em toda a sua história, o Teatro Universitário do Porto tem vindo a ocupar 

diversos lugares na cidade do Porto, cedidos pela Camara Municipal, mas sempre a título 

provisório. A intenção deste projeto é dar-lhe uma ‘casa’ fixa, um espaço de acolhimento 

permanente e definitivo, onde a instituição possa crescer, desenvolver parcerias com 

outras companhias e expor e armazenar o seu espólio.

 Em termos de programa, o TUP tem exigências específicas no que toca aos 

espaços mínimos necessários e às suas dimensões, assim como alguns requisitos no que 

toca ao funcionamento da instituição e da dinâmica que deve existir entre os espaços. 

Apresentamos aqui a lista cedida pela direção da companhia, que esteve na base da 

proposta de intervenção.

  

Sala de Espetáculos 20*10*5m

Sala de Ensaios 13*12m

Sala da Direção, Biblioteca e Arquivo de Espólio 25m2

Sala de Sócios (usada para assembleias, refeições e convívio) 45m2

Balneários/Vestiários (usados durante os espetáculos e ensaios) 31m2

Casas de Banho

Copa junto da zona dos artistas (para refeições rápidas)

Armazém de Cenografia e Adereços 75m2

Armazém de Guarda-Roupa 31m2

Espaço para costureira e manutenção do guarda-roupa e lavandaria com máquina industrial

Armazém Técnico de Som e Luz 49m2

Oficinas (para trabalho nos cenários) 31m2

 Desde logo se percebeu que o edifício do Cine-Teatro, ainda que tenha uma 

área considerável, não iria satisfazer na totalidade os requisitos do TUP. A divisão e a 

disposição das salas não são compatíveis com as exigências da companhia, em termos de 

espaços técnicos e sala de ensaios. A decisão de criar uma nova ala e concentrar aí todos 

os espaços de serviço, espaços comuns dos artistas e direção, foi uma premissa inicial.
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Fig 181.  Esquissos da nova ala do Cine-Teatro destinada ao TUP: a) equação do espaço intersticial e a ligação entre o 

edifício original e a extensão; b) organização do programa e funcionamento do espaço intersticial (a amarelo)

Fig 182.  Esquema das cotas de pisos do Cine-Teatro (edifício atual): diferenças entre a ‘zona pública’ e a ‘zona técnica’
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 A ideia principal para a nova ala teve como objetivo dotar os artistas de um 

espaço dinâmico, dedicado inteiramente a eles, onde possam circular facilmente entre os 

espaços vitais, durante os espetáculos ou ensaios. O local escolhido para a implantação 

é o espaço entretanto criado entre o edifício atual e o novo alinhamento do lote, dado 

pelo prolongamento da Rua do Almirante Leote do Rego, onde hoje existe o pátio 

desaproveitado, em frente à ilha. Seguimos, de certa forma, a ideia do projeto original, que 

continha uma ala com espaços técnicos e uma entrada secundária deste lado do complexo. 

A nova volumetria procurou dar continuidade ao construído existente na frente de rua a 

sul, prolongando o volume de uma garagem, procurando estabelecer relações de altura, 

uniformizando esse alçado para a rua. 

 Outro ponto chave consistiu em usar a caixa de escadas, localizada junto dos 

antigos camarins, do lado poente, como circulação vertical principal desta extensão, junto 

da qual se fará a junção do edifício original à nova ala. Dessa maneira, a nova extensão 

integra-se na parte técnica do complexo (palco e antigos camarins), procurando relações 

de cota com os pisos existentes. Como se pode ver no esquema da Fig 182, os pisos da 

zona técnica desenvolvem-se a partir da cota do palco e não seguem a mesma proporção 

de alturas do edifício principal, não havendo qualquer ligação de cota entre as duas partes, 

exceto no rés-do-chão junto às escadas do lado nascente.

 O novo edifício, quase independente da estrutura original, procura preservar, ao 

máximo, a linguagem do Cine-Teatro, tal como foi projetado, e manter a independência 

das duas alas. Criou-se, por isso, um afastamento entre os dois volumes, que servirá como 

espaço de circulação mais privado dos artistas, à cota do palco. Os volumes tocam-se, 

apenas, na zona de passagem para o palco, junto da circulação vertical.

 O espaço intersticial resultante serve, assim, de ligação à cota da rua e permite a 

circulação entre a sala de ensaios, os camarins e a sala principal, sem diferenças de piso, 

como se pode ver no esquisso da Fig 181 b). Torna-se num espaço bastante dinâmico, 

uma vez que os camarins são usados constantemente durante os ensaios e os espetáculos 

para mudanças de roupa e troca de maquilhagem. Este novo foyer dos artistas varia, em 

largura, dos 2 aos 2,80m, uma vez que a volumetria da nova ala procurou o paralelismo 

com a nova rua, que faz um ligeiro ângulo com o edifício do Cine-Teatro. Assim, a 

diferença de ângulos é absorvida neste espaço intersticial.

 O foyer é coberto por uma estrutura envidraçada a todo o comprimento, que 

funciona como um elemento de transição entre o edifício do Cine-Teatro e o novo edifício, 

em termos volumétricos. Desse modo, permite a entrada de luz direta, transmitindo a 

sensação de nos encontrarmos no exterior. 
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Fig 183.  Proposta: plantas da nova ala do Cine-Teatro: piso 1, rés-do-chão e piso -1, Escala 1|300
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 O programa da nova ala divide-se entre espaço dos artistas, zonas técnicas e zona 

administrativa. O primeiro encontra-se no piso 0, correspondente à cota do palco, 1,3m 

acima do piso térreo do restante edifício. Nesta zona implementámos a nova sala de 

ensaios, os camarins e casas de banho, femininos e masculinos, e a zona de armazém e 

manutenção dos guarda-roupa, numa relação estreita com os camarins, como se pode ver 

na planta da Fig 183. Esta parte inclui um espaço reservado para a costura, que possui luz 

natural vinda de um pequeno pátio a sul.

 O foyer, que faz a distribuição entre estes espaços, encontra a rua sensivelmente à 

mesma cota, entre o novo volume e a caixa de escadas do Cine-Teatro, mais a norte. O 

pavimento dobra até à entrada, além dela, onde encontra o passeio. Conseguiu-se também 

que a sala de ensaios e os camarins funcionassem como um espaço independente, que 

pode ser usado para atividades escolares ou até por outras companhias, sem que estas 

tenham de invadir os espaços reservados ao TUP e ao Cine-Teatro, para realizarem os 

seus ensaios. O ponto de separação, feito na zona onde os dois volumes se tocam, pode 

ser considerada, efetivamente a entrada no complexo do Cine-Teatro, uma vez que o 

espaço intersticial entre os dois volumes, o original e o antigo, funciona como átrio de 

entrada, onde se sente que ainda estamos no exterior. Assim é possível abrir apenas o 

portão de acesso à rua para que outras instituições possam usufruir da sala de ensaios e 

dos camarins, sem entrar efetivamente no Cine-Teatro.

 No primeiro piso encontra-se a zona administrativa, com a sala da direção, cuja janela 

se vira para a sala de ensaios e a sala de reuniões, ambas com expositores incorporados, 

para a biblioteca e espólio do TUP. Para aceder a estas salas, percorre-se uma pequena 

varanda virada para a zona do foyer dos artistas, no piso inferior. Este piso administrativo 

tem entrada independente da rua, aproveitando a proximidade de cotas, que serve como 

entrada de serviço e do espaço diretivo. Uma pequena rampa interior vence os cerca de 

40cm de diferença de cotas, entre o passeio e o piso, conduzindo ao átrio. Este, por sua vez, 

apresenta uma continuidade direta com o monta-cargas que dará acesso ao piso inferior, 

do palco e dos artistas, e ao piso -1, dos espaços técnicos. À esquerda desta entrada, temos 

ainda uma zona de copa para os artistas e para a administração, para refeições rápidas e 

momentos de convívio, entre ensaios ou performances, critério indicado pela direção do 

TUP como essencial para o seu bom funcionamento.

 As zonas técnicas ficam, então, no piso -1, correspondente à cota do piso que 

existe por baixo do palco, e encaixa todos os armazéns de cenografia, som e luz e ainda a 

oficina para construção dos cenários. Chega-se a este piso através das escadas de serviço 

existentes, que ligam todos os espaços reservados aos artistas e ao palco.
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Fig 184.  Proposta: Cineteatro e nova ala: a) corte transversal, zona do bar no piso 0 e sala de sócios do piso 1; b) planta do 

piso 1, sala dos sócios para refeições e reuniões; c) corte longitudinal, espaços expositivos no foyer e corredores
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 Além da nova extensão e da sala de espetáculos, fizeram-se outras pequenas 

intervenções no edifício original do Cine-Teatro, procurando dar resposta às exigências 

de espaços do Teatro Universitário do Porto. O salão de festas, localizado por cima do 

bar, será convertido na ‘Sala dos Sócios’ e servirá para as refeições normais dos artistas, 

assembleias gerais e convívios. O bar retomará a sua função original, embora funcionando 

de forma mais independente. Cria-se a possibilidade de ser gerido pela própria companhia 

ou por outra entidade, uma vez que o espaço do pátio e a esplanada se tornaram espaços 

de carácter semipúblico.

 Ainda relativamente às observações retiradas da reunião com a diretora do TUP, 

notámos a importância, para a companhia, não só de dispor de um local de espetáculos 

a que possam chamar seu, como também de terem espaço para exibir todo o espólio 

dos vários projetos e peças que foram desenvolvendo. Assim, e para voltar a dar uso aos 

generosos espaços de estar do Cine-Teatro, nomeadamente no primeiro piso, todos os 

foyers e corredores serão usados como espaços expositivos do espólio do TUP e da sua 

história, não se fazendo grandes alterações além de rebocar de novo as paredes e substituir 

os lambris originais por madeiras mais claras, com a mesma expressão das aplicadas no 

interior da sala principal, à altura dos parapeitos das janelas dos corredores. como se pode 

ver nos cortes da Fig 184 e da página seguinte.  

 Por fim, com o intuito de garantir alguns lugares acessíveis a pessoas com 

mobilidade reduzida, na zona da plateia, abriu-se uma entrada acessível através do pórtico 

exterior, por baixo do vão da escada, do lado esquerdo, uma vez que, na entrada principal, 

existem pelo menos dois degraus. Na entrada, colocou-se a bilheteira, ficando com uma 

de cada lado do átrio. 

 Cumpridas assim, em termos programáticos, as exigências de espaços do Teatro 

Universitário do Porto, as novas áreas são as seguintes:

Área pedida Área proposta

Sala de Espetáculos (palco) 20*10*5m 13*8*6(13)m

Sala de Ensaios 13*12m 7*12m

Sala da Direção, Biblioteca e Arquivo de Espólio 25m2 48m2

Sala de Sócios (usada para assembleias, refeições e convívio) 45m2 90m2

Balneários/Vestiários (usados durante os espetáculos e ensaios) 31m2 27m2

Casas de Banho 23m2

Copa junto da zona dos artistas (para refeições rápidas) 25m2

Armazém de Cenografia e Adereços 75m2 125m2

Armazém de Guarda-Roupa 31m2 19m2

Espaço para costureira, manutenção do guarda-roupa e lavandaria com 

máquina industrial

12m2

Armazém Técnico de Som e Luz 49m2 64m2

Oficinas (para trabalho nos cenários) 31m2 31m2
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Proposta: corte longitudinal pela sala de espetáculos e anfiteatro
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te longitudinal pela sala de espetáculos e anfiteatro
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Fig 185.  Auditório em l’Aquila, Renzo Piano, 2012. Revestimento exteiror com ripas de madeira pintada 

Fig 186.  Esquissos de equação da materialidade exterior da nova ala

Fig 187.  Nova ala: Alçado para a Rua do Almirante Leote do Rego
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 Em termos de materialidade nesta nova ala, o revestimento exterior será feito com 

as mesmas peças de madeira que forram o interior da sala de espetáculos. Neste caso, não 

será aplicado o tecido e, uma vez que se trata de revestimento exterior, onde as condições 

de durabilidade são muito mais importantes. As ripas serão aplicadas paralelamente à 

parede, formando um revestimento liso. Desta forma, as mesmas peças têm funções 

distintas quando aplicadas dentro e fora: no interior servem o propósito acústico, no 

exterior, ajudam a revestir o edifício.

 Os elementos de madeira serão pintados, para proteger a madeira dos elementos, 

num padrão colorido que repete os tons do interior da sala, inspirado no projeto de Renzo 

Piano para um auditório revestido a madeira em L’Aquila, Itália (Fig 185), onde se utiliza 

uma madeira especial da região, o lariço de Val di Fiemme em Trento, para ‘otimizar 

a função acústica do edifício’. No exterior, cada volume é revestido de tacos de larício 

multicoloridos, que conferem à estrutura um ‘aspecto leve, animado e vibrante’259. 

 As ripas, de 20 cm de largura, são dispostas na vertical, de forma a quebrar a 

horizontalidade do volume da nova ala, alternando entre os tons primários e a cor da 

madeira natural envernizada, tal como se ilustra na Fig 187.

 No encontro com o pavimento, um rodapé de betão percorre toda a base do 

edifício, protegendo a madeira do contacto com o chão, e ecoando o rodapé pétreo do 

edifício original, presente na fachada norte.

 O novo volume é praticamente cego na relação com o passeio público, à exceção 

das aberturas na zona da administração e da entrada de serviço, que se destaca, criando 

um vazio na fachada. Na fachada norte uma grande janela abre-se para a sala de ensaios, 

criando uma relação com o exterior, na zona da entrada dos artistas. 

259  Informação disponível na página do Archdaily Renzo Piano Projeta um Auditório “para montar” para L’Aquila
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 No foyer dos artistas, entre os dois volumes, conviverão duas linguagens distintas, 

a fachada antiga do Cine-Teatro e a fachada da nova ala. Criar, neste espaço, uma certa 

interação entre o público e os artistas, bem como preservar a fachada original, foram os 

dois propósitos essenciais deste espaço. Por isso, optámos por eliminar os caixilhos da 

fachada antiga, virada para este espaço. Nessa preservam-se todas as aberturas e traços 

das modinaturas, mas, ao deixar-se os vãos vazios, abstratiza-se o alçado, e evoca-se o 

imaginário de um cenário vazio, inspirado na imagem da Fig 188, que convive diariamente 

e diretamente com os artistas, como se ilustra nos desenhos da Fig 189.

 Inverte-se, de certa forma, os papéis, colocando o espetador no cenário que 

se evoca. Promove-se, assim, um contacto mais íntimo com a companhia, pois os 

espetadores poderão ver os artistas, antes do espetáculo e durante os intervalos, enquanto 

eles se preparam para o espetáculo. A zona da direção artística da companhia participa 

também desta relação visual com público, uma vez que está, praticamente à mesma cota 

do segundo piso do Cine-Teatro.

 O nível da laje do foyer dos artistas encontra-se 1,3m acima do piso do corredor 

interior, de acesso à plateia, como se pode ver no corte transversal. Por questões de 

visibilidade, para que o olhar do público não fique ao nível dos pés dos artistas, as janelas 

do rés-do-chão serão fechadas com um vidro translúcido de cor vermelha, aludindo 

a uma luz néon, cinemática, que inunda o espaço interior do edifício do Cine-Teatro. 

Pretende-se criar um ambiente diferente, aproveitando a necessidade de resolver uma 

questão funcional, para evocar a espacialidade dos cinemas ‘futuristas’ do século XX, 

onde o controlo da luz filtrada e os neons eram elementos preciosos no desenho dos 

espaços interiores.

 Junto àquelas janelas, no encontro entre o edifício original e o novo, a laje do foyer 

dos artistas afasta-se da fachada do Cine-Teatro, uma vez que, estando à altura do palco 

(1.3m), encontra as janelas a meia altura, como se pode ver no corte transversal, da Fig 

189 a). Com este afastamento, cria-se um espaço livre de 20 cm, que permite a entrada de 

luz para o corredor inferior, de acesso aos armazéns e oficinas, iluminando este espaço, 

também, com luz natural.
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 Reconhecemos, no entanto, que o presente trabalho é apenas um primeiro passo 

no estudo da obra do Cine-Teatro de Vale Formoso e na possibilidade de intervenção e 

reabilitação do mesmo. O trabalho de pesquisa, sobre o contexto histórico e a tipologia 

‘cineteatro’, foi essencial para a compreensão do objeto de estudo na sua totalidade, ainda 

que esteja, inevitavelmente, incompleto, condicionado pelos limites de extensão da prova. 

Procurámos, ainda assim, compreender a generalidade das questões que estiveram na 

raiz da construção do Cine-Teatro e expor não só conclusões tiradas desse estudo, como 

também a nossa perceção da cidade do Porto atual, para melhor reintegrar o edifício na 

vida da comunidade.

 A intervenção resume-se a uma intenção programática e proposta de organização 

dos espaços, tendo em vista o acolhimento do TUP nas instalações do Cine-Teatro. 

A continuidade dessa proposta teria, inevitavelmente, de ser discutida entre a Câmara 

Municipal do Porto, a IURD e o próprio Teatro Universitário, para, juntos, encontrarem 

uma solução que viabilizasse a continuidade da proposta que, achamos, seria uma mais 

valia para a instituição e para a cidade do Porto. 



261

 Em suma, a proposta procurou dar resposta a cinco pontos essenciais: consolidar e 

resolver os problemas da malha urbana, propondo o prolongamento da Rua do Almirante 

Leote do Rego, reconstruindo a ilha existente e oferecendo ao Cine-Teatro de Vale Formoso 

uma posição mais vantajosa na malha urbana; possibilitar a permeabilidade do quarteirão 

e fazer uso do espaço exterior desaproveitado do Cine-Teatro, abrindo o pátio nascente 

para a Rua de São Dinis e para a Rua de Cunha Júnior, criando um novo espaço de lazer 

para a comunidade; recuperar o edifício do Cine-Teatro como um todo, intervindo em 

pontos chave, para valorizar o edifício e adaptá-lo a um novo programa, proporcionando 

capacidade versátil à sala de espetáculos e utilizando os espaços do foyer e corredores como 

galerias de exposição para o espólio do TUP; eliminar a zona dos camarins, posteriores 

ao palco, para criar um novo anfiteatro exterior, intimamente relacionado com a sala de 

espetáculos e, por fim, criar uma nova ala para acolher as necessidades programáticas da 

companhia, nomeadamente a sala de ensaios e dependências técnicas, formando um novo 

foyer dos artistas, comunicativo com a parte pública do edifício original: o novo espaço 

central da vida artística do Cine-Teatro.  



262

Conclusão

 O Cine-Teatro de Vale Formoso apresentou-se como uma oportunidade de estudar 

a cidade do Porto, a sua estrutura urbana e cultural e as salas de espetáculo que nela se 

inserem. A abordagem partiu não só de pensar o edifício na sua tipologia, equacionando 

a sua adaptação a um novo programa, para o devolver à vida cultural da cidade, mas 

também da intenção de revitalizar este pedaço da cidade do Porto.

 O tema surgiu, também, como uma oportunidade de compreender a formação 

da tipologia ‘cineteatro’ em Portugal, que nos levou a estudar a evolução dos teatros no 

nosso país e o aparecimento do cinema, no início do século XX. 

 Podemos concluir que o Cine-Teatro de Vale Formoso faz parte de um conjunto 

de edifícios, dedicados ao espetáculo, que se construíram entre as décadas de 30 e 50, do 

século XX, em Portugal, e que encaixavam, no mesmo espaço, os elementos técnicos e 

cénicos do teatro e do cinema. Os cineteatros generalizaram-se por todo o país, segundo 

as mesmas bases formais, em parte condicionados pelas pesadas regulamentações, que 

impunham as mesmas regras e exigências, em termos programáticos e de organização 

espacial, aplicadas aos teatros e também pela censura do Estado, do qual tinham patrocínio 

subentendido. 

[…] são a grande marca de progresso e cosmopolitismo dos novos tempos e os palcos da 

vida colectiva. A sua escala é enfatizada, contaminada pela imagem de uma “grande”, de 

uma imensa arquitectura […]»260.

260  J. Manuel Fernandes, Cine-Teatros de Portugal: arquitectura imaginária?, In Jochen Dietrich, ‘Cine-Teatros de Portugal’. 

Catálogo Bilingue da Exposição Cine-Teatros em Portugal, In Susana Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e 

Registo(1927-1959), pag 107
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 O trabalho de pesquisa permitiu, também, perceber a evolução da cidade do 

Porto, no início do século XX, e a sua produção arquitetónica, resultado de um período 

conturbado, social e politicamente. Por um lado, os arquitetos demonstravam interesse 

e vontade de experimentação das novas técnicas de construção e idiomas formais 

‘modernos’, vindos da europa. Por outro lado, no entanto, o Estado Novo exercia pressão 

na prática da arquitetura, para que esta ajudasse a imortalizar o conceito de ‘arquitetura 

portuguesa’, baseando-se nos estudos da ‘Casa Portuguesa’, de Raul Lino, e em correntes 

nacionalistas vindas de alguns países da Europa, como a Alemanha ou a Itália.

 Foi neste contexto, em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, que o arquiteto 

Francisco Granja começou a projetar o Cine-Teatro de Vale Formoso, num período 

em que o Regime reforçou a sua posição política em Portugal. O projeto mostra uma 

tendência para a linguagem tradicionalista na fachada e na organização dos interiores que, 

no entanto, se assemelha a outros cineteatros construídos na altura.

 Tal como Vale Formoso, muitos desses equipamentos tiveram dificuldade em 

adaptar-se às evoluções sociais e às novas dinâmicas culturais e, assim como muitos 

cinemas, fecharam portas após algumas décadas, ou foram mesmo demolidos.

 Os motivos que levaram a esse abandono, no caso dos cineteatros implantados 

nos bairros periféricos das grandes cidades, tiveram, em parte, que ver com o 

sobredimensionamento dos seus espaços e a dificuldade de se adaptarem às novas 

realidades e formas de fazer espetáculo. Também a generalização da televisão levou à 

queda de interesse pelo teatro e pelo cinema, a partir da década de 70. Este último passou 

a estar concentrado nos grandes núcleos, dedicados ao consumismo, na periferia das 

cidades, tal como acontece no Porto. No caso de Vale Formoso, também as condicionantes 

urbanísticas ditaram, de certo modo, a sua fragilidade na ligação com a comunidade e o 

espaço público. Através do estudo das várias fases do projeto do Cine-Teatro, pudemos 

constatar algumas indecisões projetuais, na relação com a envolvente, e condicionantes 

urbanísticas que ditaram a situação atual, não vantajosa, do equipamento.
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 A abordagem do projeto teve, por isso, uma base crítica e de análise dos problemas 

encontrados, sobre o atual funcionamento do Cine-Teatro, bem como a equação da 

natureza do programa a implementar no equipamento, de modo a rentabilizá-lo e a 

conferir-lhe atratividade e sustentabilidade.

 Para isso foi crucial a análise do panorama cultural da cidade do Porto e de todas 

as salas de espetáculo a funcionar atualmente, bem como a sua evolução e transfiguração 

ao longo do tempo. Chegámos à conclusão que essas salas são espaços mutáveis, que 

se foram adaptando, até certo ponto, a novos programas e géneros de espetáculo. Na 

generalidade, esses espaços desenhados para certo tipo de espetáculo, teatro, cinema 

ou concerto, tendem a não se afastar muito do programa original para o qual foram 

projetados, mesmo quando reabilitados. As configurações gerais das salas, pensadas para 

um programa específico, são dificilmente adaptáveis a espetáculos de natureza distinta, de 

forma conveniente, por isso mantêm, por norma, o mesmo género de programas a que 

foram destinadas.

 Posto esse estudo, o acolhimento da instituição do Teatro Universitário do Porto 

no Cine-Teatro pareceu-nos a opção evidente. Por um lado, cria-se a possibilidade de 

dar abrigo a uma instituição que, desde a sua formação, tem ocupado sempre locais 

provisórios e, por outro, oferece-se uma perspetiva de longevidade ao Cine-Teatro de 

Vale Formoso.

 A proposta de intervenção centrou-se, portanto, em três abordagens chave: a 

primeira teve a ver com preservar a arquitetura do Cine-Teatro, como testemunho de um 

período de vincadas divisões na arquitetura portuguesa, valorizando a memória do edifício 

na comunidade. A intenção principal foi preservar a construção na sua generalidade, 

mantendo a sua linguagem original e intervindo apenas onde necessário, para a adaptação 

ao novo programa.
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 A segunda abordagem voltou-se para a intervenção na envolvente urbana, de 

maneira a valorizar tanto o edifício como o espaço público próximo. A abertura da nova 

rua, recuperando o que estava previsto no projeto original, permite colocar o Cine-Teatro 

numa posição privilegiada de gaveto, como era típico na implantação dos cineteatros, 

criando, ao mesmo tempo, a oportunidade de refazer a ilha degradada, proporcionando-

lhe melhores acessos e condições de habitabilidade. A abertura do pátio nascente e a 

permeabilização do quarteirão contribuem, também, para a valorização do equipamento, 

na estreita relação com a comunidade.

 O terceiro ponto consistiu na adaptação do Cine-Teatro ao novo programa. 

Nesse aspeto, foi importante responder às necessidades da companhia, ao equacionar 

a versatilidade da sala de espetáculos, alinhando com o carácter experimental do TUP. 

A proposta permite, assim, que o espaço de espetáculo se divida em dois: o primeiro 

é a sala interior, que mantém os traços da arquitetura original, ao mesmo tempo que se 

reveste de materiais que melhoram a sua performance acústica, otimizada para o teatro, e 

a transformam, visualmente e sensorialmente, num espaço acolhedor. O segundo é o 

anfiteatro exterior, elemento novo na composição, que permite um maior dinamismo 

e variedade de espetáculos, solucionando, simultaneamente, parte dos problemas de 

ligações urbanas com a envolvente. 

 A nova ala do edifício criada para o TUP baseia-se na conceção de um espaço 

dinâmico central, que convive com as linguagens dos dois edifícios, o antigo e o novo. Este 

novo foyer dos artistas liga os espaços principais, palco, camarins e sala de ensaios, numa 

dinâmica clara, além de conviver com a presença do público através das janelas do edifício 

original, deixadas sem caixilho: um vão aberto que evoca uma memória cenográfica.

 Com a proposta de acolhimento de uma companhia residente, no Cine-Teatro 

de Vale Formoso, e a possibilidade de disponibilizar o espaço para usufruto de outras 

companhias e escolas de teatro, para atividades e espetáculos pontuais, quisemos assegurar, 

sobretudo, a longevidade do edifício, na participação ativa na comunidade, integração 

dinâmica no panorama cultural da cidade e contributo para a regeneração urbana desta 

zona periférica do Porto.
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Anexos

Levantamento fotográfico - Cine-Teatro de Vale Formoso

Desenhos originais do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso

Desenhos originais de outros projetos analisados
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Levantamento fotográfico 17.01.2018 - Cineteatro de Vale Formoso

Rua São Dinis, Entrada Principal
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Levantamento fotográfico 17.01.2018 - Cineteatro de Vale Formoso

Rua do Almirante Leote do Rego, entrada secundária dos artistas
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Levantamento fotográfico 17.01.2018 - Cineteatro de Vale Formoso

Rua de Cunha Júnior, vista sobre o pátio
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Levantamento fotográfico 17.01.2018 - Cineteatro de Vale Formoso

Envolvente
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Foyers e escadas

Levantamento fotográfico novembro 2018 - Cineteatro de Vale Formoso
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Levantamento fotográfico novembro 2018 - Cineteatro de Vale Formoso

Sala Principal
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Zona técnica - espaços  de circulação e antigos camarins

Levantamento fotográfico novembro 2018 - Cineteatro de Vale Formoso
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Espaços de circulação e zona de bar

Levantamento fotográfico novembro 2018 - Cineteatro de Vale Formoso
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Requerimento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1945
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Requerimento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1945



296



297

Requerimento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1945
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1946
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1946
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1946
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1946
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1948
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1948
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1948
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Licenciamento do projeto do Cine-Teatro de Vale Formoso de 1948
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Projeto para a reconversão do quarteirão em frente à Praça Gomes Teixeira
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Projeto para a Casa na Rua António Cândido
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Projeto para a Casa na Avenida Marechal Gomes da Costa
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Desenhos do projeto de 1979 para o Bairro da Balsa, em Viseu, do arquiteto Pedro Ramalho


