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Notas Introdutórias A presente dissertação foi escrita 
segundo o novo acordo ortográfico.

As citações utilizadas que não 
se encontravam escritas em português foram 
traduzidas livremente pela autora.

Os elementos gráficos presentes no 
decorrer deste trabalho que não se encontram 
referenciados no índice iconográfico foram 
produzidos pela autora.
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Resumo A presente dissertação partiu 
da constatação de um problema, o estado 
decadente do edifício do antigo Cine-Teatro 
de Ovar. 

Como vareira, este edifício esteve 
sempre muito presente na minha imagem da 
cidade de Ovar. Após a sua demolição parcial 
em 2016, levada a cabo por se considerar que 
o estado de degradação poderia causar perigo 
para os habitantes da cidade, subsistiu apenas 
a fachada principal, o vestíbulo de entrada, o 
salão de festas e uma das escadarias. Dada 
a importância do Cine-Teatro na memória 
coletiva dos habitantes desta cidade, surgiu 
então a vontade de proporcionar um novo 
capítulo na vida do edifício. 

Consequentemente, no decorrer 
desta dissertação projetou-se uma proposta 
de intervenção que preserva o que resta do 
edifício preexistente, completando-o com 
um novo volume. Através do uso de uma 
materialidade completamente distinta da 
anterior, foi criado um diálogo com a ruína 
do antigo Cine-Teatro, assim como com a 
Igreja Matriz e com o Parque Urbano de Ovar, 
ambos próximos deste edifício.

Elaborou-se uma proposta de 
intervenção mantendo a memória do edifício 
e a importância que este teve na sociedade, 
mas considerando também a circunstância 
atual para a qual estávamos a projetar. Nesse 
sentido, foi necessário estudar o espaço urbano 
da cidade, assim como o contexto social e 
cultural do Cine-Teatro. Foi neste ponto que 
surgiu a ideia de criar o Museu do Carnaval 
de Ovar, a partir do que resta do edifício do 
antigo Cine-Teatro, juntamente com o novo 
volume, destinado a contar a história desta 
celebração, a sua singularidade e a importância 
que tem na região.
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Abstract The present dissertation arises 
from the awareness of a problem, the decaying 
state of Ovar’s old Cine-Teatro.

As an inhabitant of the city, this 
building has been always present in my image 
of the city. After its partial demolition in 2016, 
carried out because of the considered state 
of degradation which was putting in danger 
the inhabitants of the city, only the main 
facade, the entrance hall, the ballroom, and 
one of the staircases remained intact. Due 
to the importance of the Cine-Teatro in the 
collective memory of the inhabitants of this 
city, the desire to write a new chapter in the 
life of this building emerged within me.

Consequently, throughout this 
dissertation, the proposed intervention was 
projected to preserve what was left of the 
preexisting building, completing it with a 
new volume. Through the use of a completely 
different material from the previous, was 
established a dialogue with the ruin of the old 
Cine-Teatro, as well as with the Main Church 
and the City Park, both close to this building.

The proposal was elaborated 
to preserve the building’s memory and its 
importance to society, but also considering 
the current circumstance for which we were 
designing. Regarding this, it was necessary to 
study the urban space of the city, as well as 
the social and cultural context of the Cine- 
-Teatro. It was at this point that arised the 
idea to create a Museum designed to tell the 
story of Carnaval de Ovar, its uniqueness and 
the importance it has in the region, from what 
remained of the old building, together with 
the new volume.
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Introdução A presente dissertação tem como 
objetivo um projeto de transformação que 
parte das ruínas do Cine-Teatro de Ovar.

Inaugurado em 1944 pela Empresa 
de Melhoramentos de Ovar, Limitada, localiza- 
-se num espaço central da cidade, fronteiro à 
Igreja Matriz e ao Mercado Municipal, obra 
do Arquiteto Januário Godinho, construído 
seis anos mais tarde, em 1950. 

O Cine-Teatro desempenhou 
um papel fundamental no desenvolvimento 
da envolvente próxima, proporcionando o 
alargamento de novas ruas e valorizando a 
ligação com a estação do caminho de ferro, 
através da consolidação de uma nova área 
central da cidade.

Com o passar dos anos, o edifício 
do Cine-Teatro de Ovar foi-se degradando 
e em 1990 já era noticiado nos jornais da 
cidade a sua desatualização e decadência. Foi 
nesta altura que surgiu também a vontade da 
construção de uma nova casa de espetáculos, 
mais atual e versátil. Em 2002, depois de um 
acidente de desabamento do palco, o Cine-
Teatro passou a abrir apenas ocasionalmente 
e começou a cair verdadeiramente no 
esquecimento, ficando parado no tempo.

Várias foram as propostas de 
intervenção para o Cine-Teatro mas nenhuma 
chegou a ser concretizada.

Em 2009, foi construído o Centro 
de Artes em Ovar que passou a ser principal 
sala de espetáculos da cidade, deixando o 
Cine-Teatro ainda mais decadente.

Por se considerar que o estado 
de degradação do edifício poderia ocasionar 
perigo para os transeuntes, em 2016, foi levada 
a cabo pela Câmara Municipal de Ovar a 
demolição parcial do mesmo, restando apenas 
a fachada principal, o vestíbulo de entrada, o 
salão de festas e uma das escadarias.

Atualmente o que resta do antigo 
Cine-Teatro encontra-se contido na Área de 
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Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Ovar, 
caracterizada por uma zona de degradação do 
edificado e dos espaços públicos.

Deparada com esta situação, como 
estudante de arquitetura surgiu o interesse 
em realizar um estudo sobre este caso, com 
o intuito de encontrar uma nova função que 
respeitasse a memória do edifício.  

Dado o elevado estado de 
degradação das ruínas do Cine-Teatro não 
foi possível proceder à sua visita, desta 
forma, recorreu-se aos desenhos da Memória 
Descritiva e Justificativa do Projeto de Cinema 
e Teatro para Ovar e a fotografias antigas para 
reconstruir a memória do edifício.

Este trabalho encontra-se 
estruturado em três capítulos distintos. 

No primeiro, dedicado ao 
passado, procurou-se fazer uma análise e 
enquadramento histórico da cidade de Ovar, 
da sua origem e crescimento, assim como 
através do arquivo de notícias da Biblioteca 
Municipal, compreender a época e a sociedade 
para a qual o Cine-Teatro foi construído, e as 
alterações ao edifício ao longo dos anos. Ainda 
nesta fase do trabalho foram analisadas outras 
casas de espetáculo em Ovar e o modelo dos 
cine-teatros contruídos por todo o país. 

O segundo capítulo, intitulado de 
Presente, pretende dar a conhecer o estado 
atual de degradação do edifício do Cine-Teatro 
e os motivos do seu abandono e consequente 
demolição parcial. Assim como compreender 
que futuro poderia ter o que resta do 
antigo edifício através da realização de um 
estudo dos equipamentos já existentes, mais 
especificamente no âmbito da cultura, para 
perceber melhor as necessidades da cidade e 
os seus elementos potenciadores de turismo.

Por fim o último capítulo, 
dedicado ao futuro, propõe a elaboração de 
uma proposta de intervenção nas ruínas do 
edifício do antigo Cine-Teatro de Ovar. 

Procurou-se neste capítulo 
perceber que programa faria sentido incorporar 
no antigo Cine-Teatro e de que forma a criação 
de um novo volume, necessário para acolher 
o novo programa, se devia relacionar com o 
edifício preexistente. Desta forma, a presença 
preexistente dos edifícios adjacentes - a Igreja 
Matriz, o Mercado Municipal e o Parque 
Urbano - influenciou o caminho a seguir na 
proposta.

Com esta abordagem realizou- 
-se uma intervenção que manteve a memória 
do edifício e a importância que ele teve 
na sociedade, compreendendo também a 
circunstância atual para a qual foi projetada.

Após a escolha do programa, 
foram analisados vários casos de estudo 
de carácter cultural semelhante, de forma a 
compreender melhor que caminho seguir.

Assim, a idealização de uma 
proposta para o Cine-Teatro partiu de uma 
análise programática da cidade, do estudo 
do preexistente e dos planos futuros para 
o desenvolvimento de Ovar. Pretendeu-se 
converter o que resta do antigo Cine-Teatro 
num edifício de cariz cultural que desse 
resposta às necessidades atuais da cidade, 
através também da reestruturação do espaço 
urbano envolvente recorrendo à criação de 
um novo acesso ao Parque Urbano de Ovar, 
interligando-o com a malha urbana. Por se 
situar numa zona tão central da cidade, junto 
à Igreja Matriz, ao Mercado Municipal e ao 
Parque Urbano, foi fundamental realizar uma 
intervenção que consolidasse a ligação entre 
estes elementos.

A proposta de intervenção 
encontra-se apresentada detalhadamente na 
parte final da dissertação através de desenhos 
técnicos e fotografias da maquete final.

10



Este projeto teve um significado 
especial para mim por se realizar na minha 
terra natal, a cidade de Ovar, e por ter como 
matéria projetual o Cine-Teatro,  um edifício 
ainda hoje muito presente no quotidiano e na 
memória coletiva dos habitantes de Ovar. Por 
essa razão, durante o decorrer deste trabalho 
esteve sempre presente a importância da 
memória do edifício, procurando estabelecer 
uma ligação coesa entre o passado e o futuro.

O tema da reabilitação de edifícios 
sempre me interessou bastante e a dissertação 
final de mestrado pareceu-me a oportunidade 
ideal para explorar mais detalhadamente esta 
área.
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Organização e evolução 
urbana de Ovar

1. “No caso concreto, a organização da povoação inicial teve ainda de conformar-se às variações desta faixa de território 
– o Litoral entre o Porto e Aveiro, sujeito a grandes mutações, que estiveram, como é sobejamente conhecido, na origem 
da formação da Ria, marca importante na identificação (e na identidade) do território.”  Rogério Paulo Pacheco, “Ovar: 
Reescrita(s) da Cidade” in AAVV. DUNAS 7, Temas & Perspectivas, Ovar, Edições Câmara Municipal de Ovar, 2007, 
p.113.
2. “Efectivamente a designação de Ovar remonta ao século X, pois já nesse período, em documento avoengo, se fala no porto 
de Ovar.” Lamy Laranjeira, Uma Introdução à Historiografia Vareira. Lisboa, [s.n.], 1984, p.11.
3. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade” in AAVV. DUNAS 10, Temas & Perspectivas, Ovar, Edições 
Câmara Municipal de Ovar, 2010, p.46 e 47.
4. “Num programa de sete Passos, o primeiro está na Igreja Matriz. A procissão desce a colina, atravessa o rio e sobe de 
seguida para a zona do casario. O segundo Passo está já do outro lado da duna, à entrada da Rua da Fonte (hoje Alexandre 
Herculano). Por esta rua passa o terceiro Passo, o do Encontro ou do Zé dos Pregos. Rodando para a Rua das Figueiras (hoje 
José Falcão), vai-se encontrar o quarto Passo no lugar do Cruzeiro. Depois, na praça, está o Passo da Verónica. Tornando 
pela frente da igreja de Santo António até ao largo de S. Tomé encontra-se o sexto Passo em frente da antiga Praça das 
Galinhas. A seguir, no que foi o lugar do cruzeiro da Senhora da Graça, junto do chafariz do Neptuno, retoma-se o caminho 
que atravessa o rio e a Ribeira das Luzes e se dirige ao Largo de S. Pedro para a capela do Calvário.” Idem. p.48.

Ovar situa-se no distrito de 
Aveiro, na Região Centro de Portugal, distando 
apenas 5km do mar. A origem da povoação 
vareira está intimamente relacionada com a 
proximidade com a água, fator fundamental 
para o seu surgimento e desenvolvimento1.

A povoação remonta ao século 
X2 e nasce do cruzamento de dois caminhos 
importantes, a estrada do mar que “foi 
instalada sobre carreiros que, vindos da praia 
e dos lugares da pesca, seguiam em direcção à 
serra”, com a estrada do sal que se iniciava 
“no puchadouro ou cais da Ribeira para levar 
mercadoria branca até às margens do Douro”3. 
Deve o seu desenvolvimento às economias 
relacionadas com o sal e pesca, mas também, 
a partir do século XVII, à agricultura dedicada 
ao milho.

Segundo Domingos Tavares, 
o desenho da estrutura urbana central de 
Ovar encontra-se traçado pelo percurso da 
procissão dos Passos da Paixão4, retratada na 
figura 2.  

Entre 1748 e 1756 foram 
construídas sete Capelas até ao Calvário, no 
tempo em que estava “em voga uma fervorosa 
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[2] Momento em que a procissão dos Passos da Paixão pára no Passo do Encontro.

religiosidade que o triunfo da Contra-Reforma, 
promovida pela Igreja de Roma, tornava expressa 
na instalação de Vias-Sacras e Santuários, por 
toda a Europa católica para glorificação dos 
novos tempos”5.

Esta disposição das Capelas dos 
Passos evidência o carácter periférico da Igreja 
Matriz, situada fora do aglomerado6. Por Ovar 
se situar numa região essencialmente plana, 
os edifícios mais distintos localizavam-se nas 
elevações existentes. É o caso da Igreja Matriz, 
dos Paços do Concelho, da Capela de S. Pedro 

e o Hospital Velho7. Na figura 3, podemos 
observar a localização destas construções, 
assim como as Capelas dos Passos da Paixão 
e a sua relação com a Igreja Matriz e outros 
edifícios religiosos.

Até ao século XIX, a vila de Ovar 
estruturou-se com base nos caminhos fixados 
pelas utilizações quotidianas, isto é, “o acesso 
aos campos agrícolas, à Ria, ao Mar ou aos 
aglomerados vizinhos”. Com o aparecimento 
do caminho de ferro deu-se, segundo Rogério 
Paulo Pacheco, a primeira intervenção 

5. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.47
6. “Por tradição destas terras litorâneas, o lugar da sede religiosa e representação do culto ficava à margem da moradia dos 
gentios, num dos principais caminhos de saída, sobranceiro, visível e vigilante.” Idem, p.48.
7. Rogério Paulo Pacheco, “Ovar: Reescrita(s) da Cidade”, op. cit., p.114.
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“planeada” em Ovar, com o delineamento 
do Largo e Jardim da Estação e da estrutura 
viária associada8.

A chegada do caminho de ferro 
a Ovar em 1864 mudou completamente 
o desenvolvimento urbano desta então 
vila e veio marcar “o primeiro sinal de uma 
revolução nascida com a indústria”9. A partir 
da inauguração da Estação de Comboios a 15 
de novembro de 1865, a ligação da Estação 
para a Praça Principal começou a ser bastante 
valorizada, tanto que, este foi o primeiro 

percurso a ver instalada a iluminação pública 
a petróleo, em 187410.

Este novo meio de transporte 
alterou os percursos tradicionais até então 
utilizados, perdendo importância o trânsito 
com Aveiro que antes era feito pela ria11.

Em Portugal, a construção das 
linhas-férreas surgiu da necessidade de as fazer 
passar pelas localidades mais importantes, ou 
seja, as que tinham uma procura mais intensa. 
Este fator fez com que as áreas litorais fossem 
privilegiadas, com o consequente aumento da 

8. Idem, p.117.
9. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.48.
10. Idem, p.49.
11. Marco Pereira, “Algumas notícias dos primeiros tempos do Caminho-de-Ferro em Ovar” in AAVV. DUNAS 14, Temas 
& Perspectivas, Ovar, Edições Câmara Municipal de Ovar, 2014, p.48.

[3] Localização das Capelas dos Passos e dos restantes elementos estruturadores da vila de Ovar.
1- Igreja Matriz e Capeala do Passo do Pretório; 2- Capela do Passo da Queda; 3- Capela do Passo do Encontro; 4- Capela 

do Passo do Cireneu; 5- Capela do Passo da Verónica; 6- Capela do Passo das Filhas de Jerusalém; 7- Capela de S. Pedro ou 
Capela do Calvário; 8- Paços do Concelho; 9- Hospital Velho; 10- Capela da Senhora da Graça; 11- Igreja de Santo António.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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sua densidade populacional12.
No caso de Ovar, não foi possível 

o caminho de ferro passar no interior da 
cidade, ficando a cerca de 950 metros, o que 
potenciou o crescimento da cidade em direção 
à Estação. Em função desta localização, 
Ovar sonhou com uma grande Avenida que 
retratasse a ideia de progresso, mas “o terreno 
era acidentado e a obra demasiado grandiosa”, 
para além de que implicaria atravessar o 
Rio Cáster e destruir uma parte importante 
do casario. Assim, “Ovar ficou-se pelo desejo 
da Avenida da Estação na memória colectiva 
e longe da realidade possível”13. A linha de 
caminho de ferro manteve-se quase como 

uma fronteira que mais tarde separaria a zona 
mais industrializada da zona habitacional.

A passagem do comboio por Ovar 
alterou drasticamente o quotidiano da vila. Por 
um lado, a exploração comercial da ria entrou 
em colapso, uma vez que anteriormente era 
explorada para o transporte de passageiros e 
mercadorias. Por outro, Ovar “desenvolveu o 
seu comércio, pondo-o em contacto cada vez mais 
rápido com o Norte e o Sul do País”14, tornando- 
-se um grande centro urbano e comercial.

O Largo e o Jardim da Estação 
eram, assim, na primeira década de 
novecentos, “um pequeno mas verdadeiro 
pólo industrial”, devido ao aparecimento a 

12. Rui Martins, “O Caminho-de-Ferro: veio estruturante da Evolução Socio-Urbana entre Porto e Aveiro, em exemplo 
Espinho e Ovar”, in AAVV. DUNAS 6 Temas & Perspectivas, Ovar, Edições Câmara Municipal de Ovar, 2006, p.58.
13. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.49.
14. Rui Martins, “O Caminho-de-Ferro: veio estruturante da Evolução Socio-Urbana entre Porto e Aveiro, em exemplo 
Espinho e Ovar”, op. cit., p.65.

[4] Gravura da Estação de Ovar em 1864.
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Poente da linha férrea, de variadas indústrias 
geradoras de mercadorias “exportáveis”, como 
foi o caso de fábricas de moagem mecânica e 
de descasque de arroz, conserveiras, cerâmicas 
de telha francesa e armazéns de tratamento 
de vinhos15. Começou a notar-se a escassez de 
transportes entre Ovar e o litoral, chegando 
até a ser projetadas linhas secundárias entre 
Ovar - Furadouro e Ovar - S. Jacinto, mas que 
nunca foram executadas16.

15. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.49.
16. Marco Pereira, “Algumas notícias dos primeiros tempos do Caminho-de-Ferro em Ovar”, op. cit., p.53.
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Antes do Cine-Teatro No ano de 1875, foi inaugurado o 
Teatro Ovarense no Largo de S. Pedro (hoje 
Largo dos Combatentes), potenciado pela 
ideia de progresso que se fazia sentir na vila de 
Ovar. A sua localização, distanciada da praça 
principal, como podemos verificar na planta 
da figura 6, era indicador de que a povoação 
poderia crescer na direção de Cimo de Vila17, 
localizado a Nordeste do centro de Ovar.

O Teatro Ovarense - que ficou 
mais tarde também conhecido por Teatro 
dos Bombeiros, depois de num período de 
crise, em 1899, grande parte dos acionistas 
oferecerem as suas ações a esta Associação 
Voluntária18 - tinha a particularidade de receber 
grandes companhias de Teatro de Lisboa, que 
aproveitavam a proximidade de Ovar com o 
Porto, para aqui fazerem o último espetáculo 
antes de chegarem à cidade Invicta.19

No Jornal João Semana, Mário 
Moreira recorda o antigo Teatro Ovarense 
como “uma sala pequena, muito aconchegada, 
com boa acústica, uma plateia muito jeitosa, uma 
geral composta por quatro bancadas extensas, 
ao comprido com a plateia e separada desta 
por um varandim em madeira, e pintada com 
arabescos. Os camarotes ficavam por cima da 
geral, e a entrada fazia-se pelo extremo norte. O 
palco tinha um tamanho razoável em relação à 
sala, que era pequena”20.

A história do cinema em Ovar 
começou em 190121, quando Ricardo Lemos, 
vindo do Porto para dar a conhecer o seu 
fonógrafo-concerto, deu várias sessões de 12 
cilindros, no Teatro Ovarense. Daí em diante, 

17. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p. 49.
18. Mário Miranda, “Lembranças do velho Teatro Ovarense” in João Semana, 1 de novembro de 2004. (versão online).
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Alberto Sousa Lamy. Monografia de Ovar. Ovar, Câmara Municipal de Ovar, 2001, vol.2, p.256.
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foi ganhando importância tornando-se uma 
constante no quotidiano vareiro, como evento 
de lazer social e cultural. Desta forma, os locais 
de espetáculo ficariam marcados na memória 
coletiva da população. Em 1902, estreou- 
-se no mesmo Teatro, o animatógrafo22, que 
segundo o jornal O Povo de Ovar contava com 
uma exibição com péssima luz23. Em 1910, foi 
trazido para Ovar o Cinematógrafo Pathé, e era 
anunciado nos jornais A Pátria e A Discussão, 
que as fitas seriam de primeira ordem e que o 
equipamento funcionava na máxima perfeição. 
As primeiras sessões foram muito concorridas 
e os espetadores afirmavam que as fitas eram 
muito nítidas24. Dois anos mais tarde, e depois 

de já terem por lá passado outras empresas a 
explorar o espaço, foi instalado também no 
Teatro Ovarense - agora chamado de Teatro 
dos Bombeiros – o Cinematógrafo Olimpico25. 
Aos poucos, esta casa de recreio passou a ser 
o ponto de reunião, aos domingos, da elite 
ovarense.

Enquanto que em Ovar se sentia 
o ambiente de progresso e as películas 
já conquistavam os momentos de lazer 
da população, anos antes, em 1904, foi 
inaugurado em Lisboa o Salão Ideal – primeira 
sala instalada especificamente para acolher o 
animatógrafo - e no Porto, em 1907 e 1908, 
abriu o Salão Pathé e o Salão Jardim Passos 

22. “De um modo geral cinematógrafo ou animatógrafo passaram a ser designações comumente usadas em Portugal para 
a referência não só às máquinas de projecção mas também às salas de espetáculos, ainda que por vezes não correspondam 
exactamente ao aparelho em questão”. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-
1959), Coimbra, Edições Almedina, SA, 2010, p.22.
23. Zagalo dos Santos. “Para a História d’Ovar” in O Povo de Ovar, 23 de fevereiro de 1933, p.5.
24. “Theatro Ovarense” in A Discussão, 17 de julho de 1910, p.3; “Cynematographo” in A Pátria, 21 de julho de 1910, 
p.3; “Cynematographo” in A Discussão, 24 de julho de 1910, p.2.
25. A primeira vez de um cinematógrafo em Ovar é em 1907, no Teatro Ovarense. “Theatro dos Bombeiros Voluntários” 
in A Discussão, 8 de dezembro de 1907.

[5] Teatro Ovarense no Largo de S. Pedro (hoje Largo dos Combatentes).
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Manuel. Apesar de dedicadas exclusivamente 
ao cinema, estas salas iam buscar as suas 
referências aos teatros26.

Para além do Teatro dos 
Bombeiros, começavam a surgir em Ovar novos 
locais de entretenimento, como foi o caso do 
Salão Cynematographico High-Life, inaugurado 
em  1912 na casa da Balança, na Rua Gomes 
Freire. Foi alí situado, numa tentativa de trazer 
“o espectáculo civil da modernidade” para junto 
do poder religioso, neste caso as Igrejas da 
Graça e a Matriz.27 Na figura 6, representada 
anteriormente, podemos verificar a localização 
deste cinema, mais próximo da Estação de 
Caminhos de Ferro e do principal edifício de 
poder religioso, onde poderia ocorrer maior 
afluência de pessoas. Esta implantação denota 

a crescente vontade de introduzir o cinema no 
quotidiano de toda a população.

Em 1915, o Teatro dos Bombeiros 
passou a acolher o Cinema Olimpia, e em 
1916 foi renovado de forma a acolher mais 
público e de o tornar “mais airoso, elegante e 
espaçoso. A sala fica um perfeito rectângulo, e 
com o corte da primeira bancada das galerias, 
a plateia esbojou; (...) A Boca do Palco ficará 
mais rasgada e todo o teatro será pintado de 
novo”, o espaço passou de 90 para mais de 
200 lugares28. Ainda neste ano, no jornal O 
Ideal Vareiro, manifestava-se a vontade da 
construção de um novo Teatro/Cinema na vila 
de Ovar. Esta vontade viria a ser concretizada 
apenas mais tarde.

26. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.26.
27. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.49.
28. “Cinematógrafo” in O Ideal Vareiro, 15 de outubro de 1916, p.3 e 4.

[6] Localização do Teatro Ovarense e do Salão Cynematographico High-Life,
1- Teatro Ovarense; 2- Capela do Calvário; 3- Salão Cynematographico High-Life; 4- Igreja Matriz; 5- Paços do 

Concelho; 6- Estação de Caminhos de Ferro.
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A cultura cinematográfica 
introduziu-se no quotidiano dos vareiros muito 
graças ao Filme Ovar Pitoresco, exibido em 
1931 na vila com o mesmo nome. Retratava os 
hábitos desta terra, com trechos da faina dos 
pescadores no mar do Furadouro29.

Para além do cinema, Ovar 
sempre foi uma cidade muito ligada a diversas 
manifestações culturais e é palco de iniciativas 

como o Cantar dos Reis30, o Festival da Canção 
Cidade de Ovar, o festival de Teatro Festovar 
e o Ovarvideo.

O Cinema Sonoro chega a Ovar 
em 1932, com a fundação da Empresa Cine- 
-Ovar31. Antes do aparecimento desta inovação, 
a exibição de filmes era acompanhada pelo 
tocar de uma Grafonola. O Cinema Sonoro 
tinha como especiais características a nitidez 

29. “Uma fita reproduzindo muitos aspetos de Ovar, a nossa terra, aspetos esses da sua vida pitoresca, dos seus edifícios 
modernos, dos monumentos. (...) Visa tornar conhecida a terra vareira, de nobres tradições de trabalho e que à custa deste se 
tem elevado tanto dentro do distrito de Aveiro que é hoje a sua vila mais importante.” Cinéfilo, “Cinematografo” in O Povo 
de Ovar, 1 de outubro de 1931, p.3.
30. O Cantar dos Reis é um importante Património Cultural com características muito próprias de tradição secular que 
passa de geração em geração. Cada grupo tem o nome de Troupe e canta um conjunto de três músicas, a Saudação, a 
Mensagem e a Despedida, todas originas e novas a cada ano. O Cantar dos Reis acontece com visitas a cafés e casas 
particulares no centro da cidade durante os primeiros dias de janeiro. No último dia, o dia de reis, todas as troupes 
passavam para cantar no Cine-Teatro. José Lopes, “O regresso do cine-teatro” in Jornal de Ovar, 15 de janeiro de 2004, 
p.18.
31. “Pouco a pouco o cinema Sonoro deixou de ser uma inovação irreverente. As suas cenas dialogadas e musicadas tornaram- 
-se o encanto do público, estendendo-se esse sistema das principais cidades do país às capitais de distrito e a alguns concelhos”. 
Cinéfilo, “Cinema Sonoro” in O Povo de Ovar, 1 de setembro de 1932, p.2; Cinéfilo, “Cinema Sonoro” in O Povo de Ovar, 
15 de setembro de 1932, p.2.

[7] Salão Cynematographico High-Life, na casa da Balança.
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do som e a reprodução da música e da voz 
humana de uma maneira muito natural32. Com 
ele surgiu a nova exigência de um espaço 
próprio para a sua exibição ou a reabilitação 
do existente. Assim, o “cinema sonoro impõe, 
de modo definitivo, a independência funcional 
do cinema”, definindo normas técnicas de 
segurança e exploração dos espaços33.

Em 1988, a Assembleia Geral 
dos Bombeiros decidiu que o Teatro seria 
demolido. A vontade da Associação era 
construir um novo auditório onde seria 
colocada uma lápide a lembrar que aquela casa 
foi onde nasceram os Bombeiros. A Câmara 
Municipal de Ovar propôs reabilitar o edifício, 
tendo a associação aceitado, mas durante oito 
anos nada foi feito nesse sentido e o edifício 

ficou cada mais degradado. Apesar da tentativa 
da Câmara Municipal em classificar o Teatro 
Ovarense como Imóvel de Interesse Público, 
a Secretaria de Estado da Cultura referia que 
o Imóvel não reunia as condições necessárias 
à sua classificação34. A 8 de dezembro de 
2000, o Teatro foi demolido contra a vontade 
da população, em especial do Movimento 
Pró-Recuperação do Teatro Ovarense. Os 
Bombeiros nunca tiveram a intenção de 
reabilitar o Teatro e demoliram-no para a 
construção de um edifício de habitação com 
comércio e um auditório, que nunca chegou 
a ser construído. Assim, era demolida uma 
parte simbólica da vida cultural ovarense, que 
fez parte do quotidiano dos vareiros durante 
muitos anos35.

32. Cinéfilo, “Cinema Sonoro” in O Povo de Ovar, 1 de setembro de 1932, p.2; Cinéfilo, “Cinema Sonoro” in O Povo de 
Ovar, 15 de setembro de 1932, p.2.
33. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.83.
34. José Gonçalves, “Teatro Ovarense foi abaixo!” in Jornal de Ovar, 8 de setembro de 2000, p.1 e 6.
35. Mário F. Carapinha, “Teatro Ovarense – Uma Relíquia Cultural foi Demolido!” in Notícias de Ovar, 21 de setembro 
de 2000, p.2.

[8] Tradição de Cantar os Reis em Ovar, fotografia de 1964.
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[9] Largo dos Combatentes durante a demolição do Teatro Ovarense.
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O Cine-Teatro de Ovar No ano de 1943 foi constituída 
em Ovar a Empresa de Melhoramentos de 
Ovar, Limitada, com o objetivo de “explorar o 
Cinema, Teatro e quaisquer espetáculos, festas e 
diversões públicas e outros negócios”36. No ano 
seguinte, a 30 de dezembro de 1944, a mesma 
empresa inaugurava o Cine-Teatro de Ovar, 
com o filme Sinfonia de Estrelas.

Construído no espaço central da 
cidade, “sobressaia por entre o casario humilde 
que por ali existia”37. A sua implantação junto 
à Igreja Matriz, paralela à Rua do Bom Reitor 
e no culminar de uma artéria importante 
na estruturação da cidade de Ovar, a Rua 
Gomes Freire, potenciou o desenvolvimento 
da envolvente próxima. Sendo talvez a mais 
notável, a abertura de uma larga nova rua, a 
Rua Ferreira de Castro, com passagem sobre 
o rio e sobre o vale. Fortaleceu ainda as 
ligações para Nascente, em direção à Estação 
de caminhos de ferro, que se iam qualificando 
e ganhando importância.38 O Cine-Teatro veio 
reforçar um dos principais espaços urbanos e 
coletivos de Ovar, consolidando esta nova área 
central da cidade.

Através da análise das figuras 
11 e 12, conseguimos depreender que a 
transformação mais significativa entre os anos 
60 e a atualidade, deu-se precisamente na 
Rua Ferreira de Castro, onde foi construído 
o Cine-Teatro de Ovar, e na Rua Gomes 
Freire, perpendicular à anterior. Na primeira 
imagem,  estas ruas encontram-se  em grande  
parte vazias e na segunda,  verifica-se um 
considerável adensamento do edificado. A 
estrutura central da cidade foi mantida, 
e para além destas construções, podemos 

36. António Gonçalves Santiago, “Constituição de Sociedade” in João Semana, 9 de setembro de 1943, p.4.
37. Carla Azevedo; Manuela Morgado, “Final pouco feliz” in Praça Pública, 23 de Outubro de 2002, p.5.
38. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.50.
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destacar o desenvolvimento junto à Estação 
dos Caminhos de Ferro e a construção do 
Parque Urbano de Ovar, ambos estabelecendo 
uma importante relação com o edifício do 
Cine-Teatro. Com as conclusões retiradas da 
comparação destas duas imagens, podemos 
considerar o Cine-Teatro como um edifício 
promotor de urbanidade. 

A construção do Cine-Teatro 
esteve envolvida em polémica devido à sua 

posição tão proeminente face à Igreja Matriz, 
“crescia o profano junto à Igreja, com discreta 
reverência à supremacia do sagrado”39. Na 
figura 13, conseguimos ter uma melhor 
perceção da escala do edifício do Cine-Teatro 
em confronto com a Igreja Matriz.

Ao contrário do verificado em 
outros locais de espetáculo por todo o país, 
onde há um respeito pelo lugar e os teatros são 
construídos numa sucessiva sobreposição40, 

39. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.50. A controvérsia começou quando, depois 
de ter sido garantido ao Pároco de Ovar que a obra seria uma construção relativamente baixa e que não entraria em 
contestação com o edifício da Igreja Matriz, isto não se cumpriu e a obra tomou proporções que contrariavam o acordo 
estabelecido. Após ter sido embargada a obra, por ordem da Igreja de Ovar, foi formado um comité de párocos, liderado 
pelo Bispo de Vila Real, que depois de visitarem o local tomaram a decisão de que seria tarde demais para travar a 
obra, concluído que “a Igreja não podia impedir o progresso”. Assim, a construção do Cine-Teatro retomou o seu ritmo. 
António Dias, “Para a História do Cine-Teatro de Ovar” in João Semana, 15 de julho de 1983, p.6.
40. Luís Soares Carneiro, Teatros Portugueses de Raiz Italiana. Porto, [s.n.], 2002, vol.2, p.1169. Em alguns desses casos 
e “tratando-se ou não do mesmo edifício, a manutenção do nome e/ou local é uma tradição constante, por homenagem ou 
por memória, na substituição dos anteriores espaços que se foram tornando obsoletos ou simplesmente pequenos.” Susana 
Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.73.

[10] Planta de Implantação do Cine-Teatro de Ovar, destaque para os novos arruamentos.
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[11] Esquema da vila de Ovar nos anos 60.
1- Cine-Teatro de Ovar; 2- Estação de Caminhos de Ferro.

[12] Esquema da cidade de Ovar em 2016.
1- Cine-Teatro de Ovar; 2- Estação de Caminhos de Ferro.
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ou transformados em cine-teatros, como é 
o caso do Teatro Rosa Damasceno, ou do 
Teatro Pinheiro Chagas41, o Cine-Teatro de 
Ovar implanta-se afastado do antigo Teatro 
Ovarense, ainda que a poucas ruas de distância. 

No caso de Ovar, as construções 
destas casas de espetáculo marcaram períodos 
importantes da história, uma identidade 
que se foi mantendo e simultaneamente 
mudando. Tanto o Teatro Ovarense, como o 
Salão Cynematographico High-Life e o Cine- 
-Teatro foram construídos próximos de um 
edifício religioso e numa zona de expansão 
da cidade. O Teatro Ovarense, implantou-se 
junto à Capela do Calvário e como foi referido 
anteriormente, a sua localização distanciada 
era um indicador da possível expansão da 
vila de Ovar. Ainda antes da construção do 
Cine-Teatro, o Salão Cynematographico High- 
-Life foi implantado junto à Igreja Matriz e à 

Capela da Senhora da Graça, numa tentativa 
de trazer esta cultura do cinema para junto 
do poder religioso. Talvez influenciado por 
esta localização, o Cine-Teatro foi construído 
imediatamente ao lado da Igreja Matriz de 
Ovar, entre o centro administrativo, ou seja, a 
Câmara Municipal, e a Estação de Caminhos 
de Ferro, demonstrando a importância deste 
percurso.

Recorrendo à análise da figura 14, 
é percetível que quando é necessário construir 
um edifício cultural novo, procura-se fazê- 
-lo relativamente perto do anterior, para que 
os espetadores mantenham o hábito de o 
frequentar.

Segundo André Tavares, a história 
de Ovar é feita de “rotações constantes entre 
os vários equipamentos de interesse colectivo, 
construídos e destruídos sucessivamente”, quer 

41. Luís Soares Carneiro, Teatros Portugueses de Raiz Italiana, op. cit., vol.2, p.1175.

[13] Cine-Teatro de Ovar, imagem dos anos 60.
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fossem de iniciativa pública ou privada, que 
confirmam o interesse coletivo na construção 
do espaço social da vila. “Nessas rotações, os 
equipamentos continuaram a ocupar no sistema 
os seus próprios lugares: o Mercado e a Escola 
dividiram o Castelo; os Bombeiros ocuparam o 
Teatro e a escola ocupou o Quartel; o Cinema 
High-Life ocupou a Cadeia e o Mercado ocupou 
o Cinema. O Palácio de Justiça, entre 1960 e 
1966, ocupou finalmente o lugar do Castelo”.42

A Empresa de Melhoramentos 
de Ovar, proprietária do Cine-Teatro, para 
garantir o sucesso do novo equipamento e 
evitar concorrência, pediu aos Bombeiros que 
deixassem de exibir qualquer tipo de espetáculos 
no velho Teatro. Em contrapartida, a Empresa 

comprometia-se a realizar um espetáculo por 
ano, em que as receitas reverteriam a favor 
da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Ovar. Esse compromisso foi cumprido apenas 
durante os primeiros anos, segundo o Jornal 
de Ovar43.

Quanto à dimensão arquitetónica 
do Cine-Teatro, é relevante dizer que se 
enquadra nas tipologias dedicadas à arte do 
espetáculo, mais especificamente os cine- 
-teatros. Enquadra em si alguns elementos 
de caráter modernista, como “os dois volumes 
semicilíndricos da fachada, as fenestrações 
rasgadas horizontalmente no corpo redondo 
mais elevado, a série de óculos circulares” e 
outros de influência tradicionalista como “a 

42. André Tavares, Duas obras de Januário Godinho. Porto, Dafne, 2012, p.70.
43. Manuela Morgado, “Cenas Eventualmente Chocantes” in Jornal de Ovar, 8 de novembro de 1996, p.1 a 3.

[14] Localização dos edifícios de espetáculo em relação com os edifícios religiosos.
1- Teatro Ovarense; 2- Capela do Calvário; 3- Salão Cynematographico High-Life; 4- Capela da Senhora da Graça; 

5- Cine-Teatro; 6- Igreja Matriz.
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entrada principal, de composição simétrica, 
com marcação por pilastras estilizadas, 
verticalizantes, alternando com janelões esguios 
sobre avarandado, num conjunto com um sentido 
geral monumentalizante”44. Apesar destes 
elementos que expressam a nacionalidade 
e a tradição estarem mais associados a 
equipamentos de encomenda pública, 
encontravam-se também nos equipamentos de 
promoção privada45, como é o caso do Cine- 
-Teatro de Ovar.

Projetado com uma sala com 
a capacidade de mil duzentos e quarenta e 
seis lugares, segundo a Memória Descritiva 
e Justificativa do projeto, estaria preparado 
para atender principalmente às necessidades 
do público de cinema. Os lugares eram 
distribuídos pela plateia, com frisas na sua 
parte traseira e um grande balcão dividido 
em três partes, bancada numerada e bancada 
geral, sendo que o acesso a estas partes da sala 
era feito por zonas diferentes do edifício. As 
entradas para os lugares da plateia, primeiro 
balcão e frisas, eram feitas pelo vestíbulo 
principal, e a entrada para os lugares de 
bancada (a parte superior do balcão) realizava- 
-se pelo vestíbulo e escadaria à esquerda da 
fachada principal e teria bilheteira privativa46.

Apesar de ser pensado 
especialmente para o cinema, incluía as 
valências necessárias ao funcionamento 
como teatro, entre elas, um conjunto de seis 
camarins distribuídos por dois pisos e a caixa 
de palco. A cave ficaria reservada para os 

serviços de apoio aos músicos, que contava 
com um pequeno compartimento para ser 
usado nos intervalos, instalações sanitárias e 
duas arrecadações.

A par com a Sala de Espetáculos, 
o Salão de Festas viria a ter uma grande 
importância na vida social dos habitantes de 
Ovar. O espaço era servido com um nicho 
para orquestra e estava preparado de forma a 
ser usado de modo independente da Sala de 
Espetáculos, ou como foyer do balcão.

O Cine-Teatro de Ovar contava 
ainda com bengaleiro, bares, um pequeno 
escritório e dois grupos de instalações 
sanitárias, para homens e mulheres.

Na construção da estrutura do 
edifício foi utilizada alvenaria hidráulica nas 
fundações; alvenaria ordinária de 0,60m e 
perpianho de 0,30m nas paredes; betão armado 
nas estruturas da bancada, escadas, cobertura 
da torre da escadaria principal, pavimentos 
do salão nobre, galerias, instalações sanitárias, 
cabine, anexos, escadas, pavimentos dos 
camarins, zona do palco e depósito de 
água; e madeira nos restantes pavimentos e 
nas estruturas de todas as coberturas (com 
a exceção da escada principal em betão 
armado). Este Cine-Teatro foi construído 
durante a Segunda Guerra Mundial, por essa 
razão  as  coberturas  são  realizadas  em  
madeira, devido   à   escassez  de  ferro  que  
permitisse fazê-las em betão armado. Os  
matériais  utilizados  na  construção  do  Cine- 
-Teatro de Ovar estão em concordância com os 

44. José Manuel Fernandes, “Um cine-teatro a preservar” in Expresso, 6 de abril de 2002, p.88 e 89.
45. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit, p.48 e 49.
46. Sendo que seriam distribuídos da seguinte forma: 196 lugares para a segunda plateia; 266 lugares para a primeira 
plateia; 138 lugares para o primeiro balcão; 30 lugares para as frisas; 142 lugares para a bancada numerada, situada no 
segundo balcão e 474 lugares para a bancada geral. Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Cinema e Teatro para 
Ovar, 11 de julho de 1943.
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[15] Interior da Sala de Espetáculos do Cine-Teatro de Ovar.

[16] Salão de Festas do Cine-Teatro de Ovar, com destaque para o recinto 
de Orquestra.

[17] Salão de Festas do Cine-Teatro de Ovar.
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utilizados também nos restantes cine-teatros 
construídos em Portugal na mesma época. Nos 
acabamentos foi utilizada madeira nos pisos 
da sala, bancadas, salão nobre, anexos, palco, 
camarins, circulações, escritório, bengaleiro e 
bilheteiras, assim como em toda a caixilharia 
e portas que não fossem especificadas serem 
em ferro por questões de segurança; mosaico 
nos pavimentos das instalações sanitárias; 
pavimento contínuo, “género corticite” nos 
vestíbulos, escadas e galerias de circulação; 
azulejo branco nas instalações sanitárias; fibro- 
-cimento nas coberturas; e pintura a óleo na 
proteção das paredes de todos os elementos 
de circulação, até 2,00m de altura.47

Pouco se sabe sobre a autoria do 
Cine-Teatro de Ovar. Segundo o arquiteto 
Domingos Tavares, o edifício terá sido assinado 
pelo engenheiro Manuel Arala Chaves. Sendo 
o desenho do projeto provavelmente de um 
dos arquitetos seu subordinado nos serviços 
da Direção de Urbanização do Porto48. O 
referido Eng. Alberto Manuel Arala Chaves, 
diplomou-se pela Academia Politécnica do 
Porto em 193349 e em 1937 prestava serviço 
na Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, mais concretamente na Direção 
dos E.N. do Norte50. Anos antes da construção 
do Cine-Teatro de Ovar, o Eng. Arala Chaves 
participou na primeira campanha de obras 
de beneficiação e ampliação do Museu de 
Lamego, de 1937 a 1939, apoiada na campanha 
de obras públicas durante o Estado Novo, 
sob a alçada da Direção Geral dos Edifícios 

e Monumentos Nacionais (DGEMN)51, e foi 
fiscal da construção da obra Casa dos Pobres 
de Ovar52. Contudo, no site Monumentos da 
Direção Geral do Património Cultural, é 
indicado que os autores seriam os arquitetos 
Francisco Augusto e Luiz Helbling53. Esta 
informação aparece corroborada pela 
assinatura presente na Memória Descritiva e 
Justificativa do Projeto de Cinema e Teatro para 
Ovar, presente na figura 18, e que aparenta 
pertencer a Luiz Helbling. Ainda assim, 
a informação existente é insuficiente para 
atribuir, com certeza, a autoria do Cine-Teatro 
de Ovar a um destes arquitetos.

O Cine-Teatro é um edifício muito 
presente na memória coletiva dos habitantes 
desta cidade, “por aquele palco passaram 
grandes artistas, por aquela tela, grandes filmes 
e por as salas, grandes festas de Carnaval”54.

47. Ibidem.
48. José Manuel Fernandes, “Um cine-teatro a preservar” in Expresso, 6 de abril de 2002, p.88 e 89.
49. António Rodrigues. Um século de ensino de Engenharia no Pôrto. Porto, [s.n.], 1937, p.195.
50. Onde trabalhou com Manuel Lima Fernandes de Sá, António Ferreira Canavarro de Morais, Manuel Basílio do 
Carmo Chaves Marques de Sá Carneiro, sob a direção do Engenheiro Álvaro Vieira Soares David. Idem, p.181.
51. https://www.museudelamego.gov.pt/historia/
52. Alberto Sousa Lamy, Dicionário da História de Ovar. Ovar, Câmara Municipal de Ovar, 2009, vol.1, p.349.
53. http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10599
54. Carla Azevedo; Manuela Morgado, “Final pouco feliz” in Praça Pública, 23 de Outubro de 2002, p.5.

[18] Assinatura da Memória Descritiva e Justificativa do 
Projeto de Cinema e Teatro para Ovar.
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Os cine-teatros
em Portugal

Em 1927, o Estado Novo criou 
uma legislação55 que viria a impulsionar o início 
dos cine-teatros56 e o fim dos teatros de raiz 
italiana57. Esta legislação tinha como objetivo 
regulamentar a construção, reconstrução ou 
alterações nos locais de espetáculo e o próprio 
espetáculo. Pretendia que os novos cinemas 
fossem polivalentes, podendo também acolher 
teatro, dança, música, entre outros. Os 
cinemas e cine-teatros eram, “prioritariamente 
edifícios novos, construídos para o efeito” que 
englobavam os “princípios programáticos 
do cinema e aqueles que serviam a função de 
teatro”58. Nem todos os cine-teatros eram 
edifícios construídos de raiz, alguns exemplos 
desses equipamentos foram implementados 
em edifícios, que na maior parte das vezes 
eram dedicados ao teatro.

Assim, os cine-teatros nasceram 
da imposição do Estado em incorporar 
elementos funcionais do teatro nos edifícios 
que pretendiam ser unicamente cinemas. 
Apenas era permitida a construção de um 
cinema quando na mesma localidade já havia 
um teatro.

Os cine-teatros, como 
“equipamentos urbanos de carácter colectivo”59, 
eram na sua maioria de iniciativa privada, 

55. Decreto nº13.564. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., 
p.73.
56. Entre 1927 e 1959 foram construídos, em Portugal Continental, mais de centena e meia de salas de projeção 
cinematográfica, entre elas cine-teatros construídos de raiz, cinemas, teatros adaptados a cine-teatros e edifícios de 
tipologias distintas adaptados a cine-teatro. Idem, p.14
57. Luís Soares Carneiro, Teatros Portugueses de Raiz Italiana, op.cit., vol.2, p.1157. “Denominam-se de Teatros à Italiana, 
os edifícios teatrais que mantêm o modelo desenvolvido, em Itália a partir do final do século XVI, que se organizam pela 
articulação dos espaços de cena e de sala. A sala, organizada a partir do eixo da perspetiva, com ponto de fuga no centro do 
palco, dispunha-se em forma de ferradura com várias ordens de camarotes e a parte central ocupada pela plateia. Os espaços 
de representação dentro destes edifícios adquirem uma enorme importância assim como sua própria referência urbana.” 
Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.18.
58. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.58 e 91.
59. Idem, p.54.
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existindo também alguns casos de promoção 
pública. Surgiam da vontade de investidores 
locais, empresas de exibição, sociedades de 
promoção cultural, coletividades, associações, 
grupos de pequenos burgueses ou filantropos, 
neste último caso o nome por vezes ficava 
associado ao seu promotor60.

Na sociedade do século XX 
começou a dar-se valor ao lazer, à medida que 
este ficava cada vez mais acessível também à 
classe trabalhadora e “o tempo livre passa a ter 
uma nova componente social pública”. Passou 
a ser valorizado o espetáculo, as festas, o 
jogo, o desporto e o passeio e foram criados 
equipamentos adequados para estes rituais, 
transformando a cultura e o divertimento 
numa atividade comercial61. Assim, como 
refere Susana Constantino Silva, estes 
equipamentos coletivos destinados à cultura 
e ao lazer, “assumem-se (...) como os espaços 
vocacionados para a estruturação da vida em 
comunidade, onde melhor se pode experimentar 

uma nova dimensão cívica da arquitectura”62. 
Aos poucos os cinemas, construídos nas 
principais cidades, e os cine-teatros, no resto 
do país, foram substituindo ou renovando os 
teatros existentes, passando a ser o principal 
equipamento de recreio, capaz de albergar as 
diferentes classes sociais63. 

Durante o período do Estado 
Novo, o governo servia-se da Propaganda 
para a criação de uma “identidade nacional 
reconhecível”.64 O cinema foi considerado pelo 
regime como um instrumento fundamental 
para transmitir a sua ideologia, quer através da 
ficção ou do documentário, e os cine-teatros o 
local ideal pelo seu papel como centro social, 
cultural e educativo65. 

O século XX foi marcado pelo 
surgimento de novos equipamentos de lazer. 
Para além dos cinemas e cine-teatros, estão 
também os cafés, os casinos e os salões, 
transformando a arquitetura num “fenómeno 

60. José António Bandeirinha in Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), 
op. cit., p.7. Motivados pelo prestígio associado a estes locais, mas também pelo aspeto comercial, estes investidores 
“empenhavam-se profundamente na angariação de fundos, aquisição do local, projecto e construção” Susana Constantino 
Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.58.
61. Idem, p.17.
62. Idem, p.56.
63. “É neste contexto que um grande número de pequenas e médias cidades de Portugal assistem, entre os anos de 1930 e 1960 
ao surgimento de uma nova sala de espectáculos, de promoção privada, que invariavelmente se denominará de Cine-Teatro.” 
Idem, p.63.
64. Idem, p.35.
65. Idem, p.110. “De forma directa, 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 infra-estruturas de espectáculos ao cuidado da iniciativa privada, apostando na construção 
de uma sólida rede de equipamentos públicos para instalar os serviços do Estado.” Idem, p.42.

[19][20] Cine-Teatro Avenida em Aveiro.
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urbano”, equipamentos com programas 
novos que permitiam uma grande liberdade 
arquitetónica66. A construção dos cine-teatros 
por todo o país, preencheu uma lacuna existente 
até meados da década de 20 em Portugal. 
Até aí “a construção de salas de espectáculos 
centrava-se em Lisboa, no Porto e em algumas 
capitais de distrito”. Assim, enquanto que em 
Lisboa e no Porto surgiam salas dedicadas 
apenas ao cinema, as cidades de “província” - 
termo utilizado para descrever o resto do país 
- passavam a ter uma sala de cinema equipada 
com dispositivos para receber também o 
teatro67.

O Decreto de 192768, descrito 
anteriormente, veio regulamentar também 
os materiais utilizados na construção 
dos cine-teatros sendo manifestada, em 
especial, a preocupação com o uso de 
materiais incombustíveis. Esta razão, aliada 
à vontade de construção de espaços cada 
vez maiores, marcou a história dos cine- 
-teatros com o domínio do betão, usando 
uma estrutura porticada em betão armado 
com o preenchimento dos vãos em alvenaria. 

Este material, ao conseguir vencer a distância 
entre as duas paredes laterais possibilitava a 
realização de grandes balcões, substituindo 
os camarotes e “melhorando a frontalidade 
dos espectadores à cena”69. Permitia ainda a 
introdução de palas, de volumes em consola 
e de grandes vãos em pano de vidro com 
caixilharias em perfis metálicos, conjugados 
com o uso “do tijolo de vidro e do vidro 
decorativo assim como da iluminação em 
néon como elemento do projecto” ou ainda o 
lettering, que transmitiam a modernidade 
destes edifícios, através de uma imagem 
“assumidamente depurada”70. Juntamente 
com estes elementos é frequente encontrar 
nos cine-teatros, elementos decorativos de 
referência tradicionalista “como os beirados, 
os pináculos, as esferas armilares, as cantarias 
e os relevos figurativos da simbologia do Estado 
Novo”71. Sendo que, era a fachada principal, 
que correspondia à zona de entrada, ao foyer 
e/ou Salão de Festas, que recebia maior 
investimento no tratamento exterior.

O betão permitia também a 
implementação de grandes panos cegos que 

66. Esta nova encomenda do Estado “refletia a vontade, por parte do promotor mas também do utente, de uma linguagem 
que respondesse à ideia de modernidade e assumisse o seu carácter cosmopolita. Por outro lado, o sentido inovador de alguns 
destes programas e a consequente ausência de referências formais directas transmitem uma enorme liberdade arquitectónica, 
aceitando novos modelos e linguagens para o que, em grande parte, contribuiu a aplicação do betão armado e das suas 
potencialidades estruturais.” Idem, p.54.
67. Idem, p.99 e 100.
68. Decreto que veio regulamentar a construção de cine-teatros até à década de 1960. Idem, p.79.
69. Luís Soares Carneiro, Teatros Portugueses de Raiz Italiana, op. cit., vol.2, p.1169.
70. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.76, 85 e 88.
71. Idem, p.120 e 121.

[21][22] Cine-Teatro São Pedro em Abrantes.
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podiam servir de base publicitária72. Ainda 
assim, até aos anos 40, grande parte dos cine- 
-teatros usavam o betão apenas nas lajes dos 
pisos superiores, o balcão, as escadas, a cabine 
de projeção e o depósito da água, optando 
pelo uso de paredes portantes em alvenaria de 
pedra e estrutura metálica revestida de telha 
ou a placas de fibrocimento para a cobertura73.  

A regulamentação também 
determinava a localização e dimensão das 
saídas de emergência, consoante a lotação 
do edifício, obrigando-o, na maior parte dos 
casos a localizar-se em lotes com mais do que 
um acesso, determinando assim o número de 
fachadas de rua do edifício. Seriam assim, 
“localizados em gavetos, em frentes de praça ou 
mesmo em lotes isolados, ocupando um lugar de 
destaque na malha urbana”74. Para responder 
a este problema a solução do uso do gaveto 
é a mais frequente, com o tratamento do 
cunhal em curva utilizando, por exemplo, 
envidraçados ou até simplesmente panos 
cegos que podiam corresponder à entrada do 
edifício, aos foyers ou à coluna dos acessos 

verticais, como é o caso do Cine-Teatro de 
Ovar. Esta disposição imprimia ao edifício 
“um forte carácter urbano e de representação do 
seu estatuto de edifício público”75. Em contraste 
com esta disposição, apareceram as soluções 
urbanas com desenvolvimento longitudinal, 
em que a entrada se efetuava a eixo do alçado 
principal, rematada por palas, varandas ou 
envidraçados76. Nas restantes soluções, muitas 
das vezes era introduzida uma torre a rematar 
a fachada, servindo também, devido à sua 
altura, para localizar o depósito da água no 
topo, exigido pela legislação77.

Também não era permitido pela 
legislação que o equipamento se inserisse em 
edifícios mistos78, com a exceção da inserção 
nos cine-teatros de “botequins, venda de 
tabacos, flores, bombons, jornais ou congéneres, 
em dependências apropriadas” e “dos salões 
de festas ou dos bufets anexos aos edifícios 
principais”79. 

A lotação destes edifícios variava 
consoante a localidade, mas em variados 
exemplos, a lotação média das salas é de 1000 

72. Idem, p.86.
73. Idem, p.76.
74. Idem, p.77.
75. Idem, p.117.
76. Esta solução foi utilizada em cerca de 1/3 dos casos de cine-teatros construídos de raiz e estudados por Susana 
Constantino Silva. Idem, p.128.
77. Idem, p.129.
78. Mais tarde, o fim desta proibição veio fazer com que apareçam cinemas em caves ou rés do chão de edifício de 
comercio ou habitação, alterando a sua relação com a cidade. Deixaram de ser elementos urbanos de referência e 
tornaram-se apenas prestadores de serviços. Idem, p.82.
79. Idem, p.74, 75 e 78.

[23][24] Cine-Teatro São João em Palmela.
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lugares, o que demonstra uma desproporção 
em relação à localidade para onde era 
projetado. Segundo Susana Constantino, este 
número revela a vontade de afirmação destes 
edifícios como novo equipamento urbano de 
prestígio80.

O decreto definia ainda algumas 
normas em relação à organização do edifício, 
a organização da sala e do palco81. Esta 
organização interna vai transparecer na 
volumetria do edifício, de um lado, a zona 
dedicada aos espectadores e do outro a zona 
reservada aos intervenientes, distinguindo-se 
dos edifícios que eram apenas destinados ao 
cinema. Nesta volumetria exterior destaca-se a 
caixa de palco, mais elevada e encerrada, que 
surgia como um remate do edifício82. 

Os camarins situavam-se junto ao 
palco e tal como a caixa de palco, organizavam- 
-se   num    volume     anexo    ao  edifício 
principal, destacando-se da leitura do 
mesmo83. Tal acontece pelo facto de necessitar 

de ventilação e iluminação diferentes das do 
edifício principal.

Talvez o maior problema de 
conciliação entre os dois programas do 
edifício, surgia na escolha para a localização 
dos melhores lugares de acordo com a 
distinção social. Isto porque, no teatro os 
melhores lugares seriam os dos camarotes e os 
mais próximos do palco, já no cinema era ao 
contrário, os lugares privilegiados situavam- 
-se mais longe do palco, ou écran de forma a 
ter melhor visibilidade. Também a separação 
das zonas sociais comuns do edifício (foyers, 
bares e toilettes) demonstrou-se um problema. 
De forma genérica, obrigou à utilização da 
Geral, localizada no balcão, ao fundo da sala, 
com bilhetes mais acessíveis84. Ou seja, era 
difícil, no mesmo edifício conjugar as duas 
possibilidades.

Doravante, passou a ser 
obrigatória também uma cabine de projeção 
revestida a materiais incombustíveis, uma 

80. Idem, p.107 e 108.
81. Determina-se que “os edifícios de teatro compõem-se de três partes distintas, as duas primeiras destinadas ao público 
e a última aos trabalhadores cénicos: a primeira compreende o vestíbulo e seus anexos, a segunda a sala de espectáculos e 
seus acessórios e a terceira o palco, abrangendo camarins, arrecadações e demais dependências”. Devendo “As primeiras 
duas partes do teatro ser completamente isoladas da terceira” com excepção “da abertura do proscénico”. Artigo 27 e 28º. 
DECRETO nº13564. “Diário do Governo. I Série” nº92. (6 de Maio de 1927) in Idem, p.79.
82. Idem, p.124.; “A distribuição funcional interna assume um imediato reflexo na imagem exterior do edifício, sendo possível 
ler pela composição volumétrica, a organização de cada edifício marcada pelos três momentos sequenciais: a distribuição, o 
auditório e os espaços técnicos de cena.” Idem, p.121.
83. “Ocupando muitas vezes um único piso ao nível do palco, o corpo dos camarins subia ao longo da caixa de palco, 
assumindo uma posição bastante periférica em relação ao próprio edifício.” Idem, p.164 e 165.
84. Idem, p.95. “Apesar de teoricamente a relação do fundo da sala para o écran não ser desfavorável, por vezes, quando 
ocupado pela geral, a inclinação do balcão e o afastamento eram tais que já não permitiam uma boa relação visual e acústica.” 
Idem, p.144.

[25][26] Cine-Teatro Joaquim de Almeida no Montijo.
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cabine de enrolamento e um posto de vigia 
dos bombeiros. Estes novos elementos vieram 
determinar a configuração das salas, uma 
vez que deviam ser localizados ao fundo da 
sala, acima do balcão. O acesso podia ser 
feito por um piso apenas de serviço ou então, 
pelo acesso comum à entrada para o último 
balcão85.

A entrada era vista como um 
momento de exceção, “assinalada ou por 
palas ou através de átrios exteriores, que fazem 
a transição para o vestíbulo interior e engloba 
as bilheteiras, também elas quase sempre 
exteriores”86. Depois da entrada, encontra-se 
o vestíbulo ou hall, e a partir daí o edifício 
organizava-se através da distribuição para 
as várias dependências, dependendo da 
localização dos acessos verticais.

Com a construção de novos 
edifícios de cinema, de forma a melhorar a 
visibilidade, era defendido que devia ser 
abandonada a disposição da sala em ferradura, 
utilizada anteriormente nos teatros, e deveria 
ser implementada a forma do retângulo. 

Mas, a forma convencional acaba por ser 
“a trapezoidal onde o écran se localiza na 
base menor, a base maior é ligeiramente curva 
servindo-se de directerizes às filas de cadeiras 
que serão concêntricas. Se houver galerias, 
devem seguir a mesma curva de modo a que 
todos os olhares dos espectadores convirjam 
naturalmente para o cento do écran”87. Assim, 
de um modo geral os cine-teatros organizavam- 
-se em plateia e balcão, mais tarde, em alguns 
casos, aparece também a tribuna ao fundo da 
plateia, independente do balcão88.

Com esta legislação, foram 
definidas também regras sobre ângulos e 
distâncias de visibilidade e acústica para 
estes novos equipamentos, que antes não 
se justificavam. Passou a ser importante 
a escolha dos materiais de revestimento 
que favorecessem a acústica e a localização 
da cabine de projeção a eixo da sala para 
uma melhor visibilidade, “condicionando a 
disposição dos lugares e a secção da sala”89. 
A relação com o écran passou a ser uma 
preocupação muito presente, e o balcão veio 
substituir os camarotes90. Mas, nem todos os 

85. Idem, p.79 e 139.
86. Idem, p.86.
87. VERGNES, E. – Notices sur la construction des cinemas. In LEFOL, C. – “cinemas: Vues extérieures et intérieurs-
détails-plans”. Cit. por VETTER, Andreas – Refuges d’illusions..., “Histoire de l’Art”. Paris, nº 17/18 (Maio 1992). P.57  
in Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.83.
88. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.141.
89. Idem, p.139.
90. Mas a manutenção dos camarotes e das galerias foi um dos elementos que mais tardou a desaparecer no desenho 
destas novas salas, e por isso, grande parte dos cine-teatros, ainda que construídos de raiz, mantiveram a presença de 
camarotes ou frisas, localizados no limite do balcão. Idem, p.132 e 134.

[27][28] Cine-Teatro Luísa Todi em Setúbal.
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elementos dos antigos teatros foram deixados 
de parte e os dispositivos que fomentavam o 
convívio, como era o caso do foyer, o vestíbulo 
e os salões de festas, continuavam presentes, 
uma vez que, os cine-teatros eram os novos 
equipamentos de recreio da sociedade do 
século XX.

Os salões de festas e os 
foyers eram os locais onde se passavam 
os momentos antes, durante e depois do 
espetáculo e refletiam o importante caráter 
social do edifício. Eram tratados como tal, 
através dos seus acabamentos e da forma 
como eram organizados91. Em alguns casos 
os salões de festas ou as salas de fumo, não 
eram mais do que um foyer principal que 
ganhava esta denominação, mas em outros 
casos surgiam como espaços autónomos, com 
acessos independentes através dos espaços de 
distribuição e funcionavam com uma função 
distinta da sala de espetáculos92.

Em 1929, a Inspecção-Geral dos 
Teatros (existente desde 1836), foi substituída 
pela Inspecção-Geral dos Espectáculos, com 
o objetivo de fiscalizar e regulamentar todos 

os serviços na indústria do espetáculo e não 
apenas nos teatros que seriam construídos de 
raiz ou alterados. Tinham especial atenção 
ao cumprimento das regras de segurança e 
da conceção espacial e formal das salas de 
espetáculo93.

Nas pequenas e médias cidades, 
os cine-teatros tendiam a ser construídos numa 
zona central, próximos de outros edifícios de 
carácter público, reforçando assim a ideia de 
um centro cívico. Por essa razão, “é frequente 
encontrar Cine-Teatros junto de Igrejas, 
Câmaras Municipais, edifícios dos CTT ou da 
CGD”94. Estes equipamentos desempenhavam 
também um papel estratégico nos Planos de 
Urbanização nas cidades de dimensão média, 
juntamente com “os grandes equipamentos 
públicos que configuravam as áreas de 
influência do Estado (Justiça, Finanças, Poder e 
Comunicação)”95, ainda que, englobados numa 
lógica de coesão urbana de equipamentos, 
os cine-teatros, muitas vezes surgiam numa 
posição de destaque na malha urbana96. Em 
outros casos, os cine-teatros construíam-se 
nas novas avenidas de expansão urbana.

91. Os Salões de Festa e os foyers ficavam “localizados quase sempre junto à fachada principal, na frente do edifício, eram 
dotados de grandes janelas, varandas ou terraços que deixavam transpor para o exterior a actividade do interior”. Idem, 
p.145.
92. Idem, p.151 e 153
93. Idem, p.65 a 67.
94. Idem, p.114.
95. Idem, p.110 e 111.
96. Isto muitas vezes acontece em resposta à legislação de 1927 que regulava o número de saídas do edifício e fachadas, 
consoante o número de lugares da sala. Idem, p.117.

[29][30] Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra.
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Depois do Cine-Teatro Após a construção do Cine-Teatro, 
Ovar continuou a desenvolver-se enquanto 
cidade. Em 1945, iniciou-se a elaboração de 
um Ante-Plano de Urbanização coordenado 
pelo Engenheiro Miguel Rezende, tendo sido 
aprovado apenas em 1954. “Estes Planos Gerais 
de Urbanização eram elaborados por iniciativa 
das câmaras municipais, segundo as bases 
que o Govêrno estabelece, para dar unidade e 
eficiência ao trabalho dos municípios.”97 Em 
Ovar, Miguel Rezende desenhou o plano 
inserindo-o na estrutura da vila “de forma 
a permitir a desmultiplicação das funções e 
pesos simbólicos do centro cívico: o Jardim 
dos Campos a Poente; o núcleo administrativo 
ao centro; e o centro comercial a Nascente”98. 
O Plano de Urbanização projetou uma nova 
imagem da cidade, com referência aos grandes 
equipamentos coletivos, como o Tribunal 
ou Palácio da Justiça, Paços do Concelho, 
Estação dos Correios e Agência da Caixa Geral 
de Depósitos, “estruturas socioeconómicas 
de referência às quais cumpria impulsionar as 
zonas de expansão dos projectos de extensão 
urbana”99.

A construção do novo Mercado 
Municipal, na década de 1950, junto à Igreja 
Matriz e ao Cine-Teatro marcou outra etapa 
importante na transformação da estrutura 
central da cidade, “tudo ficou comprimido 
naquele recinto novo e elegante com que a 
arquitectura moderna presenteou Ovar através 
da obra inovadora do arquitecto Januário 
Godinho”100.   

Anteriormente, na década de 30, 
era já expressa a vontade de construção de um 

97. Plano Geral de Urbanização, Decreto-Lei n.º 24.082 de 21 de Dezembro de 1934 in André Tavares, Duas obras de 
Januário Godinho, op. cit., p.111.
98. Idem, p.115.
99. Susana Constantino Silva, Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), op. cit., p.45 e 46.
100. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.50.
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Mercado Municipal, que substituísse a feira 
que se realizava semanalmente aos sábados, 
assim como às terças e quintas-feiras, ainda 
que em menor dimensão. Por ocupar os largos 
e ruas do centro da vila criava transtorno à 
circulação. Com esta vontade surgiu “um 
novo e interessante debate sobre o sentimento 
colectivo para o desenvolvimento urbano de 
Ovar”101, que visava encontrar consenso para 
a localização deste novo equipamento. Visto 
que a localização do mercado condicionava a 
relação dos núcleos periféricos com o centro 
da vila e a sua futura expansão102. Enquanto 
parte da população defendia a sua construção 
no Alto Saboga, “onde começava a estrada do 
mar”, a outra parte defendia a ocupação dos 
terrenos junto ao rio ou ribeira, entre a Praça 
e a Igreja, “tanto quanto possível à margem 

da rua da estação”. A localização escolhida 
foi a segunda e expressava “o sentimento de 
progresso apoiado no desenvolvimento industrial 
e nas ligações com o comboio para nascente”103.

Na figura 32, que representa o 
levantamento aerofotogramétrico de 1941, 
apesar de ser anterior à construção do Cine- 
-Teatro e do Mercado Municipal, é possível 
verificar a demarcação destes edifícios, 
assim como vias estruturantes da cidade que 
ainda não tinham sido abertas. A presença 
destas anotações denota uma tentativa de 
“densificação e interligação dos elementos da 
estrutura original”104.

O projeto do Mercado foi 
concebido como um conjunto de pavilhões, 
quatro corpos permeáveis e separados, cada 

101. Ibidem.
102. André Tavares, Duas obras de Januário Godinho, op. cit, p.74.
103. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.50.
104. Rogério Paulo Pacheco, “Ovar: Reescrita(s) da Cidade”, op. cit, p.118.

[31] Mercado Municipal de Ovar, projeto do Arquiteto Januário Godinho.
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[32] Levantamento aerofotogramétrico de 1941.
Nesta figura encontram-se também identificadas as duas possíveis localizações do Mercado Municipal de Ovar. À 

esquerda, o Alto Saboga e à direira, os terrenos junto ao rio, entre a Praça e a Igreja. 
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um com uma função comercial diferente, 
capazes de estruturar um jardim urbano, com 
passagens cobertas entre os vários elementos105. 
O facto dos vendedores - que antes se fixavam 
pela Praça da República e ruas adjacentes – se 
mudarem para o novo Mercado, fez com que 
o núcleo inicial da cidade, formado a partir 
do cruzamento da estada do mar e da estrada 
do sal se estendesse para Nascente. Assim, 
como já tinha acontecido anteriormente 
com a construção do Cine-Teatro, ao “centro 
histórico”106, consolidou-se este novo centro 
moderno, que englobava os novos serviços, 
“criando a dimensão da nova cidade”107. Uma 
cidade constituída por vários núcleos que vão 
crescendo e aglomerando várias valências.

Na segunda metade do século 
XX, quando a circulação automóvel começou 
a sobrepor-se à circulação por via férrea, Ovar 
sentiu uma queda nas indústrias perto da 
Estação. Esta mudança, ao contrário do que 
se previa, “não desvalorizou a urbanização para 
nascente”, isto porque, a nascente da Estação 
consolidou-se a circulação automóvel com a 
EN 109, que gerou novas indústrias. Ovar 
transformava-se cada vez mais numa cidade 

105. André Tavares, Duas obras de Januário Godinho, op. cit., p.98 e 119.
106. Considera-se como “centro histórico” da cidade de Ovar, o espaço compreendido entre o entroncamento das Ruas 
Alexandre Herculano e Dr. José Falcão, a Norte, e o sistema em torno das Ruas Antero de Quental/João de Deus/ 
Francisco Zagalo, a Sul; entre o Largo dos Campos e as ramificações viárias até à zona do Alto Saboga, a Poente, e o 
Largo dos Combatentes, a Nascente. Rogério Paulo Pacheco, “Ovar: Reescrita(s) da Cidade”, op. cit., p.118.
107. Domingos Tavares, “A Urbe de Ovar e a sua Identidade”, op. cit., p.51.
108. Idem, p.50 e 51.
109. “O centro da Vila vai finalmente corresponder à futura Ovar-Cidade!” in Notícias de Ovar, 24 de junho de 1982, p.5.

[34] Construção do Centro Comercial Rainha Shop, em 
1982.

residencial, sendo o exemplo disso o Jardim 
da Estação onde “os conjuntos residenciais 
em altura substituíram as velhas fábricas em 
ruína”108.

Em 1982, o início da construção 
do Centro Comercial Rainha Shop, marcou 
a tentativa de dotar Ovar de um “aspeto 
moderno”. Um complexo habitacional na 
Rua Ferreira de Castro - a mesma onde se 
localiza o Cine-Teatro - com uma frente de 
rua contínua, com cerca de 180 metros. Este 
complexo, entre 7 a 9 pisos, conta com o rés 
do chão reservado para comércio, o primeiro 
andar para escritórios ou consultórios, sendo 
os restantes dedicados a habitação109.

[33] Largo e Jardim da Estação de Ovar. É possível ver 
à direita da imagem a construção de grandes edifícios 

habitacionais.
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Estado atual do 
Cine-Tetro

A partir de em 1990, o Cine-Teatro 
começou a transparecer a sua degradação. Na 
opinião do jornal Noticias de Ovar, o Cine- 
-Teatro era uma sala enormíssima para aquele 
tempo, as cadeiras eram desconfortáveis, os 
equipamentos, sistema de projeção e ecrã 
estavam muito degradados e a sala era fria110. 
Por todas estas razões, era revelada também 
por este jornal, a vontade da construção de 
uma nova casa da cultura, capaz de acolher 
todo o tipo de espetáculos.

A Empresa ECO - empresa 
proprietária do Cine-Teatro que teve na sua 
origem a Empresa de Melhoramentos de 
Ovar - reconhecia a degradação do edifício 
e afirmava ter um projeto de restruturação111, 
que nunca foi executado.

O Cine-Teatro esteve durante esta 
década na iminência de encerramento, mas foi 
em 2002, durante o espetáculo para a eleição 
dos Reis do Carnaval que o palco cedeu, 
ficando duas pessoas feridas. Depois deste 
incidente o Cine-Teatro abriu ocasionalmente 
para acolher eventos como o Ovarvideo, a 
eleição dos Reis do Carnaval, o Cantar dos 
Reis ou o Festival da Canção de Ovar.

Entre as principais razões para 
o abandono e consequente decadência do 
Cine-Teatro estavam a concorrência do 
cinema na televisão e dos clubes de vídeo 
e “a proliferação de salas mais pequenas em 
cidades próximas, o desconforto da sala, o 

110. “Cinema em Ovar: Um Negócio sem Futuro?” in Notícias de Ovar, 25 de agosto de 1990, p.1 e 4.
111. No projeto apresentado pela ECO, a restruturação teria como “ideias-mestras: uma cave para parqueamento pago, 
rés do chão para lojas, uma ou duas salas mais pequenas de cinema no terceiro andar e talvez uma sala de “squash” na 
zona do palco”. Mais tarde surge uma outra ideia de projeto para uma nova reestruturação do Cine-Teatro. Um dos 
proprietários falava de um rés do chão transformado em comércio, na cave um parque automóvel, no primeiro andar, 
ao mesmo nível do balcão duas salas bebé e por cima delas mais dois pisos. Este projeto não avançou por não haver 
unanimidade entre os sócios. “Cinema em Ovar: Um Negócio sem Futuro?” in Notícias de Ovar, 25 de agosto de 1990, 
p.1 e 4; Manuela Morgado, “Cenas Eventualmente Chocantes” in Jornal de Ovar, 8 de novembro de 1996, p.1 a 3.
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atraso na exibição dos filmes e o próprio tipo 
de espectadores que nem sempre se comportava 
à altura das cenas exibidas”112. Depois do 
incidente anteriormente referido, a questão 
da segurança passou a ser a causa principal 
e fez com que a Câmara Municipal de Ovar 
decidisse não recorrer mais ao Cine-Teatro 
para a realização de eventos.

No ano seguinte, a empresa 
responsável pelo Cine-Teatro solicitou à 
Câmara Municipal um pedido de viabilidade 
para a demolição do equipamento, com 
o objetivo de construir um edifício de 
“aparcamento, serviços, comércio e habitação 
colectiva, com cave, rés-do-chão e seis pisos, 
sendo dois deles recuados”. Face a esta 
solicitação, o Vereador da Cultura da Câmara 
Municipal de Ovar pediu ao Instituto 
Português do Património Arquitetónico 
(IPPAR) que fizesse uma avaliação sobre o 
valor Patrimonial do edifício. Caso o edifício 
fosse demolido para a construção de um novo, 
o vereador sugeria então, a incorporação nesse 
mesmo edifício de um auditório de cerca de 
500 lugares. Salientava ainda que a autarquia 
não tinha possibilidades de comprar o espaço 
à empresa113.

Entretando a história do cinema 
em Ovar acolheu um novo capítulo em 2007, 
com a inauguração do Sportsfórum Dolce Vita, 
que continha uma pequena sala de cinema. 
Constituído por uma área bruta locável de 
20.400 metros, mais de 60 lojas e um pavilhão 
multiusos que acolhe a equipa de basquetebol 
da Ovarense, foi projetado pelo arquiteto 
Regino Cruz. Porém, esta sala de cinema 

também não teria muito sucesso e em 2012 
encerrou, abrindo novamente em 2014, ainda 
que com um funcionamento muito esporádico.

Em 2008 o Cine-Teatro de Ovar 
foi colocado à venda. Os proprietários, que 
eram quase meia centena, reuniram-se e 
a maioria aprovou a intenção de venda do 
imóvel. Justificaram esta medida com o 
impasse das entidades públicas em definirem 
o seu eventual interesse no edifício114.

O estado de degradação atual 
do Cine-Teatro de Ovar espelha um grande 
problema patente no Centro Histórico de 
Ovar. Edifícios e espaços públicos que se 
encontram visivelmente degradados, obsoletos 
e devolutos, causando problemas de segurança 
e higiene para a população. Para além de 
que, com a sua contínua degradação, Ovar 
submete-se à perda dos principais elementos 
identitários que a distinguem de qualquer 
outra cidade. Aleada à degradação do 
património arquitetónico, verifica-se também 
uma desqualificação funcional.115

Foi a constatação destes 
problemas que desencadeou o tema da 
presente dissertação. A vontade de dotar um 
dos edifícios identitários de Ovar, o Cine- 
-Teatro, de valências que o transformem num 
equipamento de usufruto público, patente 
no dia a dia da população vareira e aberto 
também a qualquer pessoa que venha visitar 
a cidade.

Com o objetivo de tentar solucionar 
esta questão premente, que diz respeito à 
Reabilitação Urbana do Centro Histórico, 

112. Carla Azevedo; Manuela Morgado, “Final pouco feliz” in Praça Pública, 23 de Outubro de 2002, p.5.
113. Ana Magalhães, “Informações sobre demolição requerida” in Praça Pública, 22 de outro de 2003, p.4.
114. Sandra Marques. “Cineteatro de Ovar está à venda” in Praça Pública, 28 de maio de 2008, p.28.
115. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Ovar, p.2.
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a Câmara Municipal de Ovar instituiu a 
delimitação de uma Área de Reabilitação 
Urbana (ARU) 116, e atribuiu aos proprietários 
incentivos e benefícios, de forma a promover 
a elaboração de obras de reabilitação e/
ou conservação, através do programa de 
Apoio à Recuperação de Fachadas do Centro 
Histórico de Ovar. Este programa tem como 
objetivo preservar “os elementos identitários 
e a autenticidade dos edifícios de valor 
arquitectónico, artístico e cultural”117. Assim, 

as medidas implementadas despontaram um 
novo interesse por habitar o centro de Ovar e 
diminuíram o declínio demográfico do centro 
da cidade, diretamente relacionado com o 
progressivo envelhecimento da população118. 

O Cine-Teatro de Ovar encontra- 
-se contido na Área de Reabilitação Urbana do 
Centro Histórico de Ovar119, ilustrada na figura 
37. Esta zona foi identificada pela Câmara 
Municipal, em 2014, como sendo uma área 
com insuficiência e degradação do edificado e 

116. “A delimitação da ARU de Ovar tem em vista a consolidação e o aprofundamento da experiência municipal de reabilitação 
urbana já desenvolvida, favorecendo uma maior convergência de investimentos, sejam públicos ou privados, com apoio 
público, na reabilitação urbana.” Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Ovar, p.2.
117. https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/154/reabilitacao-urbana.aspx
118. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Ovar. p.7.
119. Planta de Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Ovar em anexo.

[36] Cine-Teatro de Ovar antes da demolição.
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dos espaços públicos, não só relativamente a 
questões visuais, mas também de segurança e 
salubridade. Após a sua delimitação, pretendeu- 
-se  promover  a  consolidação  e regeneração  
do  tecido  urbano existente, de forma a 
potenciar a prosperidade do município, quer 
economicamente, impulsionando a economia 
local através da criação de mais espaços de 
comércio e de lazer; quer social, tornando 
o centro histórico mais habitável; e natural, 
valorizando os espaços verdes no núcleo 
urbano.

Em agosto de 2016, A Câmara 
Municipal de Ovar avançou com a demolição de 

grande parte do Cine-Teatro, restando apenas 
a parte frontal do edifício, correspondente ao 
vestíbulo de entrada, ao Salão de Festas e à 
escadaria principal. A demolição foi justificada 
pela queda de parte da cobertura, colocando 
em perigo os transeuntes. A autarquia referia 
que, integrando a requalificação urbana que 
se pretendia para o Município de Ovar, no 
âmbito do PEDU – Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano, teria apresentado 
uma proposta concreta para aquisição do 
imóvel aos proprietários privados120.

Apesar do desfecho trágico do 
Cine-Teatro, nos últimos anos,  a cidade de 

120. “A autarquia vareira garante que notificou «a sociedade proprietária do edifício do Cine-Teatro, com base em relatórios da 
proteção civil e na sequência de vistoria realizada no local, para a necessidade de intervenção dentro dos termos legais, tendo 
sido conferido um prazo limite para a sua demolição». Contudo, assegura a autarquia, «a sociedade não deu cumprimento» e 
no dia 8 de agosto deu-se mais uma derrocada parcial.” A autarquia decidiu avançar com o auto da posse administrativa 
do imóvel e preparar uma intervenção de emergência para garantir as condições de segurança necessárias. DR, “Câmara 
Municipal avançou com a demolição do Cine-Teatro de Ovar para garantir segurança pública” in Praça Pública, 31 de 
agosto de 2016, p.5.

[37] Proposta de Ampliação da Área de Reabilitação Urbana de Ovar.
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[38]-[40] Demolição do Cine-Teatro de Ovar.
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Ovar tem patente um “novo paradigma” na 
reabilitação urbana. A autarquia avançou 
com a aprovação do Regulamento de Apoio à 
Recuperação de Fachadas do Centro Histórico de 
Ovar, da alteração do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação e Taxas Urbanísticas, 
e da Operação de Reabilitação Urbana (ORU). 
Estas mudanças têm como principal objetivo 
tornar os centros urbanos e os espaços públicos 
mais vividos e usufruídos pelas pessoas, numa 
perspetiva de desenvolvimento e qualidade de 
vida121. 

Em 2018, a Câmara Municipal 
de Ovar adquire oficialmente o Cine-Teatro, 
com o objetivo de desenvolver um projeto 
de requalificação, “enquadrado na estratégia 
de regeneração e requalificação urbana já em 
curso, no âmbito do PEDU – Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano”122.

O Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano enquadra obras 
de reabilitação do centro de Ovar, a serem 
atualmente realizadas como é o caso da 
requalificação do eixo viário constituído pelas 
Ruas Dr. Manuel Arala e Elias Garcia, o 
Jardim dos Campos, o Largo 5 de Outubro 
e parte da Rua Cândido dos Reis. Efetuadas 
com o objetivo de dotar o centro da cidade de 
uma “imagem urbana requalificada, tornando-o 
mais moderno e arrojado, com melhor ambiente 
urbano, priorizando os peões, mas essencialmente 
gerando um centro urbano mais acessível e com 
maior mobilidade para todos”123. 

O  centro  de  Ovar  encontra- 
-se atualmente dominado pela circulação 
automóvel. Deveria ser dado mais valor ao uso 

pedonal das vias, uma vez que potenciaria o 
comércio local e a livre circulação de pessoas, 
reforçando os locais de estar e de encontro 
no centro da cidade. As obras de regeneração 
urbana referidas anteriormente parecem 
demonstrar uma vontade de alcançar esse 
objetivo, através da atenção dada aos materiais 
utilizados, ao mobiliário urbano e à iluminação.

É necessário requalificar e 
revitalizar o tecido urbano da cidade, dotando 
o centro de uma multiplicidade de funções, 
associadas ao comércio, ao lazer e aos 
serviços e equipamentos públicos essenciais 
à comunidade, de forma a que os habitantes 
procurem o centro da cidade para dar resposta 
às suas necessidades.

121. “Reabilitação Urbana do município de Ovar com um novo impulso” in Praça Pública, 5 de julho de 2017, p.4.
122. “Câmara Municipal de Ovar celebrou a escritura de aquisição do Cine-Teatro de Ovar” in Praça Pública, 4 de julho 
de 2018, p.3.
123. “Requalificação do Eixo Viário das Ruas Dr. Manuel Arala e Elias Garcia” in Praça Pública, 6 de junho de 2018, p.3.
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Situação social e cultural
de Ovar

O Concelho de Ovar conta com 
55.377 habitantes, distribuídos por 147,5 km2, 
sendo que 17855 habitantes estão localizados 
só na cidade de Ovar124.

Com base no Plano Diretor 
Municipal para Ovar125, mais especificamente 
no Relatório de Equipamentos, foi possível 
perceber as necessidades do concelho em 
relação aos equipamentos que estão em falta 
atualmente e os que se estima virem a fazer 
falta no futuro. O relatório em questão, analisa 
Equipamentos de Ensino, Saúde, Prevenção e 
Segurança Pública, Desporto, Solidariedade 
e Segurança Social, Equipamentos 
Administrativos, Cultura, Recreio e Lazer. 
Conclui que, de modo aos equipamentos não 
se tornarem devolutos, devem ser pensados 
como edifícios versáteis e facilmente adaptáveis 
a várias valências. Apesar de todas estas áreas 
demonstrarem carências, os Equipamentos 
Culturais, de Recreio e Lazer destacam-se 
pela positiva devido à sua grande diversidade. 

Nos últimos anos tem-se verificado 
um crescimento exponencial do turismo 
em Portugal e Ovar, ainda que em pequena 
escala, não é uma exceção. A região reúne um 
conjunto de características aprazíveis para o 
turismo e conta com o turismo para o seu 
desenvolvimento, assim como por outro lado, 
o turismo conta com o desenvolvimento do 
território para o seu sucesso.

A Rede Museológica de Ovar 

124. Em 1991 eram 49659 habitantes e em 2001 eram 55195. Dados retirados do Plano Diretor Municipal de Ovar – 
Estudo de Habitação de setembro de 2013, p.15.
125. “O PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do território e as 
demais políticas urbanas, integrando e articulando as orientações definidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito 
nacional e regional, estabelecendo o modelo de organização espacial do território do concelho. Este instrumento define o 
regime de uso do solo através da sua classificação e qualificação, regulando o seu aproveitamento em função da utilização 
dominante que nele pode ser instalada ou desenvolvida, fixando os respetivos usos e, quando admissível, edificabilidade.” 
https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/2780/pdm---plano-diretor-municipal.aspx  
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possui vários Museus e Núcleos Museológicos 
públicos e privados. O Museu de Ovar, 
encontra-se incluído nesta rede e iniciou a 
sua história em 1961 com a incumbência de 
conservar e divulgar o património cultural da 
cidade. É constituído em grande parte por 
doações de objetos artísticos e etnográficos 
da região, numa exposição permanente 
que pretende recriar o interior de uma casa 
vareira. É possível visitar ainda, nas mesmas 
instalações, uma pequena galeria que acolhe 
exposições temporárias.

A Casa Museu Júlio Dinis, 
preserva a típica casa vareira onde o escritor 
viveu durante o ano de 1863 e que marcou a 
sua obra literária. É um museu monográfico 
e encontra-se dividido em três partes, uma 
correspondente à exposição permanente, 
que recria a habitação em grande parte com 
o mobiliário original da casa. Uma segunda 
parte, por uma Biblioteca Dinisiana, e por fim, 
um pequeno auditório.

A Casa Museu de Arte Sacra da 
Ordem Franciscana Secular, inaugurada em 
1973, possui uma coleção de peças de Arte 
Sacra, datáveis entre os séculos XV e XX e tem 
como objetivo divulgar o espólio, as tradições 
e a cultura religiosa da região de Ovar.

O Núcleo Museológico do Grupo 
Folclórico As Tricanas de Ovar, pertence 
ao grupo com o mesmo nome fundado em 
1979. É constituído pela reserva museológica 
e o conjunto patrimonial circundante, que 
inclui um moinho, levada e lavadouro. Tem 
como objetivo a preservação e divulgação do 
património cultural da população de S. João 
de Ovar.

O Museu Escolar Oliveira Lopes, 
inaugurado em 1996, com o objetivo de divulgar 
o legado das Escolas Primárias Oliveira Lopes 
e dos seus beneméritos, assim como potenciar 
a investigação sobre a evolução do sistema 
educativo em Portugal. Tem em exposição 
objetos que serviram para a instrução de 
centenas de crianças da região, entre eles, 
mobiliário, material didático e brinquedos. A 
Escola onde nasceu este museu foi construída 
com o patrocínio dos Irmãos Oliveira Lopes, 
emigrantes enriquecidos.

O Museu Etnográfico de Válega, 
nasceu em 1998 na Casa do Povo, local onde 
eram desenvolvidas atividades de carácter 
social e cultural de modo a promover o folclore 
da vila. O Museu dá a conhecer aos seus 
visitantes, antigos trajes regionais, artesanato 
e objetos ligados à antiga vida doméstica, 
agrícola e industrial de finais do século XIX e 
início do século XX.

A CENÁRIO – Centro Náutico 
da Ria de Ovar, foi fundada em 2004 com a 
intenção de identificar, preservar e divulgar 
o património náutico ovarense. Neste centro 
realiza-se também o restauro de embarcações 
representativas do património náutico de 
recreio, relacionado com a ria.

Para além dos exemplos expostos 
anteriormente, um dos grandes elementos 
potenciadores da cultura em Ovar é o Centro 
de Artes. Inaugurado a 6 de julho de 2009, 
foi “uma das obras mais esperadas e desejadas 
para o Concelho”126. Este equipamento 
veio colmatar uma lacuna da cidade, que 
era a falta de um auditório de dimensão 
apropriada às necessidades do concelho. 
Localizado no centro da cidade de Ovar, no 

126. Bárbara Silva, “Centro de Artes chegou a Ovar” in Praça Pública, 10 de junho de 2009, p.6 e 7.
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parque da Sra. da Graça, junto à Biblioteca 
Municipal, tinha como objetivo funcionar em 
complementaridade com esta, criando uma 
unidade morfológica e tipológica de gestão e 
promoção cultural127. É composto por cave, rés 
do chão com um foyer, bar, quatro salas de 
ensaio e o auditório com capacidade de 400 
lugares, o primeiro andar com uma sala de 
exposições com uma área de cerca de 180m2, 
outro foyer e área administrativa128.

O Centro de Artes de Ovar foi 
construído num vazio urbano entre o Cinema 
Ovarense, e o Salão Cynematographico High- 
-Life (ambos já demolidos aquando da sua 
construção) e o Cine-Teatro, como podemos 
verificar na figura 42. Assim, como refere Luís 

Soares Carneiro na sua tese de doutoramento, 
“mesmo quando não existe a ocupação exata 
do mesmo terreno, tende a existir, para cada 
teatro desaparecido, um sucessor implantado 
próximo”129. Contrariando a lógica de 
localização dos últimos três exemplos, o 
Centro de Artes de Ovar, construído já no 
século XXI, não se localiza na relação com um 
edifício religioso, nem numa zona de expansão 
da cidade mas ocupa um terreno expectante 
no centro de Ovar, paredes-meias com a 
Biblioteca Municipal, consolidando assim um 
núcleo da cultura.

No primeiro ano, o Centro de Artes 
de Ovar proporcionou espetáculos a cerca de 
17000 pessoas, com mais de 100 iniciativas 

127. CN, “Adjudicada a empreitada de concepção e execução do Centro de Artes” in Jornal de Ovar, 2 de novembro de 
2006, p.8.
128. “O projecto foi minuciosamente trabalhado de forma a ser um espaço de vanguarda em termos de tecnologia versátil, que 
se adequa a qualquer tipo espetáculo, como teatro, concertos de música, dança, projecções de cinema e vídeo, entre outros. 
Assim, foram contempladas no projecto questões ao nível da acústica, iluminação e mecânica de cena, sendo que o palco 
possui uma teia que permite a montagem de vários cenários. Para além do palco existe ainda um sub-palco na cave, associado 
a um conjunto de camarins e existe ainda áreas complementares como régie, tradução e projecção.” Célia Nunes, “Arranque 
da empreitada Centro de Artes de Ovar” in Jornal de Ovar, 26 de julho de 2007, p.5.
129. Luís Soares Carneiro, Teatros Portugueses de Raiz Italiana. Porto, [s.n.], 2002, vol.2, p.1169. 

[41] Centro de Artes de Ovar.
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culturais. Na galeria estiveram patentes três 
exposições temporárias, duas das quais em 
colaboração com o Museu de Serralves, que 
receberam cerca de 7500 visitantes130.

Nos anos seguintes foram 
inauguradas infraestruturas importantes para 
o possível desenvolvimento da cidade de 
Ovar, como foi o caso do Parque Urbano, em 
2013, da autoria de Sidónio Pardal. Tem como 
objetivo preservar e valorizar o património 
natural existente em Ovar, assim como dotar 
a cidade de um espaço natural de qualidade 
e com forte valor identitário, requalificando 
uma zona “ignorada” da mesma. Com várias 
entradas, acompanha as margens do Rio 
Cáster por uma área de cerca de 7,5 hectares131 

e “o espaço é composto por vários percursos 
pedonais, discretos, que ligam acontecimentos 
que marcam o parque, como as ruínas, que 
conferem uma «expressão poética à paisagem». 
A obra engloba também a reabilitação dos 
moinhos de água que se encontram no terreno. 
O Parque Urbano teve um papel fundamental 
na protecção e minimização do risco de cheia 
no centro da cidade de Ovar, funcionando como 
uma bacia de retenção do fluxo das águas”.132

Também nesse ano foi inaugurada 
a Escola de Artes e Ofícios, resultante da 
reabilitação da antiga Fábrica de Papel do 
Casal, com o objetivo de acolher ciclos de 
exposições sobre os ofícios tradicionais do 

130. “Centro de Artes de Ovar recebeu a visita de 17 mil pessoas num ano” in Praça Pública, 2 de fevereiro de 2010, p.6.
131. “Minuta de contracto do Parque Urbano de Ovar aprovada” in Praça Pública, 2 de fevereiro de 2010, p.7. 
132. Sandrine Oliveira, “Autarquia assinala Dia Mundial do Ambiente com visita a três obras municipais de cariz 
ambiental” in Praça Pública, 13 de julho de 2012, p.2 e 3; Sandrine Oliveira, “Parque Urbano é inaugurado sábado” in 
Praça Pública, 2 de janeiro de 2013, p.2.

[42] Localização dos edifícios de espetáculo em Ovar.
1- Teatro Ovarense; 2- Capela do Calvário; 3- Salão Cynematographico High-Life; 4- Capela da Senhora da Graça; 

5- Cine-Teatro; 6- Igreja Matriz. 7- Centro de Artes de Ovar.
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concelho. Este edifício é também a sede do 
ACRA – Atelier de Conservação e Restauro 
do Azulejo, que pertence ao Serviço do 
Património Histórico da Divisão da Cultura. 
O atelier atua essencialmente nos azulejos 
e nos ornamentos cerâmicos de fachada do 
século XIX e XX, assim como na reprodução 
de novos azulejos.

O InOvar - Espaço Empreendedor, 
encontra-se instalado também num edifício 
requalificado. Destina-se a albergar empresas 
e negócios independentes em fase de 
desenvolvimento no âmbito do setor cultural 
e criativo. Ambos os espaços encontram-se ao 
serviço da comunidade.

Surge na década de 2000 em 
Ovar um crescente interesse pelo património 
edificado, e em junho de 2007, foram 
realizadas as 1ª Jornadas do Património nas 
quais foi lançado o tema Em busca de uma 

Identidade para o Centro Histórico de Ovar: 
da história urbana ao inventário do Património 
Arquitectónico133. 

Demonstrou-se uma preocupação 
especial para a desertificação do centro 
da cidade, apelando ao risco de se perder 
a identidade da mesma. Nesse sentido, 
foram identificados alguns elementos 
caracterizadores da identidade de Ovar, entre 
eles: a Capela do Calvário, as Capelas dos 
Passos e os ornamentos cerâmicos, os frisos e 
os azulejos presentes nas fachadas das casas. 
Iniciou-se então uma reestruturação da rede 
museológica da cidade. Todos os museus 
passariam a usufruir de um serviço educativo, 
um ponto de venda, um plano de ação e um 
conselho técnico constituído por cada um dos 
responsáveis dos museus juntamente com 
técnicos da Câmara Municipal. O objetivo era 
a autonomia dos museus134.

133. “Se queremos uma cidade novamente habitada, temos que começar a programá-la”. São apresentadas no Jornal de 
Ovar algumas sugestões para tentar solucionar este problema: devia ser reduzida a faixa de rodagem e aumentados os 
passeios, algumas ruas deviam passar a sentido único, criar mais estacionamento, espaços verdes, ter cuidado com o 
mobiliário urbano, condicionar uma rua para o comércio, entre outras. Cátia Alves da Silva, “Identidade patrimonial 
de Ovar” in Jornal de Ovar, 28 de julho de 2007, p.4 e 5; Rui Castro, “Centro da Cidade em obras” in Jornal de Ovar, 
7 de março de 2008, p.7.
134. Cátia Alves da Silva, “Identidade patrimonial de Ovar” in Jornal de Ovar, 28 de julho de 2007, p.4 e 5. Em 2012 é 
reinaugurada a Casa Museu Júlio Dinis. O projeto de reabilitação, realizado pelo arquiteto Cláudio Michael recuperou 
todo o espaço interior e criou uma nova estrutura na eira da casa para acolher as novas tecnologias de apoio, que 
ajudam a contar os acontecimentos do passado, não colidindo com o edificado existente. Assim como uma zona de 
acolhimento e exposições temporárias, uma área destinada a um serviço educativo, um pequeno auditório, loja, sala 
polivalente, centro de documentação/biblioteca dinisiana, serviços multimédia, cafetaria, zona de estar, oficina de 
conservação e restauro, zonas técnicas/manutenção e equipamentos. José Lopes, “Renovação projectada” in Jornal 
de Ovar, 17 de abril de 2003, p.12 e 13; “Casa Museu Júlio Dinis com empreitada adjudicada” in Praça Pública, 2 de 
fevereiro de 2010, p.6.

[43][44] Parque Urbano de Ovar.
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Outro elemento potenciador do 
turismo em Ovar é sem dúvida o azulejo. 
Por toda a cidade podemos encontrar casas 
revestidas a azulejos multicolores e com 
variados padrões, datados entre os séculos 
XIX e XX. Edifícios com um ou dois pisos 
e com fachadas revestidas de azulejos podem 
caracterizar-se como património identitário da 
zona central da cidade. 

Em 2015, deu-se início à 
construção do projeto Rua do Azulejo na zona 
histórica de Ovar. Inspirado nesta temática 
e com o objetivo de requalificar o centro da 
cidade, dotando-a de espaços de “estar”, 
através da criação de tapetes de azulejos, 
recriando este elemento de forma lúdica e 
contemporânea. Esta iniciativa contibuiu para 
a promoção do património edificado, criando 
condições para a vivência cívica e cultural, e 
impulsionando o comércio local135.

São vários os exemplos de 
Património Classificado de Interesse 
Municipal136, como é o caso do Centro 
Histórico de Pereira Jusã, a Casa e Capela do 
Bom Sucesso em Válega, a Casa e Capela da 
Família Nunes da Silva em Ovar e o Conjunto 
de Palheiros de Esmoriz e Cortegaça. Assim 
como Património Classificado de Interesse 
Público137, entre eles, o Conjunto das Capelas 
dos Passos do Senhor em Ovar, o Cemitério 
antigo e Igreja Matriz de Cortegaça e a Casa 
dos Campos, atual Casa Museu Júlio Dinis, 

também em Ovar. Estes edifícios representam 
o património arquitetónico de maior 
importância histórica e cultural existente na 
cidade.138

Entre o Património Religioso 
edificado, podem ser destacadas a Igreja 
Matriz de Ovar, construída no século XVII, 
tendo sofrido inúmeras remodelações até hoje; 
a Igreja Matriz de Válega, conhecida pelo ser 
exuberante revestimento de azulejo; a Igreja 
Matriz de Maceda; a Igreja Matriz de Cortegaça, 
também revestida de azulejos; a Igreja Matriz 
de Esmoriz; e por fim, as Capelas dos Passos, 
representantes de um registo arquitetónico 
único em Portugal, foram construídas entre 
1748 e 1756 e estão associadas ao período 
barroco sendo consideradas desde 1946 
Imóveis de Interesse Público. Situadas no 
centro histórico, inicialmente implantavam-se 
isoladamente, mas encontram-se atualmente 
integradas entre o casario, devido ao 
desenvolvimento da cidade. O seu percurso 
representa a Paixão de Cristo, iniciando-se 
na Igreja Matriz e acabando na Capela do 
Calvário.139

Para além do Património material, 
Ovar é uma cidade marcada também pelas 
tradições que a caracterizam e que contribuem 
cada vez mais para o turismo da cidade. O 
Carnaval de Ovar, o Cantar dos Reis e as 
Procissões Quaresmais, são algumas dessas 
tão marcantes e identitárias tradições.

135. Dinis Amaral, “Zona histórica de Ovar vai ter «Rua do Azulejo»” in Praça Pública, 11 de março de 2015, p.6.
136. “Os Imóveis de Interesse municipal de Ovar dizem respeito aos bens que representem um valor de interesse cultural 
relevante para o Município e munícipes, sendo assim merecedores de proteção e valorização.” Plano Diretor Municipal de 
Ovar – Relatório de Património de julho de 2013, p.12.
137. “Os imóveis de Interesse Público são bens que representam um valor cultural de importância nacional, os quais, embora 
não tenham sido merecedores das classificação e proteção usualmente atribuída aos imóveis de interesse nacional, assumem- 
-se como referências patrimoniais.” Idem, p.9.
138. Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Ovar, p.8.
139. Plano Diretor Municipal de Ovar – Plano de Ação para o Turismo de setembro de 2013, p.14 a 16.
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Relativamente aos elementos 
naturais que caracterizam a região e fomentam 
o turismo estão, a Ria de Aveiro, a proximidade 
com Aveiro, a Barrinha de Esmoriz e a Praia 
do Furadouro. Segundo o Plano de Ação para o 
Turismo do Plano Diretor Municipal para Ovar, 
esta região tem aptidão para o Touring Cultural 
e Paisagístico, Turismo de Natureza, Turismo 
de Saúde e Bem-estar e ainda, Gastronomia e 
Vinhos.140 

140. Idem, p.12.
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O Carnaval de Ovar “Sim, realmente o Carnaval em 
Ovar é diferente, mas essa diferença não 
é fácil de identificar, não provém desta 
ou daquela palavra de ordem, deste ou 
daquele programa rigidamente traçado e 
imposto. É que o povo desta terra, como 
já foi dito, vive como ninguém o Carnaval, 
está-lhe na “massa do sangue” como diz 
a sabedoria popular!”141

Em 1959, no Guia Turístico 
Comercial e Industrial de Ovar, dizia-se: “Já 
não se pode em consciência negar hoje em 
dia, que o Carnaval constituí gritante cartaz 
propangandistico de Ovar. Sem que queiramos 
entrar no sempre resvaladiço campo das 
comparações, não podemos contudo deixar de 
dizer que os festejos carnavalescos de Ovar são 
bem diferentes daqueles que se observam por esse 
pais fora! O Carnaval Vareiro é realmente único, 
tem características próprias, definidas, digamos 
até, brota expontâneo da alma do povo!”142

Apesar de não se saber quando 
surgiu concretamente o Carnaval em Ovar, 
esta festa foi referenciada nos jornais vareiros 
em 1884, dando a informar a realização 
de bailes privados com “máscaras de fino 
gosto”143. Em 1887, o jornal O Ovarense dá 
a entender que o Carnaval já se celebrava 
ao longo do século XIX e que nessa época, 
caracterizava-se essencialmente como uma 

141. Zé Penicheiro, José Maria Graça. Guia turístico comercial e industrial de Ovar. Ovar, Z. Penicheiro, 1959, p.147.
142. Belmiro Ramos in Guia turístico comercial e industrial de Ovar, op. cit., p.140.
Ainda no referido Guia Turístico “Todo o turista que viajar do Porto à Figueira da Foz, sabe que trinta e poucos quilómetros 
da capital no norte, ali para os lados donde o mar acaba e a terra começa, se encontra uma área turística que, por graça da 
natureza e esforços dos seus íncolas, é hoje para ele paragem obrigatória. (...) Volte daí a um mês, mais ou menos: só então 
saberá o que é o Carnaval vareiro. Não veja apenas o cortejo a que se chamou já “O Colosso”. Visite-nos, uns dias antes, 
num fim de semana, e verá a mais importante “mascarada”, que pode imaginar, invadir as ruas, praças e os cafés, dando ao 
ambiente uma alegria tão esfusiante e comunicativa que não se admire se, daí a pouco, estiver no meio deles.” Zé Penicheiro, 
José Maria Graça. Guia turístico comercial e industrial de Ovar, op. cit., p.33 e 35.
143. Jorge Almeida e Pinho, Guilherme Terra. O Carnaval de Ovar: a vitamina da alegria. Ovar, Câmara Municipal de 
Ovar, 2019, p.19.
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festa de rua, satírica e suja e que atualmente 
teria perdido essas características, tornando-se 
“sensaborão”, valorizando contudo, os bailes 
no Club Artístico Commercial. “Deste modo, 
continua a conceder-se uma primazia noticiosa 
aos eventos privados entre portas, por oposição 
ao Carnaval do povo, visto como mais sujo, 
triste, abjeto e desregrado.”144 

Com o início do século XX, deu- 
-se uma mudança na forma de viver o Carnaval 
em Ovar. A festa, para além de se realizar na 
rua e nos bailes, passou a realizar-se também 
no Teatro. Quer no palco, com espetáculos de 
comédia e récitas e mais tarde, com sessões 
de cinema com programação carnavalesca. 
Quer na plateia, com confettis e serpentinas. 
Desta forma, começava a relação do Carnaval 
de Ovar com o Teatro Ovarense e mais tarde 
com o Cine-Teatro.

A partir de 1930, e sem deixar os 
salões de baile, o Carnaval voltou novamente à 
rua com grande movimento e animação.

Durante vários anos de proibição 
dos festejos carnavalescos nas ruas, devido à 
Segunda Guerra Mundial, os bailes nos clubes 
mantiveram-se, ainda que de uma forma mais 
discreta, com a exceção do Carnaval de 1942 
em que nem os bailes se realizaram.145 Após 
este período de interregno, em 1945 voltava a 
alegria nas ruas e a animação nos bailes, tendo 
nesse ano sido realizado o primeiro baile de 
Carnaval no Cine-Teatro de Ovar.

Na década de 40 o Carnaval 
começou a viver-se em forma de desfile 
espontâneo. Os “«bairros» reuniam-se em 
pequenos grupos e, a pé ou em cima de pequenos 
camiões de carga, com fantasias mais elaboradas 

144. Idem, p.23.
145. Idem, p.58.

[45] Baile de Carnaval, 1919.
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ou mais trapalhonas percorriam o centro 
da então vila, acompanhados das bandas de 
música.”146 A nova estruturação do Carnaval, 
em que os bairros rivalizavam entre si, levou 
a que cada ano, surgissem fantasias e carros 
mais elaborados.

O ano de 1952 marca outro 
momento importante na história do Carnaval 
em Ovar. O desfile passou a ser um evento 
organizado, inicialmente com o “corso” de 
Domingo Gordo e a partir de 1957 também 
à terça-feira, de forma a responder à elevada 
adesão dos visitantes. O Carnaval começou a 
ser visto também como um cartaz turístico, 

“um grande momento de festa para os vareiros, 
mas também para os forasteiros.”147

Ainda na década de 50, até 1956, 
decorria o Carnaval “Sujo” ou “Porco”, um 
dos eventos que representa a sua singularidade. 
Realizava-se na terça-feira gorda, quando 
esta ainda não era dedicada ao “corso” 
carnavalesco, e apenas depois das 17h até ao 
anoitecer. Consistia nos participantes atirarem 
casca de arroz, serradura, farinha e outros 
produtos, não incluído líquidos de qualquer 
natureza148.

A ligação da história do Cine-Teatro 
com a do Carnaval intensifica-se quando, em 

146. Alexandre Rosas. “Carnaval de Ovar: Mais do que uma tradição, uma história diferenciadora. Uma marca no modo 
de vida e no sentir vareiro” in AAVV. Carnaval: história e identidade. Lisboa, Colibri, 2016, p.115.
147. Jorge Almeida e Pinho, Guilherme Terra. O Carnaval de Ovar: a vitamina da alegria, op. cit., p.67. “De ano para ano, 
com os ensinamentos colhidos, eliminada esta deficiência, tapada uma ou outra brecha que se notara, o corso carnavalesco 
foi-se impondo, começou a chamar à atenção das gentes das terras próximas. De boca em boca, a sua fama foi crescendo, 
firmando igualmente o seu prestígio.” Zé Penicheiro, José Maria Graça. Guia turístico comercial e industrial de Ovar, op. 
cit., p.145.
148. Jorge Almeida e Pinho, Guilherme Terra. O Carnaval de Ovar: a vitamina da alegria, op. cit., p.71 e 73.

[46] Desfile dos carros alegóricos dos bairros, 1952.
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1958, foi exibido na sua sala de espetáculos 
um documentário sobre os aspetos curiosos 
do cortejo de Domingo Gordo. A realização 
de bailes neste espaço estabelece também 
um importante elo de ligação. Em 1946, 
decorreram nas galerias laterais, “animadas 
sessões de dança e diversão, que rapidamente se 
estenderam ao amplo e magnifico salão de festas 
existente no primeiro andar.”149

Desde 1958, o Carnaval de Ovar 
ficou associado ao lema Carnaval de Ovar! A 
Vitamina da Alegria, que aparecia no cartaz de 
promoção do mesmo, desenhado pelo artista 
Zé Penicheiro.

Em 1959, nasceu o primeiro grupo 
de Carnaval, os Condores, sendo o grupo mais 
antigo e ainda hoje existente. A década de 
60 ficou marcada pela ascensão dos grupos 
apeados, que se caracterizavam por maior 

liberdade e interação com o público ao longo 
do desfile e decréscimo dos carros alegóricos, 
causado principalmente pela diminuição do 
bairrismo e por dificuldades financeiras.

Ao longo dos anos, os Reis 
do Carnaval de Ovar foram decididos por 
nomeação ou por eleição, mas de todas 
as vezes foi mantida a tradição de ser uma 
figura vareira. A “escolha do Rei e da Rainha 
do Carnaval de Ovar representa até hoje uma 
homenagem a cidadãos do concelho que se 
destacam pelo seu envolvimento e contributo à 
comunidade e ao Carnaval.”150

O Carnaval em Ovar desde 
sempre aproveitou a circunstância de folia 
e sátira para a crítica política. Inicialmente 
chamadas de charges, apareciam em forma 
de fantasia e em 1954, as piadas chegaram 
a ser um dos elementos mais aguardados 

149. Idem, p.160.
150. Alexandre Rosas. “Carnaval de Ovar: Mais do que uma tradição, uma história diferenciadora. Uma marca no 
modo de vida e no sentir vareiro”, op. cit., p.116.

[47] Carnaval “Sujo” ou “Porco”, 1964.

62 Presente



do desfile, sendo premiadas individual e 
coletivamente. Em 1963, foi introduzido um 
regulamento que não permitia a representação 
de piadas de critica política. Ainda assim, esta 
atitude de censura do Estado Novo não fez 
diminuir a imaginação e a crítica política nas 
referidas charges.151 Atualmente, as piadas são 
apresentadas apenas no desfile de chegada do 
Rei e de forma coletiva pelos grupos.

Outro elemento que testemunha 
a singularidade do Carnaval de Ovar é o 
Dominó. É um traje usado na época do 
carnaval que consiste numa comprida túnica 
preta, decorada ao gosto de quem o veste, 
com capuz e mangas. Juntamente com este 
traje é tradicionalmente usada uma máscara, 
luvas e uma colher de pau. As suas primeiras 

referências datam de 1895.152

Foi apenas na década de 80, após 
cerca de 30 anos de Carnaval organizado, que o 
samba chegou a Ovar. Também neste período 
surgiu o Carnaval Infantil e confirmou-se o 
fim dos carros alegóricos dos bairros. 

Ainda nos anos 80, era já 
demonstrada a vontade de contar a história do 
Carnaval de Ovar e mostrar fantasias de outras 
edições. Nesse sentido, no Museu de Ovar foi 
apresentada uma exposição dedicada ao tema, 
com trajes carnavalescos de anos anteriores. 
Em 1989, foi lançada pela primeira vez, pela 
Comissão Organizadora do Carnaval de Ovar, 
a ideia da criação de um Museu do Carnaval 
de Ovar. Este projeto nunca foi concretizado.

Em 1991, os grupos passaram 

151. Jorge Almeida e Pinho, Guilherme Terra. O Carnaval de Ovar: a vitamina da alegria, op. cit., p.113 e 115.
152. “A sua origem deverá estar num dos personagens clássicos da Commedia dell’arte italiana, ainda que menos conhecido 
do que Pierrot, Arlequim e Columbina.” Idem, p.128.

[48] Cartaz do Carnaval de Ovar desenhado por Zé 
Penicheiro com o tema Vitamina da Alegria, 1958.

[49] Foliões trajados com o Dominó, 1971.
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a ser divididos em duas categorias, Grupos 
de Carnavalesco, caracterizados pela maior 
interação com o público e Grupos de Passerelle, 
que se distinguiam pelas coreografias mais 
elaboradas. Formavam assim, juntamente 
com as Escolas de Samba, três categorias 
distintas a competir para ver o seu trabalho 
reconhecido153. Esta década ficou também 
marcada pela introdução da esponja na 
caracterização dos carros alegóricos, e ainda 
pela criação da Fundação do Carnaval de Ovar. 
Esta fundação era responsável por uma maior 
projeção do Carnaval em todo o país e pela 
criação de melhores condições para os foliões 
através, por exemplo, da construção da Aldeia 
do Carnaval, inaugurada em 2013. Este espaço 
alberga as sedes dos 24 Grupos e Escolas de 
Samba, onde as fantasias são confecionadas 
e onde os elementos dos grupos convivem 
durante a sua elaboração. A referida Fundação 
foi extinta em 2012.

No ano de 2002 o Grande Corso 
Carnavalesco deixou o centro da cidade de 
Ovar, para se realizar da Avenida Sá Carneiro 
até à Rua de Timor, aquando das celebrações 
dos 50 anos de Carnaval organizado. Esta 
mudança deveu-se à necessidade de um espaço 
maior para albergar um corso carnavalesco de 
maiores dimensões.

Em 2007 realizou-se o primeiro 
Carnaval Sénior, com a presença de 14 
instituições.

O mais recente marco na história 
do Carnaval de Ovar, deu-se em 2015, quando 
foram recuperadas tradições carnavalescas 
entretanto extintas, como os tradicionais bailes 
de máscaras e o uso dos Dominós, trazendo 
de novo as festividades do Carnaval de Ovar 
para o centro da cidade.

153. Atualmente desfilam no Carnaval de Ovar 14 Grupos Carnavalescos, 6 Grupos de Passerelle e 4 Escolas de 
Samba.

[50] Grupo de Passerelle no desfile do Carnaval de Ovar.
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Expectativas de 
intervenção

A concepção de uma proposta 
para o Cine-Teatro de Ovar partiu do estudo 
do preexistente e dos planos futuros para o 
desenvolvimento da cidade. Como refere 
Alexandre Alves Costa, “não se pode projectar 
sem memória, tal como não se pode projectar 
sem a existência de uma relação com a vida”154. 
Essa relação com a história, faz-nos ser mais 
atentos e mais responsáveis na concepção do 
projeto.

O novo projeto para o Cine- 
-Teatro de Ovar implica muito mais do que 
apenas a reabilitação do edifício. Não se trata 
de uma proposta individualizada, mas sim, 
de um projeto urbano extensivo. Para que 
o novo edifício funcione, é necessária uma 
reestruturação do espaço urbano envolvente, 
de forma a convidar os cidadãos a usufruírem 
do mesmo. 

“É ponto, este das relações 
arquitectura-urbanismo, em que nunca 
será demasiado insistir, pois é ainda 
corrente entre nós, a ideia, traduzindo a 
tendência contemporânea para esquecer 
relações e estabelecer categorias 
estanques, de que uma disciplina nada 
tem com a outra.”155

Aquando da formalização de ideias 
mais concretas para o projeto, surgiu a dúvida 
sobre se seria ou não sensato reconstruir o 
que foi demolido do Cine-Teatro. Após refletir 
sobre essa possibilidade, ficou claro que não 
faria sentido essa reconstrução. Dois aspetos 
importantes pesaram na decisão tomada. O 
primeiro, relacionado com a memória afetiva 
e coletiva do antigo Cine-Teatro. Foi um 
edifício que marcou uma época e grande parte 
da população e reconstruí-lo não faria jus ao 

154. Alexandre Alves Costa. “O Lugar da História” in Textos Datados, Coimbra, Edarq, 2007, p.254.
155. Fernando Távora. Da Organização do Espaço. Porto, FAUP Publicações, 2006, p.54.
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passado do mesmo. Por se compreender que 
esta premissa possa parecer contraditória, 
recorreu-se ao seguinte excerto de Ignasi Solà- 
-Morales para reforçar este ponto de vista. 

“(...) a consciência da diferença, 
é dizer, de que há um passado e um 
presente, e de que as condições do 
passado são diferentes das do presente 
e que, portanto, a intervenção deve tê- 
-las em conta, seja a favor ou contra, 
para assumi-las ou para distanciar-se 
delas.”156

O segundo aspeto, tem que ver 
com as necessidades culturais de Ovar, que 
devido à sua dimensão, não tem capacidade 
para albergar duas casas de espetáculos. Como 
foi referido anteriormente, o Centro de Artes 
de Ovar foi construído em 2009 e conta com 
356 lugares.

Esta ideia de mimetismo pode ser 
para muitos um caminho a seguir, uma vez 
que temos acesso aos mesmos materiais de 
construção e à documentação que nos mostra 
exatamente como o fazer de forma credível. 
Mas como nos explica Antón Capitel em 
Metamorfosis de Monumentos y Teorias de la 
Restauracion, se o fizéssemos, perderíamos o 
valor da autenticidade, gerando uma “tradição 
falsificada”. Assim, nos edifícios para os quais 
uma simples alteração do uso é uma tarefa 
difícil de concretizar, deve-se realizar uma 
transformação profunda, mas qualificada.157

Após tomada esta decisão, e ainda 
sem definir o programa para a reestruturação 
do edifício, surgiram algumas ideias base que 
acompanharam todo o desenvolvimento do 

processo projetual. 
Foi clara, desde a fase inicial 

do projeto, a vontade de criar uma ligação 
entre a Rua Ferreira de Castro e o Parque da 
Cidade de Ovar. O tema da permeabilidade 
visual atuou como princípio estruturante da 
intervenção projetual e manteve-se sempre 
presente ao longo das várias propostas. 

O livro Life between Buildings, 
ajudou-nos a perceber que, o que acontece 
nos espaços entre os edifícios é tão importante 
e igualmente essencial, relativamente ao que 
acontece efetivamente dentro dos edifícios. 
Depois desta perceção, este conceito tornou- 
-se fulcral na idealização do projeto para o 
Cine-Teatro de Ovar e reforçou a ideia de que 
o projeto não se pode focar apenas no edifício, 
mas também, nos espaços urbanos adjacentes.

Durante a elaboração da proposta 
de intervenção, houve a constante dúvida 
sobre que tipo de intervenção seria adequada 
ao contexto do edifício do antigo Cine-Teatro 
de Ovar, ou seja, que equipamento fazia 
sentido atualmente, neste lugar e para esta 
população. 

Apesar da opção de reconstruir o 
que foi demolido não ser viável, continuava a 
ser importante conservar o pouco que ainda 
resta do edifício e preservá-lo como memória 
do preexistente. 

“Não é necessário destruir para 
transformar. Para a transformar, é 
necessário e indispensável não destruir a 
cidade.”158

156. Tradução livre. Ignasi de Solà-Morales. “Teorías de la intervención arquitectónica” in Intervenciones. Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, SL, 2006, p.17.
157. Antón Capitel. Metamorfosis de monumentos y teorias de la restauración. Madrid, Alianza, 2009, p.77 e 78.
158. Álvaro Siza. “A cidade que temos” in 01 Textos. Porto, Civilização Editora, 2009, p.20.
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Assim, emergiu uma nova questão. 
De que forma o novo volume, com um 
programa mais atual, se podia relacionar com 
o preexistente. Em Construir en lo Construido, 
foram-nos apresentadas três possibilidades, a 
inclusão, a intersecção e a exclusão. 

A ideia do novo volume 
ser absorvido pelo preexistente não foi 
suficientemente convincente, assim como 
ser completamente excluído também pareceu 
demasiado radical. O conceito de interseção 
revelou-se, neste contexto, o mais adequado. 
Esta ideia pressupõe que o volume preexistente 
receba o novo como elemento modificador e 
que ambos têm pontos em comum. O novo 
volume deve assim, adaptar-se ao existente e 
não o contrário. 

Através do livro Construir en lo 
Construido, de Francisco de Gracia, foi possível 
compreender melhor quais os limites de uma 
ação conservativa e de uma ação modificadora. 

Para isso, é necessário conhecer o espaço 
arquitetónico preexistente e garantir que, 
qualquer que seja a transformação, deveremos 
ter sempre como objetivo a melhoria do 
existente.

Francisco de Gracia deixa ainda 
claro que, ao intervir num edifício preexistente, 
estamos a intervir também na cidade e que 
devemos garantir a mínima estabilidade 
necessária para que a forma urbana mantenha 
a sua identidade, que foi construída durante 
longos anos. 

“A cidade é um património do 
passado a transferir para o futuro e, se possível, 
melhorado pelo presente.”159 É exatamente isto 
que se pretende com a proposta para o Cine- 
-Teatro de Ovar, melhorá-lo no presente, de 
forma a que perdure para o futuro, algo que 
não foi tido em mente nos últimos anos e nas 
mais recentes intervenções.

159. Tradução livre. Francisco de Gracia. Construir en lo Construido: la arquitectura como modificación. Madrid, Nerea, 
2001, p.179.

[52][53] Esquiços realizados durante o processo projetual.
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Para o novo programa a 
incorporar, no pouco que ainda prevalece do 
edifício do Cine-Teatro de Ovar, considerou-se 
que seria uma mais-valia conjugar diferentes 
equipamentos que se complementem entre si 
e que chamem a este edifício, diferentes tipos 
de público, a diferentes alturas do dia, para 
realizar atividades distintas. 

Em Life between Buildings160, 
Jan Gehl, apresenta três tipos de atividades 
patentes no dia a dia e essenciais para a 
vida social. O autor começa por caracterizar 
as atividades necessárias, que como o nome 
indica, trata-se de ações do dia a dia como ir 
trabalhar, ir às compras, ir ao correio ou apenas 
e simplesmente, esperar pelo autocarro ou por 
uma pessoa. Seguidamente Gehl, apresenta as 
atividades opcionais, como sendo aquelas que 
realizamos quando temos vontade de o fazer, 
como por exemplo, apanhar ar ou desfrutar do 
sol. Por fim, caracteriza as atividades sociais, 
como atividades que apenas acontecem com 
a presença de outras pessoas e em espaços 
públicos, como cumprimentar uma pessoa, 
conversar com ela ou apenas vê-la e ouvi-la.

Apesar de a uma primeira vista, 
estas atividades parecerem não se enquadrar 
no edifício estudado no decorrer desta 
dissertação, talvez por serem maioritariamente 
atividades realizadas ao ar livre, considerou-se 
que, enquadradas dentro destas três categorias 

podem surgir também atividades realizadas 
“entre paredes”. 

No âmbito das atividades 
necessárias, no novo programa podem inserir- 
-se os espaços administrativos e de arquivo. 
Dentro deste tema seria também interessante 
incluir um espaço de co-working ou de estudo, 
semelhante a uma “incubadora de empresas”, 
que fosse de livre acesso e que incentivasse 
a economia e a criatividade da cidade. Um 
espaço calmo, com boa luz disponível para a 
população. No entano, dada a proximidade 
com a Biblioteca de Ovar e o espaço InOvar 
- Espaço Empreendedor, com um carácter 
semelhante -, tornou-se redundante a 
implementação deste tema no novo programa 
para o antigo edifício do Cine-Teatro.

Na categoria das atividades 
opcionais, e dada a proximidade com o parque 
da cidade, gostaria-se que o ambiente do 
parque se prolongasse para a zona do edifício, 
criando um espaço de transição entre interior/
exterior, capaz de proporcionar um espaço 
tanto de passagem, como de permanência. 
Seria esta dicotomia que caracterizaria o 
espaço como sendo opcional, ou seja, o espaço 
forneceria elementos que deixariam ao critério 
do utilizador decidir de que forma o usufruir. 

Potenciar a relação deste espaço 
com o Parque Urbano foi um dos pontos 
importantes do projeto, porque para além 

160. Jan Gehl. Life between Buildings: using public space. Kobenhavn, The Danish Architectural Press, 2010.

[54][55] Esquiços realizados durante o processo projetual.
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das vantagens descritas anteriormente, viria a 
potenciar ainda mais o património paisagístico 
de Ovar. 

Por fim, relativamente ao espaço 
dedicado às atividades sociais, considerava-se 
pertinente incluir no programa, um espaço 
para café/bar. Na sociedade em que vivemos 
está muito presente o hábito de ir ao café, 
não necessariamente pela necessidade de 
tomar um café, mas sim, por ser um local 
onde encontramos e interagimos com outras 
pessoas. Uma vez mais, dada a proximidade 
com a Cafetaria do Parque Urbano e com 
o Mercado Municipal, esta função tornou- 
-se redundante. Desta forma,  a ligação 
estipulada com as atividades sociais, terá de 
ser estimulada pela programação do edifício e 
não por um espaço em concreto.

Dado que a origem do edifício 
nos seus primórdios se tratava de um edifício 
cultural, considerou-se pertinente integrar 
outra categoria neste programa, já bastante 
polivalente, ligada a atividades culturais, como 
por exemplo uma galeria de arte. 

Esta multidisciplinaridade de 
funções e usos, nasce da vontade de criar um 
espaço aberto à comunidade e não fechado em 
si mesmo, de forma a que seja vivido por todos. 
Tudo isto tornou-se ainda mais claro quando 
Jan Gehl, no livro referido anteriormente, nos 
apresenta o exemplo da sala de estar. O autor 
descreve-nos a sala de estar como um espaço 
em que todos os membros da família podem 
estar ocupados com uma atividade individual, 

mas que ao mesmo tempo, conseguem 
conviver. Este conceito pode ser levado a 
várias escalas.161

 “A flexibilidade tipo- 
-morfológica e a sustentabilidade são as 
ferramentas prioritárias propostas para 
pensar o programa entendido mais como 
estratégia e menos como formalização de 
dados quantitativos.”162

Pode-se determinar o programa, 
mas vai ser o uso que os visitantes lhe dão 
que vai definir o significado do espaço, por 
isso é que foi importante, no decorrer deste 
trabalho, perceber primeiro o que a cidade e 
em especial os cidadãos necessitavam. “Nesse 
sentido, caberá à boa arquitectura potenciar o 
uso, mais do que a forma.”163

Atualmente e cada vez mais, a 
preservação e a reabilitação de estruturas 
patrimoniais ganha importância. Os centros 
das cidades estão saturados e o papel dos 
arquitetos é fulcral para manter digna a 
imagem dos edifícios patrimoniais, adaptando- 
-os conscientemente às necessidades atuais. 
Em Portugal, especificamente, o património 
sempre foi encarado de uma forma quase que 
intrínseca. A história integra-se nos projetos 
praticamente sem darmos por isso. “A 
prática portuguesa na intervenção patrimonial 
é multifocal e multitemporal, pode cruzar 
facilmente o restauro com novas objetualidades, 
reconstitui e inova sem constrangimentos 
teóricos.”164

161. Idem, p.107.
162. José Adrião; Ricardo Carvalho. Editorial in AAVV. Jornal Arquitectos nº222. Lisboa, Ordem dos Arquitectos, 2006, 
p.2.
163. José Capela, (pseudónimo). Utilidades da Arquitectura 0+6 possibilidades. Porto, Dafne, 2007, p.9.
164. Jorge Figueira. “Do românico ao minimalismo: os caminhos da intervenção patrimonial em Portugal” in AAVV. 
Revista Património nº1, Lisboa, DGPC, 2013, p.19.
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Pelo menos, desde 1931, ano 
em que foi elaborada a Carta de Atenas sobre 
o Restauro de Monumentos, que é dada uma 
atenção especial a este tema. Posteriormente, 
em 1964 e 2000 foram elaboradas a Carta 
de Veneza sobre a Conservação e Restauro de 
Monumentos e Sítios e a Carta de Cracóvia sobre 
os princípios para a Conservação e Restauro do 
Património Construído, respetivamente. 

Ao analisar as diretivas de cada 
uma das Cartas é possível perceber uma 
progressiva aceitação de abordagens cada 
vez menos rígidas e focadas unicamente no 
restauro dos monumentos. Em todas é deixada 
explicita a importância do estudo arqueológico 
e histórico do monumento e a ocupação dos 
monumentos, como estratégia para evitar a sua 
decadência é um ponto importante também 
em todas as Cartas.

Na primeira, a Carta de Atenas, 
é dado um grande enfoque ao respeito pela 
obra histórica e artística do passado sem 
banir o estilo de nenhuma época durante o 
restauro, sendo este a ser realizado apenas 
quando seja indispensável. Novos materiais 
como o betão eram bem-vindos, desde que, 
fossem incorporados de forma dissimulada 
sem alterar o aspeto do edifício original. 

Na segunda Carta, a de Veneza, é 
deixada clara a noção de monumento histórico, 
e que a sua conservação poderia passar pela 
adaptação do edifício a novos programas, sem 
com isso, alterar a disposição e a decoração dos 
mesmos. Esta carta, acrescenta à anterior uma 
preocupação ainda maior com a conservação, 
de forma a que o restauro fosse uma operação 
de caracter excecional, com respeito pela 
antiguidade e pela autenticidade. O restauro 
deixava de fazer sentido quando surgia a 
hipótese de uma reconstituição, explicitando 
que quando é necessária a incorporação de um 
novo trabalho complementar, este deve acusar 
a data de intervenção, ainda que, integrando- 

-se harmoniosamente no contexto. 
Por fim, na Carta de Cracóvia, a 

última a ser elaborada, nota-se um claro avanço 
no pensamento. Admite que a conservação 
possa ser realizada através do controlo do 
meio ambiental, da manutenção, da reparação, 
do restauro, da renovação e da reabilitação. 
Devem continuar a ser evitadas reconstruções 
de partes significativas dos edifícios, mas seria 
admitida, excecionalmente, a reconstrução de 
partes limitadas com significado arquitetónico, 
se houvesse “documentação precisa e 
irrefutável”. Já no fim da Carta são deixados 
explícitos alguns conceitos importantes a 
conhecer para uma boa prática de conservação 
e restauro do património construído. Tratam- 
-se de conceitos como património, monumento, 
autenticidade, identidade, conservação, 
restauro e projeto de restauro.

Assim, este projeto através de 
uma intervenção racional, com respeito pelo 
edifício já existente, pretende advertir para 
a importância e necessidade iminente da 
preservação patrimonial. Muitas vezes a única 
solução para evitar a decadência destes edifícios 
é a reutilização dos mesmos, com programas 
diferentes, mais atuais e mais versáteis. Se um 
edifício for vivido diariamente, dificilmente 
cai no esquecimento, como aconteceu com 
o Cine-Teatro de Ovar. Os princípios base 
para a elaboração do novo programa são 
apresentados com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida dos cidadãos, valorizando o 
património histórico e cultural de Ovar.
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Novo programa A questão de intervir sobre um 
edifício em que a sua função original já não 
tem “serventia”, não pelo facto de já não se 
usarem salas de espetáculo, mas por ter sido 
construído um novo edifício para o mesmo 
fim, criou dúvidas no momento de intervir. 
No caso concreto do edifício do antigo Cine- 
-Teatro de Ovar, por estar em elevado estado 
de degradação e por grande parte do edifício 
já ter sido demolido, ajudou a clarificar a ideia 
de lhe dar um novo programa, respeitando e 
conservando os elementos que subsistem do 
antigo edifício.

“Procurando num qualquer 
dicionário a palavra «programa» 
encontra-se uma definição parecida 
com esta: «exposição ordenada e 
pormenorizada do que se quer ou se deve 
fazer».”165

Para realizar uma intervenção 
adequada é necessário ter presente a memória 
do edifício e a importância que ele teve na 
sociedade, mas também compreender a 
circunstância atual para a qual estamos a 
projetar.

A escolha deste tema de estudo 
efetuou-se através de um interesse pessoal no 
edifício e não derivado de um pedido para a 
reestruturação do mesmo, o que permitiu uma 
maior liberdade e flexibilidade na elaboração 
do projeto.

Após uma análise programática 
da cidade de Ovar e tendo em conta a 
localização privilegiada do edifício em estudo, 
a implementação de um museu revelou-se a 
escolha que mais se enquadrava no carácter 
cultural que estava na génese do edifício e nas 
lacunas da cidade. 

165. Paola Cannavò. “Programar a flexibilidade” in AAVV. Jornal Arquitectos nº222. Lisboa, Ordem dos Arquitectos, 
2006, p.18.
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[56] Axonometria explodida do estado atual do Cine-Teatro (a preto) e do edifício 
antes da demolição (a cinzento).
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“Projecto de Museu é sempre 
polémico e sempre ambiguamente 
imaginado entre o conservadorismo 
e invenção. Entre conhecimento e 
transgressão, dúvidas e convicções. 
Amado e odiado, sujeito à destruição e 
ao restauro.”166

Após visitar o já existente 
Museu de Ovar, pensou-se em criar um polo 
museológico do mesmo, para expor o extenso 
espólio que o Museu tem armazenado. 
Rapidamente surgiu a questão de que seria 
redundante ter dois edifícios dedicados ao 
Museu de Ovar. Realojar o este Museu não 
fazia sentido, uma vez que, grande parte da 
temática do museu é a etnografia, os costumes 
e a disposição de uma casa tipicamente vareira, 
edifício onde atualmente está instalado. Assim, 
optou-se por voltar à história do Cine-Teatro 
de Ovar, de forma a perceber que programa 
faria sentido ali.

É constante o desagrado da 
população em relação ao estado atual do 
edifício do Cine-Teatro. Durante a elaboração 
desta dissertação, quando referido o interesse 
em reabilitar o pouco que resta do edifício, era 
frequente ouvir memórias de matinés passadas 
a ver películas no grande ecrã do Cinema, de 
noites a ouvir o Cantar dos Reis na mesma 
sala, ou ainda, de Bailes de Carnaval no Salão 
de Festas deste edifício. 

Após a demolição de grande 
parte do edifício em agosto de 2016, o Salão 
de Festas foi um dos poucos espaços que se 
manteve. A ligação com os Bailes de Carnaval 
ali realizados durante anos e o significado do 
Carnaval para a cidade de Ovar, revelou-se o 
mote ideal para a implementação do Museu 
do Carnaval naquele edifício. 

“A qualidade da sua matriz 
conceptual permite, muitas vezes, que 
um edifício se vá adaptando a diferentes 
utilizações/funções ao longo da sua vida. 
No entanto temo-nos deparado com 
múltiplos problemas de conservação 
que torna muitas vezes difícil a sua 
preservação. Em muitos casos certos 
valores arquitectónicos, simbólicos, 
culturais sobrepõem-se à deterioração 
da matéria de que são construídos e 
verifica-se um esforço de manutenção de 
edifícios do património arquitectónico de 
uma dada sociedade e cultura.”167

O novo programa elaborado 
pretendeu enquadrar no novo museu, espaços 
dedicados à promoção cultural e turística e 
também, espaços de apoio à organização do 
Carnaval e de arquivo da sua história. A criação 
deste museu, apesar de ter uma importância 
significativa para os habitantes de Ovar, por 
compilar a história de uma das tradições 
mais caracterizadoras da cidade, tem também 
uma importante componente turística. Por 
esta razão, fazia sentido incorporar também 
uma zona de posto de turismo e loja, mais 
vocacionada para esses visitantes.

Assim, para além do espaço 
de Loja e Posto de Turismo, propõe-se 
a criação de espaços capazes de acolher 
exposições temporárias ou permanentes, 
eventos culturais, serviços educativos - como 
workshops relacionados com a temática do 
carnaval -, catalogação e arquivo - destinado 
ao alargado espólio multimédia relacionado 
com a temática -, zona administrativa e 
armazenamento.

A dimensão atual do edifício, após 
a demolição, não é suficiente para albergar um 

166. Álvaro Siza. “Exposição de Serralves Expor” in 01 Textos, op. cit., p.319.
167. Cristina Veríssimo. “O tempo e os materiais da arquitectura” in AAVV. Jornal Arquitectos nº229. Lisboa, Ordem 
dos Arquitectos, 2007, p.36.
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museu destas dimensões. Dado o tamanho do 
lote onde se situava o antigo Cine-Teatro e 
a localização do Parque da Cidade de Ovar 
na parte traseira do quarteirão, sugere-se 
a criação de um novo volume, acoplado ao 
existente, voltado para o Parque da Cidade 
e para a Igreja Matriz tentando manter em 
grande parte, os espaços ainda existentes no 
edifício. 

“Na realidade, todo o problema 
de intervenção é sempre um problema 
de interpretação de uma obra de 
arquitectura já existente, porque as 
possíveis formas de intervenção que 
surgem são sempre formas de interpretar 
o novo discurso que o edifício pode 
produzir. Uma intervenção é tanto como 
tentar que o edifício volte a dizer algo e o 
diga numa determinada direcção.”168

Propõe-se ainda a criação, através 
do edifício, de um novo acesso ao Parque 
Urbano de Ovar, interligando-o com a malha 
urbana. Pretende-se deixar o espaço exterior 
do Museu livre, permitindo adaptar-se a 
diversos acontecimentos.

Relativamente à organização 
interna do Museu do Carnaval de Ovar, no piso 
térreo - que se pretende desobstruído na parte 
central - localizar-se-á a entrada do Museu e 
espaços de apoio como receção, bengaleiro 
e instalações sanitárias. Ainda neste piso, 
pretende-se incluir o espaço destinado à loja 
e posto de turismo. O piso 1 será dedicado 
inteiramente aos espaços expositivos e o último 
piso, o piso 2, será destinado aos serviços 
administrativos, arquivo e espaços educativos, 
como sala de workshops. Por fim, propõe-se a 
criação de uma cave para albergar os espaços 
técnicos e armazenamento, necessários ao 

funcionamento do Museu.
Devido às regras de acessibilidade 

para todos, apesar do aproveitamento da 
escadaria preexistente, propõe-se a inclusão 
de um elevador, junto a essa escadaria, que 
efetue o acesso vertical entre os vários pisos 
aos utilizadores com mobilidade reduzida. 
Este equipamento funcionará também como 
elevador de cargas e descargas.

Propõe-se assim a criação do 
Museu do Carnaval de Ovar na ruína do antigo 
Cine-Teatro de Ovar. “As  coisas  em ruínas 
dão forma  às  novas  estruturas,  transfiguram- 
-se, modificam-nas. Como a cauda de um cometa 
desprendem-se das catedrais. O mundo inteiro 
e a memória inteira do mundo continuamente 
desenham a cidade.”169

168. Tradução livre. Ignasi de Solà-Morales. “Teorías de la intervención arquitectónica” in Intervenciones, op. cit., p.15.
169. Álvaro Siza. “Quinta da Malagueira” in 01 Textos, op. cit., p.78.
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Casos de estudo Para compreender melhor que 
caminho seguir na proposta de intervenção do 
Museu do Carnaval de Ovar, foi necessário 
recorrer ao estudo de intervenções em edifícios 
com o carácter cultural semelhante.

Destaca-se o Museu do Carnaval 
de Viareggio, em Itália, a Casa do Carnaval 
da Bahia, no Brasil, o Museu do Carnaval de 
Barranquilla, na Colômbia, e por fim, o Centro 
de Artes e Criatividade que inclui o Museu do 
Carnaval de Torres Vedras, em Portugal. 

Apesar de em todos os casos 
a temática ser o Carnaval e ainda que esta 
celebração se manifeste de formas distintas 
nos vários locais, é interessante perceber de 
que forma foi abordada a exposição do tema e 
que recursos foram utilizados. 

Com esta análise não se pretendeu 
encontrar uma solução a implementar no 
Museu do Carnaval de Ovar, mas sim, ter 
um panorama do que já foi realizado e quais 
as possibilidades a seguir no projeto da 
dissertação em causa.

Os casos de estudo apresentados 
encontram-se organizados por ordem 
cronológica, do mais antigo para o mais 
recente.

Ao analisar os vários casos 
de estudo foi possível perceber que, dado 
o tema em questão, os Museus têm uma 
grande vertente visual e interativa, apelando à 
participação e integração dos visitantes.
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Museu do Carnaval
de Viareggio

O desfile de Carnaval de Viareggio, 
caracterizado pela sua vertente satírica, propõe 
aos espectadores, através dos seus majestosos 
carros alegóricos, a reflexão sobre questões da 
atualidade, como por exemplo, a política e o 
meio ambiente.

A Cittadella del Carnevale, 
inaugurada em 2001, acolhe desde 2003 o 
Museu do Carnaval de Viareggio. Projetada 
pelo arquiteto Francesco Tomassi, tem como 
objetivo principal impulsionar a criação e 
a preservação desta arte, mas também de 
divulgar o seu património histórico, artístico 
e cultural.

O complexo é constituído por 
dezasseis armazéns, cada um destinado à 
construção de um carro alegórico, dois núcleos 
de serviços, um restaurante, um arquivo 
histórico, pelo Museu do Carnevalotto170 e 
pelo Museu do Carnaval. Todas as valências 
referidas organizam-se em torno de uma praça 
elíptica, ideal para a celebração desta festa. 

Segundo o arquiteto, a Cidade do 
Carnaval caracteriza-se como uma estrutura de 
grande valor cenográfico171, enfatizada quando, 
pelas portas dos armazéns orientados para a 
praça, se efetua a saída dos carros alegóricos, 
atores principais desta peça.

170. Museu dedicado à coleção de arte criada por artistas contemporâneos.
171. http://museodelcarnevale.blogspot.com/p/cittadella-del-carnevale.html,

[57] Cittadella del Carnevale em Viareggio.
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A visita ao Museu começa pela 
exposição de maquetes dos carros alegóricos 
melhor classificados e continua através da 
exposição de documentos originais, esquiços, 
manifestos e cartazes que contam a história do 
Carnaval de Viareggio desde 1925. Para além 
de divulgar a história deste carnaval, o Museu 
tem como objetivo dar a conhecer as várias 
fases da construção das grandes estruturas 
em papel marche, imagem de marca desta 
celebração em Viareggio.

No segundo piso do Museu 
localiza-se a Biblioteca e o Arquivo Histórico 
do Carnaval de Viareggio.

O Museu conta ainda com um 
laboratório didático com cerca de 300 metros 
quadrados, situado no piso térreo, dedicado 
a atividades de componente educativa, onde 
é possível aprender a trabalhar com o papel 
utilizado na criação das estruturas dos carros 
alegóricos.

O Museu do Carnaval de 

Viareggio propõe uma experiência interativa, 
na medida que os visitantes são incentivados 
a tocarem nas peças e perceberem como e de 
que material são feitas.

[58] Interior do Museu do Carnaval de Viareggio.
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Casa do Carnaval
da Bahia

A Casa do Carnaval de Salvador da 
Bahia, projetada pelo atelier A&P Arquitetura 
e Urbanismo (Alexandre Prisco e Nivaldo 
Andrade), foi inaugurada em 2018 e implanta- 
-se na antiga Casa do Frontispício, construída 
em 1921 e que se encontrava abandonada, 
na encosta que liga a cidade Alta e a cidade 
Baixa. Para além do edifício preexistente, 
que foi conservado quase integralmente, foi 
incorporado um novo volume complementar, 
que através de duas fachadas envidraçadas 
estabelece uma vista privilegiada com a Baía 
de Todos os Santos.

A construção deste Museu, criado 
para contar a história da folia baiana, foi 
iniciativa do Instituto do Património Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN, através do 
Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC Cidades Históricas.

A localização da Casa do Carnaval, 
numa área classificada pela UNESCO como 
Património Cultural da Humanidade, junto ao 
ascensor Plano Inclinado Gonçalves, construído 
no século XIX e que liga as duas cidades, e da 
proximidade com a Basílica Catedral de São 

[59] Casa do Carnaval da Bahia.
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Salvador, dá-lhe uma visibilidade ainda mais 
significativa.

No piso térreo e no primeiro piso 
localizam-se os espaços expositivos, dedicados 
aos temas Origens do Carnaval e Criatividade 
e Ritmos. Ainda no piso térreo, no hall de 
entrada, localiza-se uma biblioteca de livros 
relacionados com a temática do carnaval, 
a cidade de Salvador e as suas tradições e 
costumes. O piso subterrâneo destina-se aos 
espaços administrativos, espaços de arquivo 
e pesquisa e às instalações sanitárias, e a 
cobertura ao terraço onde se encontra instalado 
um pequeno café, também ele com uma vista 
privilegiada. A Casa do Carnaval inclui ainda, 
duas salas de cinema interativo, localizadas 
no primeiro andar, onde os visitantes podem 
ficar a conhecer e experienciar os ritmos do 
Carnaval. Estas salas estão equipadas com 
efeitos de luz, som, vento e aromas para 
intensificar a experiência dos visitantes.

O projeto museográfico foi 
elaborado pelo artista e arquiteto Gringo 
Cardia e destaca-se pela sua interatividade, 
proporcionando uma visita visual e sensorial 

através da exposição de fotos, documentos 
históricos, maquetes, trajes, adereços e 
instrumentos cedidos pelos participantes 
do Carnaval. Parte do espólio da Casa do 
Carnaval da Bahia é também constituído por 
obras de artistas plásticos que representam 
o carnaval através de pinturas, esculturas e 
máscaras. Toda a visita à Casa do Carnaval é 
acompanhada por melodias características da 
folia desta celebração.

[60] Interior da Casa do Carnaval da Bahia.
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Museu do Carnaval
de Barranquilla

Construído num emblemático 
bairro desta cidade colombiana, adjacente à 
já existente Casa do Carnaval, o Museu do 
Carnaval de Barranquilla procura preservar 
as tradições da festa folclórica e cultural mais 
importante da Colômbia172. Para além da 
vertente de impulsionador turístico, o Museu 
do Carnaval de Barranquilla pretende também 
dignificar os artesãos locais.

A ligação com os festejos do 
Carnaval está presente logo na fachada 
revestida com painéis ondulados e coloridos, 
inspirados na obra do artista venezuelano 
Carlos Cruz Díez.

O Museu, projetado por KGR 
Proyectos S.A.S e Marcelo Dantas, foi 
inaugurado em 2019 e organiza-se por quatro 
pisos, num total de 1.320 metros quadrados, e 
foi implantado num lote de aproximadamente 
532 metros quadrados.

172. http://www.carnavaldebarranquilla.org/carnaval-de-barranquilla-origen/

[61] Museu do Carnaval de Barranquilla.
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O piso de entrada funciona 
como uma praça coberta permitindo a 
realização de eventos informais. Este piso, 
para além da zona de entrada, dedica-se 
à loja do Museu e a um espaço expositivo 
destinado a contar a História do Carnaval na 
Humanidade, assim como à exposição do carro 
alegórico vencedor na última edição, ficando o 
primeiro piso dedicado ao Tributo às Rainhas 
e seus majestosos vestidos. Ainda no primeiro 
piso, podemos encontrar uma sala dedicada 
à projeção audiovisual. O segundo piso é 
reservado para explicar o processo evolutivo 
desta festa através da exposição de Expressões 
do Carnaval em Barranquilla. Neste andar, a 
apresentação multimédia do carnaval é feita 
através de écrans dispostos numa estrutura 
circular, organizando a sala em seu redor. 

Dispõem ainda de um terraço, 
no terceiro piso, destinado a eventos com um 
carácter mais privado, e de espaços reservados 
à investigação, preservação e difusão desta 
tradição, assim como uma componente 
educativa e pedagógica dedicada aos mais 
jovens. Quem visita este Museu pode ver 
expostas máscaras, instrumentos musicais, 
manuscritos e indumentária utilizada pelos 
vários grupos. 

O Carnaval de Barranquilla foi 
declarado pela UNESCO como Obra-Prima do 
Património Oral e Imaterial da Humanidade, 
em 2003.

[62] Interior do Museu do Carnaval de Barranquilla.
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Centro de Artes e Criatividade 
de Torres Vedras 

O Centro de Artes e Criatividade 
de Torres Vedras, será implantado no 
antigo Matadouro Municipal através de um 
processo de reabilitação e reconversão e 
irá desenvolver-se em torno da temática do 
carnaval. O CAC terá como objetivo principal 
promover a inclusão social e o sentimento de 
pertença junto das comunidades através de 
projetos de cariz sociocultural, impulsionando 
a criatividade e inovação. 

Até à data da elaboração desta 
dissertação o edifício já se encontra em fase de 
construção, sendo prevista a sua inauguração 
para o Carnaval de 2021. Este equipamento 
dará resposta à crescente importância social e 
económica desta tradição.

A requalificação do edifício do 
antigo Matadouro integra o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano de Torres Vedras 
e prevê a regeneração urbana da envolvente 
próxima, que inclui a encosta do Forte de São 
Vicente e os respetivos bairros residenciais, 
criando uma nova centralidade urbana.

A proposta para o Centro de 
Artes e Criatividade foi também influenciada 
pela cratera de uma pedreira abandonada, 
constituída por uma plataforma desativada e 
por uma grande escarpa.

O edifício, projetado pelo 
Arquiteto José Neves, prevê que este se 
desenvolva ao longo de três pisos. No piso 

[63] Construção do Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras.

83 Futuro



térreo, o átrio de entrada, o espaço polivalente, 
espaço expositivo para acolher exposições 
temporárias, loja, instalações sanitárias e 
bengaleiro. Ainda neste piso, mas com um 
carácter mais reservado, serão localizadas as 
áreas técnicas e o centro de documentação. 
Os espaços do piso térreo, serão espaços 
reabilitados do antigo edifício e por se tratar 
do piso de entrada, terão uma maior ligação 
com o exterior que os restantes.

No primeiro piso encontrar- 
-se-ão a cafetaria, oficinas de expressão 
artística e oficinas de manutenção, espaços 
de serviço e instalações sanitárias. Sendo 
que, o piso superior, que segundo o projeto 
irá encontrar-se suspenso sobre o edifício do 
antigo Matadouro, será destinado à sala de 
exposições permanentes, assim como espaços 
administrativos, reservas e sala de conservação 
e restauro. Este volume irá estender-se até 
tocar na escarpa, em forma de elipse, seguindo 
a geometria da cratera.

À cota da rua, está previsto ainda 
um pátio, parcialmente coberto que estabelece 
uma ligação entre o Museu e a cidade, podendo 
acolher exposições temporárias. 

[64] Projeto para o Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras.
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Em função do que vimos 
anteriormente, nomeadamente os casos de 
estudo que foram estudados, estabelecemos o 
seguinte esquema de programa:

espaço 
exterior 

descoberto
loja/posto de turismo 100m²

compartimento técnico 10m²

instalação sanitária 4m²

ligação com o Parque da Cidade

piso 2 terraço 30m²
sala de workshops 30m²
atelier de conservação 20m²
arquivo e gabinete de catalogação 20m²
gabinete 10m²+ 10m²+ 10m²
sala de reuniões 20m²
gabinete do diretor 15m²
instalações sanitárias 15m²
átrio de distribuição 20m²

átrio museu 120m²

bengaleiro 4m²

instalações sanitárias 8m²+ 4m²+ 10m²

balcão de atendimento 30m²

compartimento técnico 10m²

instalação sanitária 4m²

escada de serviço

piso -1 corredor técnico 100m²
zona de cargas e descargas 50m²
quadros de energia elétrica 4m²
central de segurança 15m²
central térmica 15m²
armazém 330m²
posto de transformação 30m²
grupo gerador de emergência 100m²
posto central AVAC e UTAS 100m²

escadaria principal piso 1 sala de apoio 15m²
salas de exposição 170m²+ 130m²+ 170m²
sala polivalente 200m²
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Proposta de Intervenção “A arquitectura da cidade é 
maioritariamente uma arquitectura de repetição 
e de continuidade, sujeita a um ritmo quase 
sempre lento. Talvez por isso surja a tentação, 
tantas vezes presente nos nossos dias, de procurar 
a todo o custo a singularidade no que é parte de 
um tecido contínuo, construindo uma banalidade 
decorrente de ilusórias e paradoxalmente 
repetidas originalidades.

E contudo, é a qualidade desse 
tecido imerso e imenso que torna possível a 
emergência do edifício singular, protagonista 
e intérprete de um desejo ou necessidade que a 
cidade invoca e assume como símbolo. Compete 
ao arquitecto atender a tudo o que revela a 
natureza humana: procura de estabilidade, mas 
também desejo, exigência, revolta, identificação.

Sob esse impulso podem coexistir 
persistência de referências e desejo de inovação: 
possibilidades de invenção.”173

173. Álvaro Siza. “Porquê um arquitecto e porquê eu?” in 01 Textos, op. cit., p.298.
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“Na arquitectura – e também a mais 
ou menos longo prazo – o tempo joga 
como factor fundamental e não apenas 
como dimensão de observação mas 
como dimensão da própria obra, sabido 
como é que um edifício tem uma vida – 
tal como uma pintura ou uma escultura 
– neste caso mais agitada pois que o 
cumprimento de determinadas funções 
concretas e obrigam a uma atualização – 
ou a um abandono – que o alteram como 
espaço organizado.”174

Apesar da contextualização 
histórica do Cine-Teatro de Ovar, realizada 
no primeiro capítulo desta dissertação ter 
sido essencial para a consciencialização da 
importância e identidade do edifício na 
memória da cidade, nesta fase, o trabalho 
centrou-se no estado atual de degradação do 
edifício. Foi esse o ponto de partida para a 
realização de uma proposta de intervenção. 

Ao visitar Ovar é impossível ficar 
indiferente à ruína do edifício do antigo Cine- 
-Teatro, pela sua presença muito marcante 
no centro da cidade. A localização de gaveto 
numa das artérias estruturadoras da malha 
urbana da cidade e proximidade com dois 
edifícios fulcrais para a vida quotidiana da 
sociedade vareira, a Igreja Matriz e o Mercado 
Municipal, marcam a imagem da cidade e a 
memória dos seus habitantes.

Quem chega à cidade, vindo da 
Estação Ferroviária, pela Rua Gomes Freire, 
depara-se com um edifício decadente, com 
pouco mais que a fachada principal. O interior 
do edifício, que restou da recente demolição, 
encontra-se revestido com chapas metálicas de 
forma a preservar os elementos construtivos. 
Juntamente com a fachada e salão de festas 
adjacente, o volume da caixa de escadas, 

situado à esquerda da fachada principal 
ainda perdura, sendo um dos elementos 
mais caracterizador da imagem do edifício. 
O terreno onde anteriormente se implantava 
a continuação do edifício, fronteiro à Igreja 
Matriz e em ligação direta com o Parque da 
Cidade, encontra-se vedado e em estado de 
abandono.

Através dos desenhos e Memória 
Descritiva da proposta para o Cine-Teatro 
de Ovar, consultados no Arquivo da Câmara 
Municipal, foi possível recordar os espaços 
do edifício, agora demolidos, e compreender 
melhor os que ainda subsistem175. O nível 
de degradação da estrutura e o grau de 
estabilidade do edifício do Cine-Teatro não 
foram analisados aprofundadamente nesta 
dissertação, por falta de informação e pela 
impossibilidade de visita ao local, devido a 
questões de segurança.

O objetivo principal desta proposta 
passou por devolver à cidade de Ovar, ainda 
que com um programa diferente, um edifício 
cultural há muito tempo desativado. Assim 
como promover uma maior conexão entre 
os percursos da cidade e o Parque Urbano, 
criando uma nova entrada através do Museu 
do Carnaval de Ovar. Desta forma, com a 
implementação do novo Museu, pretende- 
-se atrair os habitantes de Ovar que queiram 
conhecer melhor estra tradição, assim como 
turistas que visitem a cidade não só durante 
esta época festiva, mas durante todo o ano.

Na impossibilidade do edifício 
em estudo acolher o programa idealizado, 
a proposta de intervenção equacionada 
pretendeu consolidar, em grande parte, a 
ruína do edifício preexistente e a criação de 
um novo volume, em diálogo com o anterior. 

174. Fernando Távora. Da Organização do Espaço, op. cit., p.16.
175. Estes documentos podem ser consultados em anexo.
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Não descurando também a importância da 
requalificação e estruturação do espaço urbano 
envolvente e da criação de novos percursos que 
ligassem o edifício ao dia a dia da cidade176. 
Com esta proposta, pretendeu-se enaltecer o 
preexistente e tirar uso das suas qualidades, 
adaptando-o às necessidades contemporâneas. 

“Atira-se uma pedra para a água: 
a areia agita-se e volta a assentar. A 
perturbação foi necessária, e a pedra 
encontrou o seu lugar. Porém, o lago já 
não é o mesmo de antes.”177

Assim, a estratégia de intervenção 
organiza-se em duas partes. Primeiro a 
consolidação da fachada, do salão de festas e 

da caixa de escadas do antigo Cine-Teatro de 
Ovar, e posteriormente a extensão do edifício, 
através de um novo volume capaz de albergar 
o programa do Museu do Carnaval de Ovar. 
Com este projeto procurou-se a coexistência e 
mútua valorização entre preexistência e novo 
volume.

“O projecto de uma nova 
arquitectura não se aproxima apenas 
fisicamente à existente, relaciona- 
-se visual e espacialmente com ela, 
e estabelece ainda uma verdadeira 
interpretação do material histórico com 
o que se mede, de modo que este é o 
objecto de uma verdadeira leitura que 
acompanha explicita o implicitamente 

176. “Da mesma forma modificamos o espaço urbano, adaptamo-lo, transformamo-lo, utilizamo-lo, atravessando-o e vivendo-o: 
novas exigências e novas actividades criam constantemente novos percursos e lugares para acolher os utilizadores em novas 
actividades e usos, espaços desenhados para satisfazer as novas necessidades.” Paola Cannavò. “Programar a flexibilidade”, 
op. cit., p.18.
177. Tradução livre. Peter Zumthor. “Una intuicíon de las cosas” in Pensar la arquitectura. Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, SA, 2004, p.17.

[65] Planta de implantação do projeto para o Museu do Carnaval de Ovar.
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a nova interpretação no seu significado 
global.”178

A escolha do material que reveste o 
novo volume destinado ao Museu foi realizada 
ainda antes da conceção do mesmo. Desde 
o início da proposta que era clara a vontade 
de conservar a materialidade do edifício 
preexistente e implementar no novo volume 
uma materialidade que se diferenciasse do 
anterior, evidenciando as duas fases distintas 
da sua história, ainda que coexistissem de 
uma forma equilibrada. 

O material escolhido foi o vidro 
translúcido, com referência ao projeto de 
David Chipperfield, em 1999, para o novo 
edifício de acesso à Ilha dos Museus, em 

Berlim179. No projeto de David Chipperfield, 
este material aparece a revestir o edifício que 
faz a ligação entre quatro dos cinco museus 
deste conjunto, como é percetível na figura 66.

“O efeito será o de um bloco 
monolítico, ainda que ao mesmo tempo 
etéreo, que estabelecerá a entrada a 
uma populosa e única constelação de 
museus de uma forma atrevida mas sem 
pretensões.”180

A seleção da materialidade para 
revestir o volume deteve-se com o facto de 
transmitir uma linguagem mais contemporânea 
e de a associar a edifícios de cariz cultural, 
criando uma aparência neutra e luminosa. 
Como é possível compreender através da 

178. Tradução livre. Ignasi de Solà-Morales. “Del contraste a la analogia. Transformaciones en la concepción de la 
intervención arquitectónica” in Intervenciones, op. cit., p.35.
179. Tradução livre. “Nuevo Edificio de acceso a la Isla de los Museos” in AAVV. El Croquis: David Chipperfield 
1998/2004, nº120, Madrid, El Croquis Editorial, 2004, p.94.
180. Tradução livre. Ibidem.

[66] Projeto de David Chipperfield para a Ilha dos Museus em Berlim, 1999.
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axonometria da figura 67, este revestimento 
funciona como uma segunda pele do edifício 
e tem a capacidade de durante o dia, iluminar 
o Museu e deixar transparecer a atividade do 
interior do edifício, ainda que de uma forma 
difusa, e durante a noite, iluminar a cidade. Esta 
característica permite ao edifício estar sempre 
presente e visível, ainda que, mantendo uma 
maior privacidade e isolamento do exterior, 
fatores requeridos nas salas expositivas do 
museu.

“No Museu não deve haver 
propriamente espaço, não deve haver 
paredes nem chão nem tecto; nem luz. No 
Museu não deve haver espessuras nem 
aberturas nem sensação de interior e de 
exterior. O espaço do Museu impede a 
criação e a vizinhança deve ser apagada. 
A paisagem será exterior ao Museu, no 
sentido último e único: não existir. O 
Museu não deve ter princípio nem fim 

nem percursos. O Museu é um nada e a 
luz deve ser apagada para que o fogo não 
recomece sem ser notado.”181

A utilização do vidro translúcido, 
para além dos motivos expostos anteriormente, 
apresentou-se ideal neste caso, pelo contraste 
que estabelece com o edifício preexistente. 
Sem o objetivo de entrar em conflito, cria uma 
dualidade entre leve/pesado e claro/escuro, 
interessante para a elaboração do projeto.

Assim, a utilização deste 
material, torna o Museu mais convidativo, 
transformando-o num “edifício lanterna”.

A presença da preexistência e dos 
edifícios adjacentes, influenciou o caminho a 
seguir pela proposta.

“No que respeita ao desenho, 
e como quase sempre acontece em 
projectos de âmbito limitado, o essencial 

181. Álvaro Siza. “Exposição de Serralves Expor” in 01 Textos, op. cit., p.320.

[67] Esquema de encaixe da estrutura de vidro translúcido.
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[68] Esquema com os eixos estruturantes da volumetria da proposta.
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da sua definição depende das relações 
com das zonas envolventes, das margens, 
das zonas de transição, aí onde se pode 
encontrar uma multiplicada vocação 
de transformações; esses ignorados 
interstícios dos corpos da cidade.”182

O novo edifício desenhou-se 
segundo vários eixos essenciais, representados 
na planta da figura 68. Inicialmente um eixo 
longitudinal, proveniente do alinhamento da 
Avenida do Bom Reitor e que estrutura a 
organização dos espaços exteriores e a entrada 
no Museu. 

O eixo que estabeleceu o limite 
do edifício na sua relação com o logradouro, 
surge do alinhamento das garagens do bloco 
habitacional situado ao lado esquerdo. Apesar 
de ser esse o alinhamento estruturante, na 
verdade, foi a barreira de vegetação que protege 
este edifício que nos garantiu a importância 
desta direção, por reforçar a relação do Museu 
com a estrutura vegetal proveniente do Parque 
Urbano.

Foi introduzido um novo eixo 
na relação do edifício com o espaço exterior, 
também ele fulcral no projeto. Esta nova 
direção, paralela ao edifício da Cafetaria do 
Parque da Cidade, orienta os visitantes no 
sentido do Parque Urbano, num jogo de cotas 
efetuado através de uma escadaria e uma 
rampa. A Cafetaria do Parque da Cidade, 
apesar de ser um edifício aparentemente com 
pouca importância para o projeto, revelou- 
-se essencial para o bom funcionamento do 
Museu e na sua ligação com o parque. Teve 
um significado importante na estruturação 
deste projeto, por se tratar de um equipamento 
complementar e por ser inicialmente uma casa 
abandonada, que com a construção do Parque 
foi reabilitada e transformada em Cafetaria. Ou 
seja, assim como o Cine-Teatro se transformará 

em Museu do Carnaval, também a antiga ruína 
da casa alterou de programa para responder às 
necessidades atuais. Por essa razão é que se 
tornou importante relacioná-la o novo edifício. 

Finalmente, um eixo vertical, 
percetível nos cortes representados nas figuras 
69 e 70, externo aos constrangimentos da 
envolvente, ditado pelo vazio no centro do 
volume e pelo qual os espaços principais do 
museu estão organizados. Esse ponto torna- 
-se muito claro no piso dedicado às salas 
expositivas, que se sucedem umas às outras em 
torno desse espaço negativo, até voltarem ao 
ponto inicial, a caixa de escadas preexistente. 

Assim, através dos alinhamentos e 
da volumetria dos edifícios envolventes surgiu 
o novo volume anexo à preexistência do antigo 
Cine-Teatro.

É percetível o contraste de escala 
do edificado da Rua Ferreira de Castro e da 
Rua Gomes Freire, onde predominam os 
edifícios de habitação plurifamiliar de grande 
dimensão, com a Avenida do Bom Reitor, 
ladeada por casas unifamiliares espaçadas 
entre si. Esta condicionante fez com que o 
volume do Museu se desenvolvesse em altura 
junto à Rua Ferreira de Castro, diminuindo 
de escala na ligação com a Avenida do Bom 
Reitor e deixando um espaço exterior aberto 
que estabelece a ligação com a escala desta 
Avenida.

Para contrariar o carácter 
inicialmente compacto de edifício, aliado à 
vontade de preservar o vão da orquestra no 
piso 1 e a necessidade de iluminar a entrada 
do Museu, foi aberto um vazio na zona 
central do volume. Este negativo, cria uma 
relação muito especial com os vários espaços 
do Museu e com a sua abertura, passou a 
ser possível, através de todos os pisos ver a 
entrada do Museu.

182. Álvaro Siza. “Pedem-me para falar do Chiado” in 01 Textos, op. cit., p.54.
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O vazio situado no centro do 
edifício, dado o propósito do Museu, poderá 
também ser utilizado para a exposição de 
estruturas de maiores dimensões, que podem 
ser contempladas através dos vãos abertos no 
primeiro piso, destinado às salas de exposição.

Ao longo da elaboração da 
presente dissertação, ensaiaram-se várias 
propostas relativamente à nova volumetria. 
O novo volume, numa primeira fase mais 

contido, evidenciando o receio inicial de não 
querer abafar a preexistência, foi crescendo ao 
longo da formulação da proposta e ganhando 
autonomia, afirmando-se como Museu do 
Carnaval de Ovar. Ainda assim, e apesar 
da sua escala, não tenta competir com a 
preexistência, mas sim complementá-la.

A construção de uma maquete 
de trabalho à escala 1.500183, demonstrou- 
-se essencial para compreender a dimensão 

[69][70] Cortes do edifício do Museu em que é percetivel o vazio central.

183. “A maqueta permite representar, de forma compreensível para todos, o essencial da proposta contida nos complexos e para 
muita gente herméticos desenhos de arquitectura (plantas, alçados, cortes). (...) Constitui igualmente instrumento de estudo 
e de optimização, complemento de outros meios também insubstituíveis. Uma parte do que se faz, referido a maquetas, pode 
e deve acontecer passo a passo e no interior do estúdio do Arquitecto: modelos expeditos em material de fácil manipulação, 
apropriado à rápida modificação, à destruição e correcção. Testes de verificação global ou parcial. Mas em determinadas fases 
torna-se necessário um maior rigor, para apresentação de uma ideia em âmbito alargado ou para confirmação tranquilizante.” 
Álvaro Siza. “Maqueta – instrumento de trabalho e representação” in 01 Textos, op. cit., p.399.
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do edifício em contraste com a envolvente 
próxima, através da fácil manipulação do 
volume.

Numa fase posterior, o desenho 
foi uma ferramenta indispensável para a 
estruturação dos espaços interiores.

Na conceção dos espaços 
exteriores adjacentes ao Museu, propõe- 
-se a aquisição do terreno situado na parte 
traseira da parcela e consequente demolição 
dos muros que o delimitam, de forma a 
valorizar a requalificação do espaço público 
e proporcionar uma maior fluidez no acesso 
da Avenida do Bom Reitor ao Parque Urbano 
de Ovar. A eliminação destes muros, acentua 
o alinhamento dado pela Avenida do Bom 
Reitor, que se reflete na organização de todo 
o edifício para o Museu do Carnaval de Ovar.

A diferença de cotas entre a zona 
exterior do edifício e o Parque da Cidade 
foi resolvida com o recurso a uma escadaria, 
que seguindo a orientação do piso térreo, 
encaminha os visitantes, após percorrerem 
o espaço exterior do Museu, para o Parque 
da Cidade. Este percurso é intensificado pela 
rampa, que no limite do terreno, conecta as 
duas cotas, permitindo um acesso mais direto 
à esplanada da Cafetaria do Parque da Cidade 
e ao parque infantil. 

O muro que separa as duas 
cotas, devido à sua altura inicial permite aos 
visitantes sentarem-se mas posteriormente vai 
sendo absorvido à medida que a plataforma 
sobe.

A sucessão de espaços públicos 
inicia-se com a praça coberta e descoberta, 
onde se efetua a entrada para o Museu, seguida 

do espaço exterior, completamente descoberto 
onde se dá a confluência dos vários acessos, 
chegando finalmente ao sistema de rampas 
e escadas de acesso ao Parque da Cidade. 
Assim, o espaço projetado para o exterior do 
Museu, engloba vários momentos distintos e 
integra o sistema de conjugação de espaços 
verdes e pavimentados, presente no Parque 
Urbano. Com esta abertura e permeabilidade 
pretendeu-se quebrar os limites do terreno e 
devolver à cidade um local de encontro para 
a sociedade.

O espaço exterior, por ser de 
livre acesso, pode ainda acolher atividades 
complementares ao Museu, dada a sua 
dimensão, contrariando a ideia de ser apenas 
um local de passagem pelo interior do 
quarteirão.

Para fortalecer a ligação do 
exterior do Museu com o Parque da Cidade, 
optou-se por manter a vegetação preexistente 
e implementar mais exemplares na parcela 
de terreno contigua ao edifício de habitação 
vizinho.

Já após a estruturação das ideias 
iniciais para o projeto do Museu do Carnaval 
de Ovar, durante uma visita ao terreno, 
deparámo-nos com a reestruturação da 
Avenida do Bom Reitor. As obras realizadas 
consistiram na subida da via, ficando ao 
mesmo nível dos passeios destinados aos 
peões, e na colocação de um conjunto de 
ecopontos no acesso ao terreno do futuro 
Museu. De forma a privilegiar a proposta para 
o novo edifício e espaço exterior de acesso ao 
Parque da Cidade, propõe-se o realojamento 
destes ecopontos, na mesma rua, ainda que 

[71][72] Maquete de trabalho à escala 1.500.
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num local mais adequado.
Assim, o espaço exterior criado 

nesta proposta, pretende funcionar como 
espaço de transição entre a malha urbana da 
cidade e a zona verde do parque.

Quando nos focamos no interior 
do Museu percebemos, com a análise das 
plantas de vermelhos e amarelos, presentes 
nas figuras 75 a 78, que foi no piso térreo que 
se realizaram as alterações mais significativas 
relativas ao edifício preexistente. A remoção 
ou alteração de grande parte da estrutura 
e caixilharia original, permitiu resolver o 
problema de falta de permeabilidade e 
transparência do edifício, e a criação de uma 
grande praça coberta, aberta apenas por 
um vazio que anuncia a entrada do edifício. 
Assim, a entrada do Museu e da Loja/Posto 
de Turismo é realizada através de um espaço 
mais calmo e estável.

O pé-direito da praça coberta 
foi reduzido até à altura dos vãos de entrada 
preexistentes, de forma a criar um espaço 
mais contido que intensificasse a sensação 
de abertura e expansão ao chegar sob o 
vazio central do Museu. Este jogo de alturas 
e de contrastes, penumbra/luminosidade, 
é percetível quando analisados os cortes do 
edifício. A ligação entre estes dois espaços 
distintos é garantida pela cortina de vidro que 
efetua a entrada no Museu, sendo interrompido 
apenas pela parede estrutural preexistente. 

Situado à direita da entrada do 
Museu, encontra-se o espaço dedicado à Loja 
e Posto de Turismo. O espaço, organiza- 
-se longitudinalmente na base do edifício e 
aproveita a parede estrutural preexistente para 
organizar os espaços de apoio, como o arrumo 
e a instalação sanitária. Ao entrar no espaço, o 

pé-direito mais baixo, ajuda a organizar a zona 
do balcão informativo, aumentando na restante 
área. Toda a fachada voltada para a Avenida 
do Bom Reitor é revestida por uma camada 
exterior de vidro translúcido que garante a este 
espaço uma luz suave, homogénea e filtrada.

No lado oposto à Loja/Posto de 
Turismo, efetua-se a entrada para o Museu do 
Carnaval de Ovar através de um grande pano 
de vidro. À semelhança com o sucedido no 
espaço descrito anteriormente, a diferença de 
pé-direito, neste caso mais baixo na zona do 
balcão, que surge do alinhamento das escadas 
no exterior e ajuda a definir e separar o espaço 
de átrio de entrada, do balcão de atendimento. 
O alinhamento do pé-direito ajuda também, 
a encaminhar os visitantes para o espaço de 
bengaleiro e de instalações sanitárias. Após 
atravessar a passagem, intencionalmente 
estreitada pela parede estrutural preexistente, 
chega-se à zona dedicada aos acessos 
verticais, estabelecidos pela caixa de escadas 
preexistente e pelo elevador, introduzido nesta 
proposta para garantir a acessibilidade a todos 
os visitantes do Museu.

O piso térreo, figura 81, estabelece 
a separação entre os espaços técnicos, que se 
encontram enterrados no piso -1, figura 80, 
e os espaços públicos do Museu, nos pisos 
superiores. 

Através de uma rampa situada 
entre o edifício do Museu e o bloco habitacional 
adjacente, efetua-se a entrada de serviço e de 
cargas e descargas para o piso -1.

Dado o carácter deste piso, 
dedicado integralmente aos espaços técnicos 
e de armazenamento do Museu e por se 
encontrar enterrado em grande parte da sua 
superfície, optou-se por aumentar a área do 

[73][74] Vistas da maquete final à escala 1.200.
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[75]-[78] Plantas de vermelhos e amarelos da proposta.
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piso, em comparação com os pisos superiores, 
de forma a conseguir colocar, sob a plataforma 
exterior, os equipamentos que necessitassem 
de contacto com o exterior por questões 
de ventilação. A diferença de cotas entre o 
nível da rua e o nível do Parque da Cidade, 
permitiu a resolução dessa questão, essencial 
para o bom funcionamento do equipamento.

A passagem das infraestruturas 
necessárias para a renovação do ar do Museu, 
é efetuada pelo vão adjacente ao do elevador e 
através dos tectos falsos que percorrem todos 
os pisos do edifício. 

Para além do acesso exterior, o 
piso -1 relaciona-se com os restantes pisos 
do Museu através de uma escada de serviço 
com acesso direto à zona de receção, ou pelo 
elevador, que prevê também a sua utilização 
para cargas e descargas.

Através do piso de entrada, 
percorrendo a larga escadaria original, 
chegamos ao piso 1, dedicado aos espaços 
expositivos, figura 82. Neste piso, devido ao 
seu programa, foi importante proporcionar 
uma fluidez entre os espaços existentes - 
como por exemplo, a caixa de escadas e o 
salão de festas - e os novos espaços. Esta 
intenção foi concretizada através da criação 
de um percurso continuo entre as várias salas, 
criando uma ligação entre a estrutura da sala 
preexistente e os novos espaços. Os limites da 
estrutura preexistente são evidenciados pela 
diferença no pé-direito e pela conservação 
do vão de acesso ao vestíbulo da orquestra, 
adaptado agora a uma grande janela voltada 
para o pátio de entrada do Museu.

A espessa parede que contém o 
vão para o recinto da orquestra é o elemento 
que mantém a identidade do edifício e 
que estabelece a relação entre o novo e o 
preexistente. A figura 79, ilustra este vão após 
a demolição de parte significativa do Cine- 
-Teatro de Ovar 

A decisão de manter o vão da 
orquestra colocou alguns problemas na 
elaboração do projeto, como por exemplo, 
o facto de ser necessário manter a parede 
estrutural do antigo edifício e sacrificar a fluidez 
do piso inferior. Apesar desse constrangimento, 
considerou-se importante deixar presente esse 
elemento tão caracterizador do antigo edifício 
do Cine-Teatro184, uma vez que foi o Salão de 
Festas, onde se localiza o vão para o recinto da 
orquestra, que deu o mote para a transformação 
do edifício em Museu do Carnaval de Ovar, 
por ali se realizarem antigamente, os bailes de 
Carnaval.

Para evitar a compartimentação 
deste piso, optou-se apenas pela colocação 
de paredes que definam os espaços, sem 
comprometer a livre circulação dos visitantes, 
a flexibilidade de usos e a relação entre as 
várias salas.

Neste piso, a ligação com o pátio 
de entrada é estabelecida pelo vão de orquestra 
e pela janela longitudinal situada na sala em 
frente.

Apesar do revestimento exterior 
das salas do Museu ser feito num material 
que permite privacidade, ao mesmo tempo 
que garante uma luz uniforme, optou- 

184. “O debate sobre a demolição versus reutilização só pode ser eficaz se a discussão for baseada em fatos racionais. 
Uma avaliação de valor adequada é essencial. Em tal avaliação, os valores sociais, culturais, econômicos e técnicos são 
apresentados para o estado atual do complexo e os cenários de demolição e requalificação frente a frente com opções de 
reutilização ou transformação. A energia embutida no edifício existente também deve fazer parte da avaliação.” Tradução 
livre. Hubert-Jan Henket. “Reuse, Transformation and Restauration” in AAVV. DO.CO.MO.MO: Reuse, Renovation and 
Restoration, nº52, Lisboa, Docomomo International, 2015, p.13.
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-se por manter grande parte das paredes, 
fundamentais para a exposição, abrindo 
apenas vãos verticais nas zonas de transição 
entre salas. Dada a característica translúcida 
do revestimento, a abertura destes vãos não 
afeta a aparência homogénea dos alçados. No 
alçado preexistente, a entrada de luz é efetuada 
pelas portadas que dão acesso à varanda.

O carácter do piso 1, dedicado 
aos espaços expositivos é muito distinto do 
piso 2, figura 83, reservado para os espaços 
administrativos. O primeiro, caracteriza-se por 
ser mais amplo e flexível e por estabelecer um 
percurso circular, enquanto que o segundo, 
é um espaço compartimentado e mais 
reservado. Ao analisar apenas as plantas de 
cada piso é possível perceber que estes dois 
pisos são destinados a utilizadores e atividades 
diferentes. Assim, os espaços são organizados 
do mais público para o mais privado, consoante 
a sua proximidade com a entrada.

O último piso do Museu, como já foi 
referido, dedica-se aos espaços administrativos, 

serviços educativos e zona de arquivo. Estes 
espaços organizam-se, inicialmente a partir de 
um átrio de distribuição e depois, ao longo 
de um corredor que culmina num terraço. Os 
diversos gabinetes têm também ligação ao 
terraço através de uma varanda, voltada para 
a zona central do Museu, onde é também 
possível vislumbrar o átrio de entrada.

Neste piso, apesar da parte 
superior da fachada original se encontrar 
demolida até à altura das janelas, optou-se 
por recriar as janelas preexistentes, de forma 
a recuperar a linguagem do alçado do antigo 
Cine-Teatro. Este foi o único caso em que foi 
implementada a reconstrução de elementos 
demolidos do antigo edifício.

A localização privilegiada do 
terreno de projeto, possibilitou que o edifício 
fosse pensado como um todo, e principalmente 
que fosse projetado com várias frentes, todas 
elas com uma perspetiva diferente.

Inicialmente o alçado 

[79] Vão da Orquestra do Salão de Festas exposto durante a demolição do Cine-Teatro.
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[84] Axonometria explodida da proposta para o Museu do Carnaval de Ovar.
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correspondente à Rua Ferreira de Castro que 
manteve, em grande parte o alçado original 
do Cine-Teatro e onde se começa a evidenciar 
o novo volume de vidro destinado ao Museu. 
Foi também através deste alçado, representado 
na figura 85, que foi estabelecida uma relação 
mais direta com o interior do bloco e ao Parque 
Urbano, substituindo as portas do piso térreo 
apenas por vãos abertos. Esta alteração atribui 
ao alçado uma transparência e permeabilidade, 
antes inexistente. 

O alçado voltado para a Avenida 
do Bom Reitor restabelece, com recurso à 
estrutura de vidro translucido, o gaveto e o 
limite demolido do edifício preexistente. Este 
alçado, ilustrado através da figura 86, efetua 
uma relação muito próxima com edifícios 
importantes da vida quotidiana de Ovar, a 
Igreja Matriz e o Mercado Municipal, e por 
isso, manteve-se mais puro, deixando apenas 
à materialidade a responsabilidade de marcar 
a presença imponente do Museu. 

Por fim, o alçado voltado para o 
Parque da Cidade, estabelece a nova ligação 
entre a estrutura urbana da cidade e a estrutura 
verde do parque, como é percetível na figura 
87. O piso térreo recuado e a suspensão da 
estrutura de vidro do piso superior, encaminham 
quem percorre a Avenida do Bom Reitor a 
entrar no Parque da Cidade. Este percurso 
é acentuado pelas duas paredes de suporte, 
orientadas na mesma direção. Ao voltarmo- 
-nos de frente para este alçado, conseguimos 
perceber, através da luminosidade dada pelo 
vazio no centro do volume, onde se efetua a 
entrada do Museu, à direita, e da Loja/Posto 
de Turismo, à esquerda. Assim, através da 
sucessão de alçados, é percetível a formação 
do novo volume, numa nova materialidade, e a 
sua adaptação e equilíbrio com a preexistente.

“...devemos perguntar-nos, 
incessantemente, o que é que pode 
significar um determinado material num 
determinado conjunto arquitectónico. As 

boas respostas a esta pergunta podem 
fazer aparecer sob esta nova luz, quer 
a forma de uso habitual desse material, 
quer as suas propriedades sensoriais 
peculiares e geradoras de sentido. Se 
formos bem sucedidos, os materiais 
podem adquirir ressonância e brilho na 
arquitectura.”185 

Relativamente aos materiais 
propostos para a execução do projeto, no 
interior, o pavimento de todos os pisos 
seria refeito em betão polido de forma a 
homogeneizar todos os espaços do Museu 
e o revestimento das paredes em reboco 
estanhado. No exterior, também de forma 
a uniformizar os pavimentos, propõe-se a 
utilização de lajetas de granito de 60x80cm, 
refazendo o passeio pedonal já existente. 
Pretendeu-se ainda que todas as paredes 
exteriores, mesmo as que se encontram sob a 
estrutura de vidro translúcido sejam revestidas 
a reboco.

No que diz respeito à caixilharia, 
propõe-se a substituição das janelas 
preexistentes, uma vez que serão necessárias 
novas janelas para o novo volume. Para a 
nova caixilharia pretende-se uma linguagem 
semelhante à original. Os vãos de janela 
preexistentes vão ser mantidos, à exceção dos 
dois vãos quadrangulares localizados no piso 
térreo à direita da entrada. Serão removidos 
com o objetivo de unificar este pano de 
fachada de forma a fazer a transição para a 
nova materialidade. 

Na cobertura do piso 1, apesar 
de não ser praticável, demonstrou-se um 
cuidado especial no que diz respeito ao 
acabamento, recorrendo ao uso de lajetas de 
pedra granítica, à semelhança da utilizada no 
pavimento exterior, pelo facto de ser visível 
através do último piso. 

185. Tradução livre. Peter Zumthor. “Una intuicíon de las cosas” in Pensar la arquitectura, op. cit., p.11.
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[85]-[88] Alçados da proposta para o Museu do Carnaval de Ovar.
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[89]-[92] Interiores da maquete final à escala 1.200.
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[93][94] Vistas da maquete final à escala 1.200.
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Considerações 
finais

Mais do que a proposta final para a 
conversão do antigo Cine-Teatro em Museu do 
Carnaval de Ovar, esta dissertação pretendeu 
focar-se na importância da requalificação de 
um edifício decadente, situado num ponto 
central da cidade e na sua repercussão para a 
regeneração da mesma. 

A estética geral do edifício foi 
mantida, conservando seu valor simbólico. A 
introdução do novo volume revestido a vidro 
translúcido, recupera a paisagem urbana, 
anteriormente dominada pela ruina do Cine- 
-Teatro e dá resposta a uma nova vivência, o 
Museu do Carnaval de Ovar. 

A proposta de construção do 
Museu do Carnaval de Ovar nas ruínas do 
Cine-Teatro recupera a linha de pensamento 
estabelecida por André Tavares e referenciada 
no primeiro capítulo da presente dissertação186. 
O autor explica-nos que em Ovar os 
equipamentos de interesse coletivo são 
sucessivamente substituídos por diferentes 
equipamentos, construídos no mesmo local, 
formando o espaço social da cidade.

A consolidação de elementos e 
espaços originais, mantendo a memória da 
existência do Cine-Teatro e a implementação 
de materiais e linguagens contemporâneas, 
deixando claro uma nova fase no ciclo de vida 
do edifício, culmina numa proposta adequada 
e coerente. No interior, os novos espaços e 
os preexistentes dialogam entre si, através 
dos materiais utilizados, da caixilharia e da 
dimensão dos próprios espaços, formando um 
todo coeso.

“A ideia que um edifício dura 
para sempre tem sido questionada ao 
longo dos tempos. Apesar da vontade de 
eternidade dos construtores egípcios, a 
verdade é que os edifícios contêm em si 

186. Ver página 25.
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a ideia de um “ciclo de vida” (“do berço 
ao túmulo”), que em muitos casos pode 
ser longa.”187

Apesar de através da análise do 
Plano Diretor Municipal de Ovar ter ficado claro 
que os equipamentos culturais, de recreio e 
de lazer eram os que menos necessitavam de 
complementação, dado o caracter e a história 
do edifício do antigo Cine-Teatro de Ovar, 
a criação de um Museu com a temática do 
Carnaval pareceu-nos a mais adequada. A 
construção deste Museu permitiria que todo o 
espólio relativo ao Carnaval de Ovar estivesse 
guardado e preservado no mesmo local, assim 
como a realização de eventos e reuniões 
relacionadas com esta festividade.

O projeto do Museu do Carnaval de 
Ovar, por se enquadrar na Área de Reabilitação 
do Centro Histórico de Ovar, deu resposta à 
vontade expressa pela Câmara Municipal 
de Ovar relativamente à consolidação e 
regeneração do tecido urbano existente. 
Este equipamento potencia a prosperidade 
do município, quer economicamente através 
da criação de espaços de comércio e lazer 
impulsionando a economia local, quer social, 
tornando o centro histórico mais habitável, 
quer ainda natural, valorizando os espaços 
verdes no núcleo urbano.

O objetivo principal desta proposta 
passou por devolver à cidade de Ovar um 
edifício cultural há muito tempo desativado, 
ainda que, com um programa diferente. Assim 
como, promover uma maior conexão entre 
os percursos da cidade e o Parque Urbano, 
criando uma nova entrada através do Museu 
do Carnaval de Ovar.

Com esta proposta pretendeu-se 
enaltecer o preexistente e tirar uso das suas 
qualidades, adaptando-o às necessidades 

contemporâneas.
O Cine-Teatro estabelece uma 

relação muito afetuosa com os habitantes 
de Ovar, e a implementação do Museu do 
Carnaval nas suas ruínas consolidando o 
tecido urbano preexistente, revelou-se a 
oportunidade ideal para devolver à cidade 
e aos habitantes a dignidade do que resta 
deste edifício, transformando-o num ponto de 
referência na cidade de Ovar.

187. Cristina Verissímo. “O tempo dos materiais da arquitectura”, op. cit., p.36.
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a 01 de dezembro de 2019.
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=16385 visitado 

a 01 de dezembro de 2019.
https://www.cgd.pt/Institucional/Patrimonio-Historico-CGD/Patrimonio-em-

destaque/Pages/Filiais-e-Agencias-CGD.aspx visitado a 01 de dezembro de 2019.
https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/2780/pdm---plano-diretor-municipal.aspx visitado a 

10 de dezembro de 2019.
https://www.cm-ovar.pt/pt/pt/pt/menu/154/reabilitacao-urbana.aspx visitado a 10 de 

dezembro de 2019.
https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/154/reabilitacao-urbana.aspx visitado a 14 de 

dezembro de 2019.
https://cultura.cm-ovar.pt/pt/menu/29/museu-julio-dinis.aspx visitado a 14 de 

dezembro de 2019.
https://cultura.cm-ovar.pt/pt/menu/2790/museu-escolar-oliveira-lopes.aspx visitado a 

14 de dezembro de 2019.
https://www.cm-ovar.pt/pt/326/casa---museu-de-arte-sacra-da-ordem-franciscana-

secular.aspx visitado a 14 de dezembro de 2019.
https://cultura.cm-ovar.pt/pt/menu/31/escola-de-artes-e-oficios.aspx visitado a 14 de 

dezembro de 2019.
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https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/535/patrimonio-classificado-de-interesse-municipal.
aspx visitado a 14 de dezembro de 2019.

https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/536/patrimonio-classificado-de-interesse-publico.
aspx visitado a 14 de dezembro de 2019.

https://www.cm-ovar.pt/pt/342/capelas-dos-passos.aspx visitado a 14 de dezembro 
de 2019.

https://www.cm-ovar.pt/pt/pt/menu/366/acra.aspx visitado a 14 de dezembro de 
2019.

https://www.iera.pt/polos/ovar/ visitado a 15 de dezembro de 2019.
https://firenze.repubblica.it/tempo-libero/articoli/cultura/2020/02/17/news/free_

museums_and_carnival_in_florence_tuscany-248793391/ visitado a 17 de julho de 2020.
https://www.visittuscany.com/en/attractions/la-cittadella-and-the-carnival-museum/ 

visitado a 17 de julho de 2020.
http://museodelcarnevale.blogspot.com/p/cittadella-del-carnevale.html visitado a 17 

de julho 2020.
https://viareggio.ilcarnevale.com/en/la-storia/storia-e-tradizione/ visitado a 17 de 

julho de 2020.
https://viareggio.ilcarnevale.com/en/luoghi/la-cittadella visitado a 17 de julho de 

2020.
https://www.archdaily.com.br/br/883960/casa-do-carnaval-a-and-p-arquitetura-e-

urbanismo visitado a 17 de julho de 2020.
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/18.211/7056 visitado a 17 de 

julho de 2020.
https://www.salvadordabahia.com/en/casa-do-carnaval-carnival-house/ visitado a 17 

de julho de 2020.
https://www.salvadordabahia.com/experiencias/casa-do-carnaval/ visitado a 17 de 

julho de 2020.
https://g1.globo.com/ba/bahia/carnaval/2019/noticia/2019/02/05/museu-que-abriga-

historia-do-carnaval-da-bahia-e-tem-interatividade-multimidia-completa-um-ano.ghtml visitado a 
17 de julho de 2020.

http://pelourinhodiaenoite.salvador.ba.gov.br/index.php/24-onde-visitar/museus/469-
casa-do-carnaval-da-bahia visitado a 17 de julho de 2020.

https://abihbahia.org.br/noticia/salvador-ganha-primeiro-museu-do-carnaval visitado 
a 17 de julho de 2020.

http://museodelcarnevale.blogspot.com/p/museo-del-carnevale-di-viareggio.html 
visitado a 19 de julho de 2020.

http://www.carnavaldebarranquilla.org/museodelcarnaval/ visitado a 19 de julho de 
2020.

http://www.carnavaldebarranquilla.org/carnaval-de-barranquilla-origen/ visitado a 19 
de julho de 2020.

https://www.lapiragua.co/nuevo-destino-turistico-museo-del-carnaval-abrira-sus-
puertas-en-barranquilla/entretenimiento/ visitado a 19 de julho de 2020.

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/carnaval-barranquilla-
colombia-ya-tiene-propio-museo_1401358.html visitado a 19 de julho de 2020.

https://revistaaxxis.com.co/arquitectura-disruptiva-colombia/ visitado a 19 de julho 
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de 2020.
http://www.periodicoelpunto.com/museo-del-carnaval-el-hogar-de-las-alegrias-

anoranzas-y-recuerdos-de-las-carnestolendas/#.Xy08TihKjtR visitado a 19 de julho de 2020.
https://regioncaribe.com.co/museo-del-carnaval-una-obra-para-vivir-365-dias-de-

fiesta-en-barranquilla/ visitado a 19 de julho de 2020.
https://www.ruedalaprensa.com/index.php/cultural/3340-museo-del-carnaval-53-

firmas-interesadas-en-construirlo visitado a 19 de julho de 2020.
https://jornaldemafra.pt/2020/01/04/torres-vedras-inauguracao-do-centro-de-artes-e-

criatividade-antigo-matadouro-prevista-para-o-carnaval-de-2021/ visitado a 19 de julho de 2020.
https://www.publico.pt/2018/01/31/local/noticia/torres-vedras-lanca-concurso-para-

reabilitar-zona-junto-ao-futuro-museu-do-carnaval-1801487 visitado a 19 de julho de 2020.
https://www.archdaily.com.br/br/01-49127/1o-lugar-jose-neves-vence-concurso-

publico-para-a-elaboracao-do-centro-de-artes-do-carnaval-em-torres-vedras visitado a 19 de julho 
de 2020.

https://espacodearquitetura.com/noticias/torres-vedras-concursos/ visitado a 19 de 
julho de 2020.

https://www.revistafesta.com/online/pais/item/785-foi-aprovado-o-financiamento-
comunitario-para-o-centro-de-artes-e-criatividade-em-torres-vedras visitado a 19 de julho de 
2020.
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Peças desenhadas Planta de implantação - escala 1.1000
Planta do piso -1 - escala 1.200
Planta do piso térreo - escala 1.200
Planta do piso 1 - escala 1.200
Planta do piso 2 - escala 1.200
Planta de cobertura - escala 1.200
Cortes - escala 1.200
Alçados - escala 1.1000
Corte construtivo - escala 1.50
Planta de vermelhos e amarelos do piso -1 - 
escala 1.200
Planta de vermelhos e amarelos do piso 
térreo - escala 1.200
Planta de vermelhos e amarelos do piso 1 - 
escala 1.200
Planta de vermelhos e amarelos do piso 2 - 
escala 1.200
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Anexos Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de 
Cinema e Teatro para Ovar
Plantas do Projeto de Cinema e Teatro para 
Ovar
Alçados e cortes do Projeto de Cinema e 
Teatro para Ovar
Plano para a Ampliação da Área de Reabilitação 
Urbana de Ovar
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