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Abstract

PT EN
Ao longo do último ano letivo, no âmbito da cadeira de Projeto X, foi solici-
tado a elaboração de um projeto na Avenida Almirante Reis que estivesse 
relacionado com o cinema.

O tema Cinema e Arquitetura: Um Espaço de Tertúlia surgiu após a consta-
tação de que esta artéria de Lisboa esteve sempre fortemente ligada a esta 
forma de arte e como tal muitas salas de cinema existiram e chegaram até 
aos dias de hoje, apesar de terem diferentes programas nos dias de hoje.

Após a pesquisa, a visita ao local e a recolha de documentação, surgiu a 
ideia de desenvolver a tese sobre a reativação de todo este sistema de salas 
existentes ao longo da avenida através da criação de uma escola de cinema 
e teatro.

Através desta escola, situada no lote da antiga fábrica de cerveja Portugalia, 
que para este exercício foi considerado que o lote se encontra vazio na sua 
totalidade, é pretendido que o sistema volte a ser utilizado como tinha sido 
inicialmente planeado, e não como hoje está criando assim uma Avenida do 
Cinema no coração da cidade.
 

Palavras Chave: Cinema, Cenário, Destruição, Estúdio, Avenida Almirante Reis

During the last scholar year, in the scope of the Project X subject, a project 
was requested in the Almirante Reis Avenue that was related to the cinema 
thematic.

The theme Cinema e Arquitetura: Um Espaço de Tertúlia (Cinema and Ar-
chitecture: A Space of Assembly), came about after the realization that this 
artery of Lisbon was always strongly linked to this form of art and as such 
many cinemas existed and have reached to the present day, although they 
have different programs nowadays.

After research, site visit and documentation gathering, there was an interest 
in reactivating this entire system of existing rooms along the avenue through 
the creation of a film and theater school.

Through this school, located in the lot of the former brewery of Portugália, 
that for the purpose of the exercise was considered as a vacant lot in its tota-
lity, it is intended that the system be reused as originally planned, and not as 
it is today, thus creating a Cinema Avenue in the heart of the city. 

Keywords: Cinema, Scenario, Destruction, Studio, Almirante Reis Avenue
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I. Introdução

O tema Arquitetura e Cinema: Um Espaço de Tertúlia surge como ponto fulcral deste trabalho decorrente 
de uma pesquisa realizada no início do segundo ano de mestrado, lançada pela Arquiteta Inês Lobo, 
como um dos pontos em foco na análise da Avenida Almirante Reis. Após a realização desta pesquisa 
foi observado que a avenida está fortemente marcada pela existência de diversas salas de cinema devo-
lutas, ou que, com o passar dos anos, receberam novos usos, o que reforçou a vontade de aprofundar 
este tema. 

De forma a enquadrar todo o processo que levou à criação do projeto, uma escola de cinema e teatro, 
foi necessário saber o que aconteceu no cinema português no século XX, a nível técnico e criativo, bem 
como a caracterização da evolução da Avenida Almirante Reis ao longo dos anos até chegar aquilo que 
hoje é, para depois nos focarmos nas salas de cinema que deixaram memórias em várias gerações em 
Lisboa.

Vamos ainda falar em cidades como cenários através da destruição de algumas das principais cidades 
europeias durante a Segunda guerra, e a maneira como o cinema respondeu a esses acontecimentos, 
através da obra de W.G. Sebald e a duplicação de cidades do interior dos Estados Unidos da América 
por parte do KGB e no deserto do Utah por parte do exército americano.

Para concluir é apresentado o primeiro “estúdio” de cinema, desenvolvido por Thomas Edison, e dois dos 
maiores estúdios cinematográficos da europa: o “Cinecittà” e o “UFA Berlim” e como estes marcaram a 
historia do cinema europeu.
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II.I. Reimaginar Lisboa

Durante o Estado Novo a produção cinematográfica em Portugal sofria um forte controlo por parte das 
organizações governamentais de maneira a conseguir controlar as opiniões dos cineastas e também de 
forma a que apenas os seus ideais chegassem ao povo português. Assim sendo, os cineastas tiveram 
que arranjar um caminho alternativo que lhes possibilitasse expressar as suas opiniões e criticar o estado 
do país sem que o governo Salazarista, e posteriormente, Marcelista conseguissem detetar e censurar.

De forma a que a população não pensasse que existia uma forte opressão cultural por parte do governo, 
Marcelo Caetano organiza uma iniciativa cinemática que consiste numa retrospetiva do cinema america-
no, com os filmes de autor descobertos pela Nouvelle Vague. Esta iniciativa foi considerada “(…) o maior 
acontecimento cultural desde o aparecimento de Orfeu (…)”1  por Alberto Seixas Santos e António Pedro 
Vasconcelos na revista O Tempo e o Modo, de 1963.

Com a chegada da década de sessenta chega também o primeiro filme a cores com o carimbo nacional, 
A Raça, de Augusto Fraga produzido em 1961. É uma década de continuidade e de inovações. A primeira 
rutura com o cinema que tinha vindo a ser produzido até esta data foi o filme Dom Roberto2 , de 1962, 
produzido por José Ernesto de Sousa, realizador neorrealista com raízes na corrente cultural francesa  
“Nouvelle Vague”. Dom Roberto é um filme que suscita questões de consciência e sentimentos de revol-
ta, o que levou à prisão do autor pela PIDE. Esta longa metragem ganha um prémio no festival de cinema 
de Cannes e é considerado o primeiro filme a romper com a tradição cinematográfica portuguesa. Esta 
rutura é dupla, ou seja, não só a nível de estilo e género, mas também politica, uma vez que vai contra as 
diretrizes do governo nacionalista. Em conjunto com o filme de Paulo Rocha Os Verdes Anos, de 1963, 
Dom Roberto está  impregnado de espírito crítico e de vontade denunciadora, e iniciaram uma nova fase 
no cinema português que ficou conhecida como “Novo Cinema”3.
 
É com a criação deste movimento estilístico português que surgem filmes como Os Verdes Anos, rea-
lizado por Paulo Rocha em 1963, Belarmino, realizado por Fernando Lopes em 1964, que mostram a 
cidade de Lisboa com dois olhares distintos, uma cidade em constante alteração e décadas mais tarde 
surgem filmes como In The White City, realizado por Alan Tanner em 1983, e Lisbon Story, realizado por 
Wim Wenders em 1994, que à semelhança dos dois títulos anteriores também estes se debruçam sobre 
a cidade de Lisboa.

Os Verdes Anos é um filme que retrata a dicotomia entre o campo e a cidade, os elementos que definem 
a cidade nas zonas de fronteira. A narrativa desenrola-se nesta inquietude de mostrar os dois lados da 
mesma moeda, a nível do território, da geografia e também dos elementos arquitetónicos.

A harmonia deste filme resulta no fato de não apresentar uma visão extremista da cidade ser o mal de to-
dos os problemas, da arquitetura moderna ser a origem do mal. O filme decorre numa zona de charneira 
entre o que se considera uma cidade tradicional, com os seus quarteirões, as ruas corredores, as praças, 
a Avenida de Roma, a Praça de Londres e o Areeiro, e a cidade moderna como o Bairro das Estacas e 
os edifícios do Vá-Vá. Através desta comparação somos confrontados com uma Lisboa dividida entre os 
ricos e os pobres. 

1 Citação da revista Tempo e Modo, revista editada entre 1963 e 1977.
2 “Dom Roberto“ é um filme sobre um vagabundo de Lisboa chamado João Barbelas, que deambulava pela cidade 
com o seu teatro de fantoches.
3 “Novo Cinema” é um movimento vanguardista, que aparece nos anos 60 em Portugal durante o Estado Novo que se 
opõe à ideologia corrente.
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1. Poster do filme Os Verdes Anos, Paulo Rocha, 1963
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2. Fotograma do filme Os Verdes Anos, Paulo Rocha, 1963 3. Fotograma do filme Os Verdes Anos, Paulo Rocha, 1963
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O tema central do “Novo Cinema” é a cidade, o desmoronar da vida rural, a cidade cosmopolita e in-
terclassista, e este filme é o primeiro filme português que se foca nesta nova realidade citadina, com a 
narrativa a centrar-se em Júlio, um jovem de dezanove anos que se muda do campo para a cidade para 
trabalhar como sapateiro. Assim que chega a Lisboa conhece Ilda, uma jovem empregada doméstica. 
Com o desenrolar da ação Júlio e Ilda começam a namorar, contudo o ambiente citadino não agrada a 
Júlio fazendo com que este considere a cidade um ambiente hostil e, consequentemente, termine a sua 
relação com Ilda.

Considerado um filme inovador pela critica devido à sua linguagem, Os Verdes Anos não fogem à influên-
cia do neorrealismo italiano, principalmente pelo seu tema, o desajuste social numa cidade repressiva, e 
às suas personagens principais que representam o povo e as suas respetivas profissões: o sapateiro e 
a criada de uma família burguesa de Lisboa.

Esta longa metragem de Paulo Rocha dá-nos uma visão fatalista da cidade de Lisboa e como ela pode 
afetar os seus intervenientes ao ponto de estes estarem dispostos a desistir de quase tudo porque não 
conseguem lidar com o seu ambiente e ritmo de vida.
A grande diferença deste filme para os outros produzidos em Portugal foi o fato deste ter despertado 
o interesse da critica estrangeira e também por ter sido um dos primeiros filmes a desafiar os cânones 
impostos pelo Estado Novo.

“Belarmino para mim era apenas um boxer”4

Belarmino é um filme de Fernando Lopes de caráter biográfico sobre um engraxador e pugilista Belarmi-
no Fragoso que residia no bairro da Mouraria, sitio onde começou a praticar boxe no Clube Desportivo 
da Mouraria. Antes de começar a praticar boxe a tempo inteiro, Belarmino era engraxador na praça dos 
Restauradores, onde muitas vezes fugiu da policia deixando o serviço inacabado. 
Belarmino é um homem que treinava boxe em ginásios e que gostava de frequentar cabarets, estabe-
lecimentos que por norma não são prediletos para a realização de um filme, sem que este seja o tema 
principal.

Este filme de caráter biográfico é na sua essência uma entrevista, feita por Baptista- Bastos, que se 
complementa com filmagens de Belarmino na rua ou no café onde pintava aguarelas para depois vender. 
Ao contrário do filme Os Verdes Anos, esta longa metragem mostra-nos uma parte da cidade de Lisboa 
mais soturna. 

Durante a entrevista conseguimos entender que Belarmino tem alguma consciência social e do ambiente 
que o rodeia quando diz “Dentro do boxe ou qualquer desporto não há engenheiros ou arquitectos que 
vão para o desporto e que levam porrada na cabeça porque gostam (…)”5 . É ainda importante referir 
que anos antes desta entrevista o boxe era um dos principais desportos com muita afluência na capital 
portuguesa, tendo havido combates no Parque Mayer.

4 Citação do filme Belarmino de Albano Martins, que tinha sido manager de Belarmino Fragoso
 
5 Citação de Belarmino Fragoso no filme Belarmino 
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“A vida é como o desporto. 
É bela.
Nós é que damos cabo dela”6

 
Continuando a percorrer a história do cinema encontramos um filme realizado por um realizador estran-
geiro chamado Alain Tanner. Intitulado In the White City, ou em português A Cidade Branca, é uma longa 
metragem de 1983 e uma coprodução suíça e portuguesa. Como temática o filme reflete sobre a solitude 
e a mutação do homem enquanto entidade itinerante.

A ação deste filme passa-se na zona ribeirinha de lisboa e foca-se num marinheiro chamado Paul, mecâ-
nico naval, que desembarca no porto de Lisboa e durante a sua estadia na cidade deambula pela mesma 
com a sua Super-8. Durante os dias que passa em Lisboa paul envia diversas cartas à sua mulher, que 
está na Suíça, e vários filmes feitos por ele com a sua Super-8.

Quando entra num café em Lisboa à procura de um quarto para alugar conhece Rosa, por quem mais 
tarde se viria a apaixonar, uma empregada de mesa e camareira. Numa noite, Paul decide ir a uma casa 
de snooker onde dois homens veem uma oportunidade para o assaltar, e quando este sai da casa estes 
dois seguem-no e assaltam-no numa rua de lisboa deixando-o sem qualquer dinheiro, contudo continua 
em lisboa por causa de Rosa com quem já tinha uma ligação amorosa.

No dia em que era suposto Paul embarcar, ele decide ficar em Lisboa, mas apesar deste gesto Rosa tem 
a certeza que um dia ele vai partir e começa a distanciar-se dele. Num dos seus passeios pelos bairros 
típicos de Lisboa, Paul encontra um dos assaltantes e decide enfrentá-lo e acaba por ser esfaqueado no 
peito e vai para o hospital. Rosa sem saber de nada nem do seu paradeiro, pensa que Paul se foi embora 
e decide ir para frança sem que ninguém saiba ao certo o seu paradeiro.

Quando Paul sai do hospital vai à procura de Rosa, mas ninguém sabe dizer onde é que ela está em 
França. Após uma procura incansável Paul desiste e vende a sua camara de filmar para poder comprar 
um bilhete de comboio para voltar a casa.

Neste filme Lisboa é-nos apresentada através das filmagens de Paul em Super-8 e através das filmagens 
do realizador. Lisboa passa a ter uma preponderância que transcende a qualidade de cenário e eleva-a 
quase a personagem secundária deste filme. 
 
Decorre o ano de 1994 e Lisboa é comemorada, destacando-se destas celebrações e um filme intitulado 
Lisbon Story, em português Viagem a Lisboa, realizado por Wim Wenders e escrito pelo mesmo sobre a 
cidade de Lisboa, cidade que já tinha utilizado anteriormente como cenário nos seus filmes.

Assim sendo este filme surge como uma espécie de frívola crónica sobre e numa cidade que é captada 
por Wenders de forma extraordinária e singular, enquanto pensa sobre a natureza do cinema no que toca 
ao valor do som e da imagem.

6 Citação de Belarmino Fragoso no filme Belarmino
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5. Poster do filme Belarmino, Fernando Lopes, 1964
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6. Poster do filme Dans la Ville Blanche, Alan Tanner, 1983
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6. Fotograma do filme Dans la Ville Blanche, Alan Tanner, 1983 7. Fotograma do filme Dans la Ville Blanche, Alan Tanner, 1983
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8. Poster do filme Lisbon Story, Wim Wenders, 1994
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9. Fotograma do filme Lisbon Story, Wes Wenders, 1994 10. Fotograma do filme Lisbon Story, Wes Wenders, 1994
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A ação do filme centra-se em Phillip Winter, sonoplasta alemão, que recebeu um pedido de um amigo 
seu, realizador, para que este viesse a Lisboa ajudá-lo a terminar o seu filme. Quando Winter chega a 
Lisboa não sabe onde é que o seu amigo está, mas apesar disso descobre uma cidade magnifica que o 
fascina e que o coloca perante um conjunto de peripécias inesperadas. Sem saber o paradeiro do seu 
amigo e apenas com uma bobine de imagens recolhidas pelo realizador, Winter dedica-se a gravar os 
sons da cidade para encaixar nas imagens recolhidas até então e enquanto faz essa recolha encontra-se 
com diversas personagens, das quais se destaca Teresa Salgueiro.7 

Este filme é considerado por muitos como um estudo experimental que junta a musica dos Madredeus 
com a capacidade única que Wim Wenders tem para contar historias. Recheado por um vasto elenco é 
de destacar a homenagem feita a Manoel de Oliveira por Wim Wenders.

Lisboa neste filme não nos é apresentada apenas de forma visual, ao contrario dos outros referidos an-
teriormente, mas também sonoramente através dos sons recolhidos pela personagem principal, Phillip 
Winter, permitindo conhecermos a cidade de forma mais profunda.

Quanto ao remanescente dos anos noventa é de destacar no fim da década uma temática até então tabu: 
a realidade social nos bairros clandestinos da zona metropolitana de Lisboa.  Esta temática é explorada 
através da ficção em filmes como Ossos do realizador Pedro Costa, de 1997, ou Zona J do realizador 
Lionel Vieira, de 1998. Em 1999 estreia-se no cinema português a realizadora Manuela Viegas com um 
melodrama que revela, através de momentos narrativos e artísticos os ideais e frustrações dos jovens 
que vivem isolados no interior do país em terras abandonadas pela emigração, chamado Glória, que será 
o primeiro filme a representar Portugal no festival de cinema de Berlim.

Os anos noventa e o fim do século XX ficaram marcados no cinema português por toques melodramáti-
cos, que reviviam os velhos tempos, uma ficção que leva tendências realistas influenciada pela “Nouvelle 
Vague” , mas sobretudo com a exploração de Lisboa e os seus bairros marginais como cenários prepon-
derantes à criação cinematográfica portuguesa. 

7 Teresa Salgueiro era, na época, vocalista da banda Madredeus.
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II.II. A Avenida Almirante Reis

“Do nosso tempo é a grande artéria de Almirante Reis, que sucedeu na designação, como tenho dito, a 
Avenida D. Amélia. Tem 40 anos incompletos. É uma linha urbana de primeira categoria, sem história, 
que começou a rasgar-se timidamente no final do século passado [séc. XIX]. Obedeceu a um plano, e 
por esta circunstância ofereceu o esplendoroso aspecto citadino que se lhe nota. Assim fosse sempre 
Lisboa.”8   

A Avenida Almirante Reis é uma das principais vias da cidade de Lisboa e, provavelmente, a mais diver-
sificada a nível cultural. Até 1910 conhecida por Avenida Dona Amélia, após a Revolução Republicana 
passa a ser conhecida como Avenida Almirante Reis em homenagem ao Almirante Carlos Cândido dos 
Reis, vice-almirante da Marinha de Guerra Portuguesa e um dos organizadores da revolução de 5 de 
outubro de 1910. Esta avenida é uma das mais extensas de Lisboa, onde é possível reconhecer, uma 
estrutura urbana linear representativa da ocupação da cidade no último século em termos arquitetónicos, 
históricos e sociais. Edificada na linha de água que desemboca na Baixa Pombalina, esta corresponde 
ao prolongamento da Rua da Palma, junto ao Martim Moniz e posteriormente até ao Areeiro.

O seu plano de construção demorou mais de um século entre a sua realização e a consolidação do mes-
mo, tendo em conta que o ponto fulcral da estratégia era a ligação entre o centro da cidade e a zona rural 
a nordeste de Lisboa de maneira a abastecer os diversos mercados da cidade.

Surge como alternativa à que existia no século XVIII, a rua Direita dos Anjos/ Estrada de Arroios com o 
objetivo de normalizar o trânsito nesta rua até ao Desterro. Começou a ser planeada a partir de 1877, 
primeiro através da comissão do Plano Geral de Melhoramentos da Capital, chefiada na altura pelo enge-
nheiro Pierre Joseph Pézerat. Contudo foi só quando o engenheiro Ressano Garcia chegou à liderança 
desta comissão que se apresenta uma solução viável, que respondia às necessidades exigidas pela ci-
dade, e em 1892, é iniciada a construção desta mesma. A nível social e urbano a Avenida Almirante Reis 
tem um papel de destaque na história da cidade, pelo simples facto de que a partir da segunda metade 
do século XX é a principal via de ligação entre a Baixa Pombalina e o resto de Lisboa.

Uma das principais características desta Avenida é a vertente comercial que tem raízes históricas uma 
vez que este eixo corresponde à antiga ligação entre a zona oriental da cidade (Baixa Pombalina, Mou-
raria, Castelo e Alfama) e a zona rural da região saloia, que era a principal zona de abastecimento da 
cidade em produtos agrícolas, e posteriormente foi uma zona da cidade de comércio fortemente especia-
lizado na área do mobiliário e eletrodomésticos, mas com o passar dos anos este tipo de especialização 
foi desaparecendo e foi substituída por um comércio de baixa qualidade e de vertente retalhista. Esta 
mudança de tipo de comércio foi um fenómeno que acompanhou a diversificação cultural da Avenida.

8  Araújo, Norberto. Peregrinações em Lisboa. Vol. IV. Lisboa: Parceria A.M. Pereira, 1939, pág.73.
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11. Avenida Almirante Reis, 1910, Entroncamento com o Regueirão dos Anjos, Joshua 
Benoliel, in AML.

12. Avenida Almirante Reis, 1939, Cruzamento com a Rua dos Anjos , Eduardo Portugal, 
in AML.
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“Ora o cinema sempre teve – e podemos ver isso nos irmãos Lumière, que iam às feiras mostrar os seus 
filmes, que eram um divertimento popular – um papel social importante, como distração, como forma 
de prazer, para chorar e rir. Tirar os cinemas do centro das cidades foi uma forma de matar os dois, e 
de desertificar as próprias cidades. (…) O primeiro multiplex surgiu em Toulon, fora da cidade, perto da 
autoestrada, e os cinemas no centro fecharam. Quando isso aconteceu, as lojas também fecharam. E o 
centro da cidade tornou-se um lugar sem lei, um lugar de medo, de angústia. Enquanto o cinema nasce 
da luz – não nos devemos esquecer que os cinemas ficam abertos todos os dias até tarde, noite dentro, 
(…). Então os centros da cidade foram ocupados pelo medo, pelo terror.”9   

Após breve análise à Avenida Almirante Reis, podemos concluir que o que aconteceu com o comercio 
é semelhante ao que veio a acontecer às salas de cinema da Avenida, visto que nos dias de hoje todas 
estas salas, que num momento ou outro foram icónicas, (nos anos 50 e 60 eram um ponto de congrega-
ção da sociedade lisboeta) hoje têm utilidades completamente opostas para as quais foram desenhadas 
e em alguns casos as alterações feitas obliteraram a memória destes locais. 

As salas de cinema serão enumeradas no sentido Alameda D. Afonso Henriques em direção à praça 
Martim Moniz. Este sentido faz com que a primeira sala de cinema seja o Cinema Império.
Inicialmente pensado para ser um edifício com duas salas, uma de cinema e outra de teatro, com o ob-
jetivo de juntar no mesmo espaço estas duas vertentes artísticas, o que no projeto final não se viria a 
concretizar desta forma.

No projeto apresentado pelo arquiteto Cassiano Branco em 1945, o cinema seria desenvolvido a partir 
de uma estrutura simétrica que permitia a comunicação entre os volumes da melhor maneira possível, 
visto que este lote se encontra no cruzamento da Alameda D. Afonso Henriques com a Avenida Almirante 
Reis. No seu interior a sala retangular, de cinema e teatro, ocupa quase toda a totalidade do lote e o seu 
desenho deixa de forma bastante esclarecedora as diferentes categorias dos lugares com uma plateia 
com capacidade para cerca de 908 espectadores e dois balcões superiores com uma capacidade de 
1418 lugares, complementados por um sistema de circulação que facilitava a movimentação dos espec-
tadores entre a sala de refeições e o grande salão de festas, locais que se encontravam entre o primeiro 
e o segundo balcão da sala.

Contudo o projeto final viria ser assinado pelo arquiteto António Varela e inaugurado em 1952 com o 
estatuto de uma das maiores salas de cinema da capital, sendo ultrapassada apenas pelos Cinema São 
Jorge e pelo Cineteatro Monumental. No dia da sua inauguração foi projetado o filme “O Preço da Juven-
tude” de René Clair. O Cinema Império foi também utilizado como um teatro entre 1961 e 1965. Com o 
aparecimento dos centros comerciais e a centralização das salas de cinema nos mesmos, o cinema viria 
a encerrar no último dia do ano de 1983.

À semelhança do Cineteatro Monumental, também o Cinema Império foi guarnecido com um café-restau-
rante conhecido por Café Império, inaugurado em 1955, onde nas décadas de cinquenta e sessenta se 
realizavam concertos e outras atividades culturais que fizeram com que este se tornasse um dos princi-
pais espaços de tertúlia e cultura da capital. 

9 Karmitz, Marin, entrevista de Sérgio C. Andrade. Tirar os cinemas do centro dascidades foi uma forma de matar os 
dois Lisboa: Público, (25 de Setembro de 2016).

II.III. Os Cinemas da Avenida
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13. Cinema Império, 1957, Estúdio Mário Novais, in Biblioteca de Arte da F.C.G.
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15. Cinema Império, 1957, Sala de Projeção14. Cinema Império, 1957, Sala de Cinema vista do Palco
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Continuando a descer a Avenida, a próxima sala com que nos deparamos é o Imperial Cinema, situado 
no Bairro de Arroios surge na primeira metade dos anos vinte com o nome Pathé Cinema. Esta sala era 
composta por cerca de 800 lugares que se encontravam distribuídos por balcões, plateia, fauteils e, ao 
contrário da sala anterior, camarotes.

No início da década seguinte a empresa responsável pela manutenção e gerência do espaço decide fa-
zer obras de maneira a melhorar as condições da sala a nível estrutural e do conforto dos espectadores e 
também a instalação de um sistema de som. Com a conclusão das obras o cinema passou a chamar-se 
Imperial Cinema. Contudo em 1956 esta sala volta a sofrer alterações, desta vez através do arquiteto 
Fernando Silva, arquiteto responsável pelo projeto do Cinema São Jorge, com o objetivo de tornar esta 
sala mais confortável aos seus utilizadores, o que levou a uma redução do numero de lugares, aumen-
tando assim o espaçamento entre os espectadores. 
 
Assim como o Cinema Império, com o aparecimento das grandes salas de cinema também o Imperial 
Cinema teve que obrigatoriamente modernizar-se até que se tomou a decisão de demolir o antigo edifício 
e construir um novo e moderno no seu lugar na década de setenta.

Com a demolição do antigo edifício e a construção do novo fez com que, mais uma vez, o nome fosse al-
terado desta vez para Pathé e sobretudo que esta sala deixasse de ter um carácter de cinema de reprise 
e passasse a ser um cinema de estreias. Nos anos oitenta começa a perder clientes e encerra em 1987.
Durante os anos noventa foi ainda uma discoteca, mas esta acabou também por encerrar ao fim de al-
guns anos.

Continuando o percurso proposto pela Avenida Almirante Reis vamos encontrar o edifício do antigo Ci-
nema Lys. Este cinema é inaugurado em dezembro de 1930 e tinha uma capacidade para 630 pessoas. 
Durante as duas décadas que se seguiram esta sala conseguiu manter um número razoável de especta-
dores fiéis, mas, assim como todos os outros até aqui mencionados, na década de cinquenta foram efe-
tuadas obras de remodelação e de ampliação do ecrã, estas obras foram feitas pelo arquiteto Fernando 
Silva e ficaram concluídas no ano de 1954 e a principal consequência destas foi a redução do número 
de lugares para 550.

Este cinema era sobretudo um cinema de reprise e funcionava em parceria com outro cinema chamado 
Chiado Terrasse. Na década de setenta voltou a sofrer obras de remodelação e muda o nome para Roxy 
e em 1988 encerra definitivamente. Hoje em dia é um pequeno estabelecimento comercial. Continuan-
do a descer a Avenida, o próximo edifício com que nos vamos deparar é o antigo Cinema Rex que foi 
inaugurado no dia 23 de novembro de 1936, na Rua da Palma com lugares para 540 espectadores. Foi 
construido no antigo edifício da Federação Espíita Portuguesa que ficava adjacente ao Real Coliseu de 
Lisboa, onde anos mais tarde seria a Garagem Auto-Lys.

Esta sala de cinema era completada por um salão, no piso que se encontra por cima desta, onde se rea-
lizavam eventos, como bailes de máscaras e festas de passagem de ano. No dia 7 de janeiro de 1968 o 
Cine-Rex, nome pelo qual era conhecido, encerra de forma definitiva e mais tarde, nesse mesmo ano, é 
substituido pelo Teatro Laura Alves.

Este teatro é inaugurado em dezembro de 1968 e a conversão da sala de cinema para sala de teatro foi 
feita pelo empresário Vasco Morgado, marido da actriz Laura Alves, que atribui o nome da actriz como 
forma de homenagem. 
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16. Cinema Imperial, 1920, in AML 17. Cinema Pathé, 1973,  in AML
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18. Cinema Lys, 1932,  in Arquivo do Jornal “O Século”

17. Cinema Pathé, 1973,  in AML

19. Cinema Rex / Teatro Laura Alves, 1967,  in AML
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O teatro viria a encerrar em dezembro de 1987, tendo o edifício sido utilizado de diferentes maneiras até 
2012, ano em que ardeu e do qual só sobrou a fachada. Para finalizar o percurso pela Avenida, a última 
sala de cinema que encontramos é o Salão de Lisboa.

“O Salão Lisboa, o popular cinema da Rua da Mouraria, reputado, e com razão, um dos mais típicos e 
curiosos da capital, constitui a alegria das classes pobres do referido Bairro. Todas as noites se esgota a 
sua peqena lotação, sobretudo quando os seus programas figuram filmes de aventuras. Nesses espec-
táculos, quasi disputados a murrro, os seus frequentadores, na sua maioria gente miúda e vivaz, vivem 
momentos de indiscritivel entusiasmo. Como nos gloriosos tempos do mudo, o sonoro, para eles, quasi 
analfabetos, um lindo livro de histórias escrito numa linguagem diversa da sua, conquistou, a-pesar-de 
tudo, a sua simpatia. Eles não sabem ler (…) Mas sabem quem é o Bancroft, o Polo, o Tom Mix (…) Isso 
Basta para os deleitar.” 10

Esta sala de cinema, para além de ser chamada de Salão Lisboa era também conhecida por Cinema 
Piolho e é inaugurada em novembro de 1915. É construido num terreno situado entre as Escadinhas 
da Saúde e a Rua das Fontainhas a São Lourenço e pertencia a Henrique O’Donnel11   e Victor Cunha 
Rosa12 , que em 1911 já tinham inaugurado outra sala chamada Salão Olympia na Rua dos Condes.

Ao contrário das outras salas até aqui referidas, esta tinha uma índole mais popular, uma vez que se 
enconrava numa das zonas mais peculiares e pobres da cidade de Lisboa, e abre as portas ao público 
com sessões às quintas, sábados e domingos. O seu interior era composto por uma plateia e um balcão 
com capacidade para 510 pessoas. Quanto à sua programação, os filmes que mais passavam eram os 
de acção devido ao seu público ser principalmente jovem.

Em 1928 são iniciadas obras para corresponder às exigências do público e ao mesmo tempo manter-se 
atualizada para poder concorrer com as novas salas de cinema que iam proliferando por toda a capital. 
Estas obras levariam à inversão da sala, mudando a cabine de projecção para o lado oposto à entrada 
principal, e à remoção das colunas que sustinham o piso do balcão, o que levou à construção das insta-
lações sanitárias nesse piso.

Em 1932, os donos do Salão Lisboa fazem novas alterações, principalmente na fachada e na cobertura, 
e encomendam o projeto ao arquiteto António José Pedroso, que apresenta uma proposta que alterava 
afachada para aquilo que chegou até aos dias de hoje. Quanto à cobertura a estrutura de madeira que 
suportava a mesma, que se encontrava construida desde os primeiros anos do cinema, é substituída por 
uma estrutura de metal que suportava as placas de fibrocimento.

Esta sala iria encerrar a 30 de setembro de 1971 e um ano mais tarde passaria a ser um armazém de 
revenda que manteve o lettering da fachada intacto até aos dias de hoje.

10 In Revista Cinéfilo, 1932
11 Henrique O’Donnell era funcionário da Companhia dos Tabacos
12 Victor Cunha Rosa era um empresário da exploração cinematográfica, que em parceria com Henrique O’Donnell 
eram donos do Salão Lisboa e do Salão Olympia
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20. Cinema Piolho, 1916,  in AML 21. Cinema Salão, 1932, in Arquivo do jornal O Século
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Neste capítulo, o tema proposto está dividido em dois tópicos: o da destruição, principalmente durante 
os bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, sobre os quais são revelados através da destruição 
das cidades europeias a incapacidade do ser humano em lidar com as adversidades causadas por es-
tes, revelando uma camada da cidade que poucos conhecem, e consequentemente a dificuldade que é 
registar esta mesma destruição nos diferentes campos das artes, e o da duplicação de algumas cidades 
pequenas americanas por parte do regime soviético durante a Guerra Fria, com o objetivo de treinar os 
seus espiões para se infiltrarem nas sociedades americanas e consequentemente recolher informações 
sobre as mesmas.

Antes de nos debruçarmos sobre as cidades europeias destruídas durante a Segunda Guerra Mundi-
al, vamos recuar um pouco na história e iremos falar da lenda que conta o Grande Incêndio de Roma. 
Decorria o ano de 68 A.D. quando a cidade de Roma, durante uma noite de verão, começou a arder, com 
foco inicial no Circo Maximus, (local onde se realizavam as corridas de carros) e que, com a ajuda das 
condições atmosféricas aliadas aos métodos construtivos da época (quase todas as edificações tinham 
estruturas de madeira) rapidamente se alastrou a quase toda a cidade. 

O que torna este incêndio digno de referência é o facto de que, segundo os historiadores da altura, cir-
culavam dois rumores bem distintos mas que se focavam numa só entidade: Nero13 . Segundo os relatos 
da época, os moradores da cidade acusavam Nero de ter sido responsável por ordenar a sua guarda 
pretoriana a colocar a cidade a arder pelo simples motivo de que quereria construir uma Roma maior e 
mais monumental do que esta já o era, a qual iria incluir um palácio em ouro que seria a sua habitação 
oficial, pedido que tinha sido negado pelo senado.

O outro rumor que circulava era a de que Nero tinha colocado Roma a arder com o objetivo de ganhar 
inspiração para a sua arte, uma vez que tinha sido visto pelos cidadãos romanos a contemplar esta 
catástrofe enquanto cantava e tocava harpa na varanda do seu palácio.

Contudo este episódio foi esquecido pela história e consequentemente pelas artes, o que também acon-
teceu com a maior parte dos bombardeamentos que devastaram as cidades europeias. E é exatamente 
este assunto que no livro História Natural da Destruição de W.G. Sebald14  é discutido. A incapacidade do 
ser humano, através do cinema, literatura ou outra forma de arte, em lidar com tamanha catástrofe que 
prefere não registar o que aconteceu esperando que estas se percam na história.    

  

13 Nero Claudius Cæsar Augustus Germanicus foi imperador do Império Romano entre 54 A.D. e 68 A.D. mais con-
hecido pela sua ligação às artes e pelo Grande Incêndio de Roma do que pelas suas qualidades como imperador, uma vez 
que era considerado maligno e cruel.
14 Winfried Georg Maximilian Sebald foi um escritor e académico alemão do século XX conhecido por ter escrito     
Austerlitz e História Natural da Destruição entre outras.



40

22. Ilustração de M. de Lipman, de Quo Vadis, Nero and the Burning of 
Rome, 1897

23. The Fire of Rome, 18 July 64 AD, Hubert A. Robert, 1785, in Musée 
Malraux 
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“First, the fire swept violently over the level spaces. Then it climbed the hills-but returned to ravage the lower 
ground again. It outstripped every counter-measure. Terrified, shrieking women, helpless old and young, peo-
ple intent on their own safety, people unselfishly supporting invalids or waiting for them, fugitives and lingerers 
alike-all heightened the confusion.”15 

15 Relato de Tacitus, historiador romano.
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24. St. Paul Cathedral, 1940, Herbert Manson 25. The Home Front in Britain during WWII, 1940
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26. Berlim no fim da guerra, 1945 27  . Berlim no fim da guerra, 1945
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“Apesar dos denodados esforços para vencer o passado, quer-me parecer que os alemães são hoje 
um povo nitidamente cego para a história e falho de tradição. Não conhecemos o interesse apaixonado 
pela maneira de viver anterior e pelas especificidades da nossa civilização do modo que é patente, por 
exemplo, na cultura da Grã-Bretanha em geral. E quando olhamos para trás, em particular para os anos 
de 1930 a 1950, é sempre com um olhar que ao mesmo tempo se foca e se desvia. As produções dos 
autores alemães do pós-guerra são por isso marcadas por uma meia consciência ou falsa consciência 
destinada a consolidar a posição extremamente precária dos escritores numa sociedade que, moral-
mente, está de todo desacreditada.”16

O problema que W.G. Sebald nos apresenta é a incapacidade que a sociedade alemã do pós-guerra 
tem em lidar, não só com as atrocidades cometidas pelas suas forças militares, mas também com a de-
struição que os aliados provocaram durante os bombardeamentos, e a falta de referências literárias e 
cinematográficas perante este tema.

Dresden era uma das maiores cidades alemãs durante a Segunda Guerra Mundial e uma das principais 
cidades industriais, com cerca de 110 fábricas sediadas que produziam material para o esforço de guerra 
alemão. Com o número elevado de produção industrial que Dresden apresentava, naturalmente se tor-
nou um alvo por parte da Royal Air Force (RAF) e da Força Aérea Americana, que entre os dias 13 e 15 
de fevereiro de 1945 seria sobrevoada por, aproximadamente, 1 300 bombardeiros que largaram mais de 
4 000 toneladas de bombas incendiárias e explosivos que destruíram cerca de quinze quilómetros quad-
rados do centro da cidade, criando um incêndio tão devastador que provocou 25 000 vitimas mortais.
Outra das cidades que foram atacadas pelas forças aliadas foi Hamburgo que, assim como Berlim, sofreu 
períodos contínuos durante a guerra. O principal motivo por trás dos bombardeamentos foi o facto desta 
cidade ser um importante porto e centro da industria militar naval dos nazis, visto que era aqui que se 
produziam os navios e submarinos.

O bombardeamento mais devastador aconteceu em julho de 1943 e ficou conhecido como “Operação 
Gomorra” que destruiu quase por completo a cidade. Durante sete noites e oito dias os aliados bom-
bardearam Hamburgo que, aliando o efeito destruidor das bombas juntou-se uma tempestade de fogo 
causada pelos dispositivos incendiários, ficou transformada em escombros e cinzas. O resultado desta 
operação foi a destruição do poderio naval alemão, a aniquilação da cidade, as 43 000 vitimas mortais, 
os 37 000 feridos e mais de um milhão de refugiados. 

Este ataque foi o maior alguma vez executado em território europeu, com cerca de 9 000 toneladas de 
explosivos utilizados nesta operação, e nunca mais na história foi repetido tal ataque em qualquer terri-
tório.

Ao contrário de Hamburgo e Dresden, que eram cidades industriais, Darmstadt não passava de uma 
cidade universitária no sudoeste alemão. Apesar disso, esta cidade tinha algumas pequenas instalações 
industriais das quais se destacava uma fábrica de produtos químicos e farmacêuticos chamada Merck, 
que chamou a atenção das forças aliadas. Devido à existência desta fábrica, nos dias 11 e 12 de se-
tembro de 1944 as forças aliadas bombardearam intensamente a cidade, destruindo uma grande área 
tendo como ponto focal o antigo centro medieval, de forma a tirar o maior proveito possível das cargas 
incendiárias que destruíram quase na totalidade a cidade, visto que a maioria das edificações eram feitas 
de madeira. 

16 SEBALD, W. G., História Natural da Destruição, Lisboa, Quetzal Editores, 2017

III.I. A Impossibilidade de Imaginar a Destruição
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28. Hamburgo no fim da guerra, 1945 29. Dresden no fim da guerra, 1945
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Este ataque foi considerado como um dos primeiros ataques terroristas da história pelos alemães uma 
vez que as vítimas foram habitantes e não forças militares.

Para finalizar, a cidade de Kassel, situada na região de Hesse no centro oeste da Alemanha, foi bombar-
deada consecutivamente desde 1942, tendo sido atacada pela ultima vez em 1945. Apesar de ter sido 
um alvo durante toda a guerra, foi nos dias 22 e 23 de outubro de 1943 que Kassel foi devastada pelas 
forças aliadas.

Nestes dois dias a Real Força Aérea Britânica bombardeou a cidade com uma força composta por 569 
bombardeiros que largaram sobre o centro da cidade cerca de 2 000 toneladas de bombas incendiári-
as que resultou numa tempestade de fogo mortífera. Durante este ataque morreram cerca de 10 000 
alemães entres as explosões e os incêndios, que como o grande incêndio de Roma, duraram sete dias 
até serem extintos.

O que levou os aliados a bombardear Kassel foi o facto de esta ser uma das principais cidades industriais 
de importância militar, uma vez que se encontravam nela a fábrica de aeronaves Fieseler, a fábrica de 
tanques Henschel e outras fábricas de motores e materiais ferroviários. Em abril de 1945 os americanos 
entraram numa cidade com 50 000 habitantes, que sobreviveram à guerra aérea, de 236 000 que lá hab-
itavam em 1939.

O livro História Natural da Destruição é uma dissertação de W. G. Sebald sobre a forma como a de-
struição destas cidades foram ignoradas pela literatura e pela industria cinematográfica dos anos 50. O 
autor explica como o cenário de destruição causado por uma forma de guerra tão destrutiva e desumana 
deixou toda uma geração incapaz de lidar com a natureza da guerra, como a sociedade alemã se limitou 
a reconstruir e a seguir em frente como se a sua história recente das décadas de 30 e 40 nunca tives-
sem existido. É revelada a impotência do ser humano perante um cenário de total destruição e falta das 
condições básicas para a vida, através da falta de registos literários e cinematográficos que a sociedade 
artística alemã falhou em mostrar.

“O realismo nada mais é do que a forma artística da verdade”17.  
   
Germany Year Zero é um filme neo-realista realizado por Roberto Rossellini em 1948 e é a primeira obra 
cinemática do pós-guerra que representa o quotidiano de um país devastados pela guerra. Este filme 
surge, um bocado, como resposta a incapacidade demonstrada anteriormente por W.G. Sebald.

Filmado com atores amadores na cidade de Berlim, totalmente devastada pelos bombardeamentos, com 
o objetivo de mostrar da forma mais genuína as dificuldades de sobrevivência de um povo. O filme cen-
tra-se na vida de uma criança de doze anos chamada Edmund Kohler que vive em Berlim com o seu pai 
doente e com os seus dois irmãos adultos, Eva e Karl-Heinz, que tinha servido no exercito nazi durante 
a guerra e que com medo de ser mandado para um campo de prisioneiros de guerra, recusa-se a regis-
tar-se para receber o cartão de refeição aumentando assim as dificuldades da família Kohler.  
   
Edmund ajuda a sua família procurando trabalhos e tentando vender objetos no mercado negro. À medi-
da que a ação se desenrola Edmund encontra o seu antigo professor Herr Henning, que continua a ser 
um apoiante do Partido Nazi e que demonstra um interesse em Edmund de cariz sexual, e este entre-
ga-lhe uma gravação de Adolf Hitler para vender aos soldados alemães, juntando Edmund, Jo e Christl 
que formam um pequeno grupo criminoso. 

17 Gallagher, Tag (Winter 1988). “NR = MC2: Rossellini, “Neo-Realism,” and Croce”. Film History. Indiana University 
Press, pag. 87–97.
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30. Kassel no fim da guerra, 1945 31. Darmstadt  no fim da guerra, 1945
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Quando Mr. Kohler fica em estado critico, Henning diz a Edmund que a vida é cruel e que os fracos devem 
morrer para que os fortes sobrevivam, contudo, o pai de Edmund consegue ser admitido no hospital onde 
é tratado e recebe uma quantidade maior de mantimentos, o que alivia um bocado o fardo da família, 
ainda que fosse temporariamente. No momento em que Edmund visita o seu pai no hospital, este diz-lhe 
que é um peso para a sua família e que tinha pensado em cometer suicídio e que não o fez porque não 
teve coragem. Após esta revelação, Edmund decide roubar veneno do hospital sem que ninguém repare. 
Depois de alguns dias internado, Mr. Kohler volta para casa e Edmund envenena o chá, momentos antes 
da policia fazer uma rusga à casa dos Kohler’s e prendem o seu irmão mais velho Karl-Heinz. Durante 
o período em que o irmão mais velho está preso o pai morre e toda a gente assume que foi devido a 
doença e subnutrição, mas Edmund sabe que não é verdade.

Perturbado pelo que fez, Edmund vagueia pela cidade à procura de Christl, que estava ocupado com 
jovens e diz-lhe que não tem tempo para crianças. Edmund confronta Henning sobre a morte do seu pai 
e este diz-lhe que nunca teve a intenção de o incentivar a matar.

Edmund continua a sua viagem pela cidade e encontra um grupo de crianças a jogar à bola e é rejeitado 
quando pede para jogar e dirige-se para um edifício em ruinas e deambula pelas mesmas até que através 
de um buraco vê o caixão do seu pai a ser carregado numa carrinha e com o sentimento de culpa atira-se 
por um buraco no edifício, cometendo suicídio.

Esta obra cinematográfica é uma reflexão sobre as dificuldades de uma família e o que estão dispostos 
a fazer pela sobrevivência. No caso desta família o principal elemento de sustento era o filho mais novo, 
o qual não conseguiu lidar com o que teve de fazer para sobreviver e como, escapatória, pôs fim à sua 
própria vida.
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32. Poster do filme Germania anno zero, Roberto Rossellini, 1948    
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33. Fotograma do filme Germania anno zero, Roberto Rossellini, 1948    34. Fotograma do filme Germania anno zero, Roberto Rossellini, 1948    
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III.II. Duplicação

Entre 1954 e 1991, o KGB18  foi a principal agência de segurança da União Soviética, sendo encerrada 
após o fim da Guerra Fria dando origem ao que conhecemos hoje como a Europa do Leste.

Apesar do seu treino ser bastante rigoroso durante os anos cinquenta, existia um pequeno problema 
que impossibilitava que os seus agentes fossem treinados a cem porcento para as missões que se adi-
vinhavam. Com as intensas restrições sobre as viagens e deslocações impostas pelo governo da USSR 
durante a Guerra Fria tornou-se praticamente impossível para os espiões soviéticos terem contacto com 
a realidade da vida americana e a maioria da informação que chegava ao leste era sobretudo através 
do que o governo autorizava que passasse na televisão e no cinema. Todavia a chefia do KGB criou 
uma solução, bastante criativa, para imergir os seus recrutas totalmente na cultura ocidental através da 
criação de campos de treino conhecidos como Escola de Espiões (Spy School).

Estes campos de treino eram basicamente pequenas cidades, construídas através das técnicas de con-
strução de cenários desenvolvidas pela indústria cinematográfica, com o objetivo de simular o que seria 
a vida no ocidente, especialmente nos Estados Unidos e em Inglaterra.

Para complementar o treino dos seus agentes o KGB foi buscar os melhores linguistas da União Soviéti-
ca para eliminar qualquer presença do sotaque russo no inglês dos seus agentes, assim como foram 
buscar agentes reformados, que tinham experiência em viverem infiltrados, para se fazerem passar por 
americanos nas suas cidades emuladas, com o objetivo de tornar todo o treino numa experiência o mais 
realista possível de forma a que, quando o treino fosse concluído, os agentes parecessem que tinham 
nascido e vivido sempre nos EUA.

O que tornava este treino tão realista, e mais tarde um número incontável de células adormecidas nos 
EUA, era a qualidade da duplicação do quotidiano americano que tinha sido construído.

As conhecidas cidades falsas eram de tal maneira fidedignas que pareciam terem sido construídas para 
a realização de um filme e não para treino militar. A atenção aos detalhes era tal que até o espaçamento 
entre as casas foi calculado de forma a capturar o desenvolvimento dos subúrbios da classe média amer-
icana. A mais conhecida destas cidades era Vinnytsia, que apesar de ser uma réplica fidedigna de uma 
pequena cidade do interior americano, tinha um problema: a sua juventude.

Uma vez que os espiões tinham de estar no auge das suas capacidades físicas, o que fazia com que 
a média de idades fosse 30 anos, faltava o fator das gerações mais velhas e que a interação com as 
mesmas não fosse trabalhada. Contudo a cidade foi planeada ao pormenor com a construção de uma 
igreja católica, o que vinha contra a doutrina ateísta do governo soviético, mas considerado um pilar da 
vida americana, uma rua principal onde se encontravam todo os tipos de loja, outro marco das cidades 
de interior americanas, a escola, a biblioteca, a loja de ferramentas e o minimercado, que apenas vendia 
produtos americanos. Quando vista de fora, esta cidade tinha uma peculiaridade que é impossível igno-
rar: a falta de crianças e jovens. Tendo em conta que um dos pontos de encontro de todas as pequenas 
cidades do interior americano era o “dinner”, que era o ponto de encontro para as crianças e jovens 
depois das aulas, onde se bebiam os milkshakes, comer cheeseburgers e ouvir musica na jukebox. Ape-
sar da falta desta camada da sociedade Vinnytsia tinha o seu “dinner” onde apenas se servia comida 
americana, com o objetivo de familiarizar os agentes com a ementa típica americana e com os costumes 
alimentares americanos. 

18 KGB era a principal força dos serviços secretos da União Soviética e esteve no ativo durante a Guerra Fria entre 
1954 e 1991.



52

35. Tipico suburbio americano dos anos 40/ 50’s   36.Railroad Ave Street, Lordsburg, New Mexico 40’s     
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Com o fim da Guerra Fria a cidade foi abandonada em 1991 e ficou como os russos a deixaram, um 
monumento à vida americana dos anos cinquenta, até os Ucranianos a reconstruirem.

Olhando para a complexidade desta operação do KGB é possível comparar o esforço colocado no treino 
dos seus agentes e na criação do cenário perfeito a uma produção cinematográfica. Esta manipulação 
da realidade, a atenção aos detalhes e a construção de um cenário com o objetivo de criar uma falsa 
noção de realidade não seria possível sem o desenvolvimento ao longo do tempo das técnicas por parte 
da indústria cinematográfica.

Não foi só a União Soviética que replicou cidades. Anos antes as forças aliadas fizeram o mesmo no 
deserto do Utah com o objetivo de aperfeiçoar as cargas incendiárias de forma a que estas se tornassem 
mais eficazes.

Com este objetivo em mente, o exercito norte-americano construi um subúrbio berlinense no deserto do 
Utah, que fazia parte de uma instalação militar, composta pelo subúrbio alemão e por uma vila japone-
sa, com a parceria da empresa Standard Oil em 1943 e foi planeada e desenhada pelo arquiteto juda-
ico-alemão Eric Mendelsohn, considerado um dos principais arquitetos do movimento modernista. Em 
1943 o exercito recrutou, secretamente, o arquiteto Eric Mendelsohn para trabalhar em parceria com 
os engenheiros da Standard Oil para criar uma miniatura de uma favela de Hohenzollern no deserto, 
composta por um edifício duplo conhecido como building 8100, que tinha os traços característicos de 
um produto da mesma mente que desenhou monumentos de “Weimar Berlin” como os escritórios do 
Berliner Tageblatt, The Columbushaus, The Sternfeld Villa em Charlottenburg ou o complexo Woga na 
Kurfurstendanm.

Uma cópia exata no que toca ao layout e à construção eram as exigências do exército de forma a 
maximizarem o poder destrutivo das cargas incendiárias. Para tornar este projeto uma realidade, foi 
necessário que a indústria de Hollywood e a indústria do petróleo se unissem de maneira a construir 
estas replicas em apenas alguns meses.

Para replicar os Mietskasernem que eram a principal construção dos bairros sociais de Berlim, conhe-
cidos por distritos vermelhos, foram construídos seis apartamentos de duas águas e tijolo, três deles 
tinham telhados de telhas assentes numa estrutura de madeira, que eram característicos destes bairros 
berlinenses, e os outros três tinham telhados de ardósia, que eram mais comuns nas cidades industriais. 
Apesar de não terem a altura real de sete andares, estas estruturas de teste eram tão precisas quanto 
possível.

Eric Mendelsohn antes de desenhar qualquer planta fez uma pesquisa exaustiva das áreas que se pre-
tendia duplicar, que posteriormente foi revista por um especialista em construção germânica em madeira 
da Escola de Arquitetura de Harvard. Uma das curiosidades destas réplicas é o facto do clima no deserto 
do Utah ser bastante árido, o que tornou necessário regar constantemente a madeira das estruturas para 
copiar com exatidão a densidade e o envelhecimento da madeira. Não só replicaram as construções 
como também conseguiram replicar o clima. A industria cinematográfica entra neste processo de repli-
cação através da RKO Radio Pictures que através de artesãos alemães duplicam todo o mobiliário que 
decorava as casas proletárias alemãs.

Estas réplicas foram construídas em apenas quarenta e oito dias e foram destruídas pelo menos três 
vezes em 1943. 
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37. Vila Alemã, contruida entre 1943-44, arquivo: DPG-V-956-II, fotografia U.S. Army 38. Vila Alemã, contruida entre 1943-44, arquivo: DPG-V-956-II, fotografia U.S. Army 
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39. Vila Alemã, Alçados, Erich Mendelsohn 40. Vila Alemã, Secção e Detalhes do pavimento e cobertura, Erich Mendelsohn





57IV. Fábricas da Fantasia  
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O primeiro estúdio de cinema é criado em New Jersey em 1893 pelas mãos de Thomas Edison em par-
ceria com um empregado seu chamado William K. L. Dickson. Em conjunto os dois desenvolveram o 
cinetoscópio, considerado a primeira câmara de vídeo, que consistia num conjunto de pequenas imagens 
colocadas num cilindro que em movimento criavam um filme.

Para complementar o cinetoscópio, Edison desenvolve o Cinetógrafo, que consiste num dispositivo com 
um orifício, pela qual os espectadores espreitavam, para ver as sequências de imagens em movimento 
criadas pelo cinetoscópio, que tinham a duração de 20 a 30 segundos. 

O “Black Maria” é construído nos laboratórios de Thomas Edison para poderem desenvolver filmes silen-
ciosos para o cinetoscópio. Como esta tecnologia necessitava de luz natural, Edison decide construi-lo 
sobre uma plataforma rotativa com um vão na cobertura para receber a maior quantidade possível de luz 
durante o dia. Por ser um estúdio pequeno e revestido a tela de alcatrão, fazia lembrar as carrinhas da 
policia, “Paddywagons”, que eram conhecidas pelo nome de “Black Maria”.

Neste estúdio foram produzidas centenas de curtas-metragens até 1903, ano em que Thomas Edison de-
strói este estúdio e constrói um novo estúdio, com melhores equipamentos e instalações, em New York. 
Estas curtas-metragens produzidas no Black Maria eram representações do dia-a-dia, como por exemplo 
combates de boxe, artistas de circo e barbeiros, eram o suficiente para despertar o interesse do público 
nesta nova indústria do cinema. É ainda também neste estúdio que se criou o primeiro filme da história 
do cinema protegido por direito de autores em 1894, Fred Ott’s Sneeze19 . Desde 1954 é mantida uma 
reprodução deste estúdio no Thomas Edison National Historical Park.  

Dois dos mais prestigiados estúdios de cinema na Europa são o Cinecittà em Roma e o UFA em Berlim 
e ambos contribuíram com títulos de grande relevância na história do cinema europeu e mundial.

Cinecittà é um estúdio de cinema situado em Roma, com uma área de 400 0000 metros quadrados, e é 
o maior estúdio de cinema da Europa. Construído na época fascista como parte do plano para reativar a 
industria cinematográfica italiana, foi inaugurado por Mussolini e pelo vice secretário e chefe de cinema 
Luiggi Freddi em 1937 com o lema “Il Cinema è l’arma piu forte” 20. Os estúdios foram construídos com o 
objetivo de produzir propaganda, mas também com a finalidade de reerguer a indústria cinematográfica 
que estava em declínio desde 1931.

Um dos aspetos que tornou este estúdio tão famoso eram as unidades de pós-produção e a capacidade 
de construção de cenários que eram utilizados nos filmes, como por exemplo no filme Scipio Africanus, 
de 1937, e The Iron Crown, de 1941, que mostravam o avanço tecnológico e a capacidade de produção 
deste estúdio. Durante a Segunda Guerra Mundial os estúdios foram destruídos no Bombardeamento de 
Roma e no fim desta serviu como campo de refugiados. Após a reconstrução dos estúdios no pós-guerra 
e durante a década de 50, o Cinecittà era descrito como a Hollywood da Europa, uma vez que muitas 
produções americanas escolheram este estúdio para filmar e produzir os seus filmes. Destas produções 
podem-se destacar Roman Holiday, de 1953, Beat the Devil, de 1953, e Ben-Hur, de 1959.

19 Fred Ott’s Sneeze é uma curta-metragem que consiste apenas num espirro e tem a duração de 20 segundos.
20 “O cinema é arma mais poderosa.”
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41. Black Maria, 1890’s 42. Paddywagon da policia americana, Duluth, Minnesota, 1909
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43. Cenário da série Rome, 2004- 07, Cinecittà, Claudio Caravano 44. Cenário da série Rome, 2004- 07, Cinecittà
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Uma das maiores produções deste estúdio no período do pós-guerra foi o filme de Federico Fellini La 
Dolce Vita, de 1960, que fez com que realizador e estúdio ficassem para sempre associados um ao out-
ro durante muitos anos. Após um período de falência iminente, o governo italiano decidiu privatizar os 
estúdios.

Como referido anteriormente uma das coisas que fez este estúdio destacar-se era a sua capacidade e 
mestria na construção de cenários e como tal em 2004 a HBO e a BBC, em parceria, escolheram os 
estúdios para filmar e realizar a série histórica Rome e, mais tarde, sedimentaram a sua reputação na 
construção de cenários com a replicação dos interiores da Capela Sistina e da Basílica de São Pedro 
para a série The Young Pope.

Apesar do “Cinecittà” ser o maior estúdio europeu o UFA GmbH, ou mais conhecido por “UFA Berlin”, é 
uma empresa alemã de produção televisiva e cinematográfica. Inicialmente conhecida por Universum 
Film AG (UFA), começou a produzir filmes em 1917 até ao fim da era Nazi.

Assim como Cinecittà, o UFA foi criado em 1917 para responder à competição estrangeira e para produzir 
propaganda para o governo alemão e em 1927 é comprado por Alfred Hugenberg e posteriormente, em 
1933, é oferecido ao partido nazi para fazer parte da máquina de guerra alemã.

Entre 1918 e 1930 a missão da UFA era a produção de filmes, documentários, filmes culturais e filmes 
informativos semanais com o objetivo principal de difusão dos ideais do governo e de propaganda da 
Alemanha no estrangeiro.

Durante os anos 20 os estúdios da UFA foram aumentados de forma a permitir um crescimento na ca-
pacidade de produção e assim passaram a ser o maior estúdio alguma vez construído na europa, até à 
construção do Cinecittà.

Apesar de durante esta década ser o estúdio líder na produção de cinema, especialmente do estilo ex-
pressionista alemão, e de competir diretamente com Hollywood, através de filmes como The Cabinet of 
Dr. Caligur, Die Nibelugen e Faust, atravessa uma crise financeira devido ao mercado cinematográfico 
alemão ser mais lucrativo para as produções estrangeiras e à diminuição de público nas produções na-
cionais levou a que várias empresas alemãs se juntassem para concentrar a produção, distribuição e 
apresentação sobre apenas uma empresa, UFA, que resultou na produção de Metropolis21. Apesar do 
sucesso que o filme teve em todo o mundo, os estúdios não estavam a ter o retorno financeiro esperado 
e em 1927 são comprados por Alfred 

Hugenberg, que na altura era o presidente do Partido Popular Nacional Alemão, que em 1933 oferece 
os estúdios ao partido nazi.

21 Metropolis é um filme de Ficção Cientifica da corrente Expressionista Alemã de 1927 realizado por Fritz Lang e pro-
duzido pelos estúdios UFA. É considerando uma obra pioneira do estilo e uma das primeiras longas metragens de ficção 
cientifica.
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Com esta transição de liderança os estúdios começam a ter sucesso comercial, principalmente devido 
ao facto de que os alemães tinham ocupado grande parte da europa e como tal o número de países que 
passaram a ver cinema alemão aumentou. Em 1938 as forças militares alemãs já tinham ocupado as 
principais instalações cinematográficas da europa, França e Bélgica, e em 1939 os estúdios são nacion-
alizados e passam a fazer parte da máquina de propaganda nacionalista de Goebbels, que a partir deste 
momento tem à sua disposição a maior empresa de produção de propaganda que era composta por: 27 
estúdios de cinema, dois estúdios de tradução, um estúdio de mistura, dois de animação, dois ateliers de 
publicidade, um para desenhos animados e um atelier de formação atores. Durante a Segunda Guerra 
Mundial os estúdios UFA eram a maior empresa de cinema da europa.
 
Após o fim da guerra e até aos dias de hoje, os estúdios UFA sofreram diferentes reestruturações pelas 
diferentes chefias até que em 2009 é restruturada pela última vez e é reduzida a apenas três unidades 
de produção.   
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45. Poster do filme Metropolis, Fritz Lang, 1927
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46. Fotograma do filme Metropolis, Fritz Lang, 1927 47. Fotograma do filme Metropolis, Fritz Lang, 1927
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Após a realização desta pesquisa, é possível averiguar que a produção cinematográfica em Portugal teve 
a sua época áurea no decorrer do século XX e entrou em declínio com a chegada do século XXI, princi-
palmente quando as salas de cinema começaram a ser concentradas em grandes espaços comerciais e 
as salas que existiam espalhadas pela cidade foram encerradas ou substituídas por programas que em 
nada tinham a ver com o propósito com que tinham sido desenhadas inicialmente. Com o decorrer da 
pesquisa foi também possível observar que a Avenida Almirante Reis é a ligação histórica que esta tem 
com o cinema em Portugal. Uma Avenida fortemente marcada com diferentes salas de relevância histó-
rica que, com o decorrer dos tempos, foi sendo apagada pelas alterações socias, culturais e económicas 
durante a segunda metade do século XX.

Outro ponto que podemos concluir é a incapacidade que o cinema e a literatura mundial, mas princi-
palmente na sociedade cultural alemã, tiveram em lidar com um capitulo da Segunda Guerra Mundial: 
a Guerra Aérea. Através do ensaio de W.G. Sebald é nos mostrado como a destruição total de cidades 
foram quase ignoradas pelas artes pela simples razão de que não conseguiram lidar com um tipo de 
guerra arbitrário e desumano que foi a guerra aérea.

Para contrastar com esta incapacidade perante a destruição, poucos anos depois aparece a duplicação 
de cidades modelo americanas por parte do KGB construídas através de técnicas cénicas desenvolvidas 
pela indústria cinematográfica com o objetivo de treinar os seus espiões para se integrarem na sociedade 
americana. Quando vistas de fora a atenção aos detalhes e o facto de que nada era deixado ao acaso 
por parte da União Soviética faz com que esta operação fosse e seja comparada com as produções ci-
nematográficas. 

Apesar da segunda Guerra Mundial ser um dos capítulos mais negros da história mundial, foi graças a 
ela e à necessidade dos governos fascistas em produzirem propaganda de forma incansável que che-
gam até aos dias de hoje dois dos maiores estúdios de cinema europeus: o “Cinecittà”, conhecido pelas 
suas qualidades na construção eximia de cenários e pela produção de alguns filmes históricos, quer eu-
ropeus quer americanos, e o “UFA Berlin”, que é responsável pela maior parte do cinema expressionista 
alemão, onde obteve os seus maiores sucessos até à derrota da Alemanha nazi, e que nos trouxe um 
dos maiores títulos do cinema, e hoje um filme de culto, “Metropolis” de Fritz Lang.





71VI. Proposta: 

Escola de Cinema e Teatro
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A proposta de projeto encontra-se no antigo lote da Fábrica de Cerveja Portugália, que para a realização 
deste exercício académico foi considerado vazio na sua totalidade.

Construída entre 1912 e 1913, com uma área de 15 000 metros quadrados num terreno disponível na 
Avenida Almirante Reis, desenhada pelo arquiteto António Rodrigues da Silva Júnior, com o objetivo de 
produzir a melhor cerveja do mundo, uma vez que estava equipada com o equipamento mais moderno e 
com os melhores técnicos da época.

Este edifício foi sendo alterado ao longo dos anos e, em 1925, é inaugurado o espaço “Portugalia” que se 
destinava a ser o local onde os clientes iam encher os seus barris, ao contrário do que tinha vindo a acon-
tecer anteriormente, uma vez que estes tinham de entrar na zona de produção para comprar cerveja.

Entre 1952 e1956 a fábrica sofre alterações profundas, projetadas pelo arquiteto Guilherme Gomes. 
Quando as obras ficaram concluídas, a fábrica passou a ter instalações mais amplas e modernas, das 
quais se pode destacar o terraço onde, nas noites de verão, se realizavam sessões de cinema ao ar livre 
o que levou a que este terraço ficasse conhecido por “Cine Esplanada Portugalia”.

Entre 1956 e 1966, durante as noites de verão, esta esplanada era uma, das muitas existentes em Lis-
boa, com mais afluência por parte da sociedade lisboeta.

Como é possível observar, este local está historicamente ligado ao cinema em Portugal e foi sempre um 
espaço em permanente mutação, o que o torna o local ideal para introduzir este programa novo: uma 
escola de cinema e teatro numa das avenidas mais emblemáticas da cidade de Lisboa.

VI.I. O Local
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Ortofotomapa do Local de Intervenção
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48. Maquete da Fábrica da Cerveja Portugália, 1952 49. Fábrica da Cerveja Portugália atualmente, 2015
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Planta de localização | Escala 1: 2 000
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Planta de Implantação | Escala 1: 500
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VI.II. O Conceito

Durante a fase de pesquisa e recolha de informação, foi notória a ligação entre esta artéria de Lisboa, a 
Avenida Almirante Reis, e o cinema em Portugal, uma vez que o número de salas de cinema nesta ave-
nida é superior a qualquer outra no país.

E, como referido anteriormente no segundo capítulo, estas salas estão devolutas ou com programas dife-
rentes dos originalmemente pensados para elas, como por exemplo, o Cinema Império é hoje uma igreja 
evangelista, o Cinema Lys é uma sapataria e o Cinema Salão é uma loja de retalho. Os cinemas Rex e 
Pathé/ Imperial estão devolutos.

Como resposta a este problema existiu a vontade de criar, ou, reativar uma “avenida do cinema” através 
a construção de uma escola de teatro e cinema que seria o ponto central de produção e reativação das 
salas de cinemas desta avenida, que durante o século XX faziam parte do quotidiano lisboeta.
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Avenida Almirante Reis

Cinemas

Proposta / Escola de Cinema e Teatro

Mercado de Arroios

Conceito
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VI.III. O Programa

Como tal o programa proposto é uma escola de cinema e teatro. Que tem como objetivo reativar todo 
este sistema de salas de cinema existentes através da produção por parte do sistema educativo.
Esta escola será composta por:

1. Espaços de Ensino

 1.1. Salas de Aulas

 1.2. Ateliers

 1.3. Estúdios de imagem

 1.4. Estúdios de som

2. Black Box Cinema

 2.1. Sala de cinema 

 2.2. Estúdio de gravação

3. Black Box Teatro

 3.1. Sala de ensaios 

 3.2. Estúdio de dança

4. Espaços comuns

 4.1. Biblioteca e videoteca

 4.2. Cantina 

  4.2.1. Sala de refeições

  4.2.2. Cozinha 

  4.2.3. Armazém

 4.3. Bar

 4.4. Anfiteatro

 4.5. Espaço exterior

5. Espaços complementares

 5.1. Sala de professores

  5.1.1. Sala de descanso
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  5.1.2. Sala de reuniões

 5.2. Secretaria

 5.3. Papelaria/ Reprografia

 5.4. Casas de banho

 5.5. Sala de Alunos

Quanto à organização espacial, todo o programa de escola será feito nos pisos elevados, sendo que o 
piso térreo será composto pelo anfiteatro e por um espaço exterior em rampa, uma vez que é necessário 
vencer um desnível, que desemboca num pequeno jardim. Construída com uma estrutura metálica que 
permite criar um diálogo entre cheios e vazios da proposta que se encontra suportada por pilares.
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Esquema Estrutural
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Esquema Cheios e Vazios | 1º Piso 
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Esquema Cheios e Vazios | 2º Piso 
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Planta do Piso -1 | Escala 1: 200
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Planta do Piso Térreo | Escala 1: 200
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Planta do 1º Piso | Escala 1: 200Planta do 1º Piso | Escala 1: 200
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Planta do 2º Piso | Escala 1: 200
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Planta do 3º Piso | Escala 1: 200
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Planta de Cobertura | Escala 1: 200
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Corte Transversal AA’ | Escala 1: 200
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Corte Transversal BB’ | Escala 1: 200
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Alçado Norte | Escala 1: 200
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Alçado Poente | Escala 1: 200
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Corte Construtivo | Escala 1: 50

A

B

D

C

E

F

G

H
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Pormenor Construtivo A e B | Escala 1: 5

CB 01

CB 02

CB 03

CB 04

CB 05

CB 08

PE 01

PV 01
PV 02
PV 03

PV 04

PV 05

PV 06

PV 07

PV 08

PV 09

PE 02

PE 03

PE 04

CB 07
CB 06
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Pormenor Construtivo C e D | Escala 1: 5

PE 05
PV 10

PV 12

PV 11
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Pormenor Construtivo E e F | Escala 1: 5

CB 09

PE 06

PV 13

PV 14

CB 10

CB 11
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Pormenor Construtivo G e H | Escala 1: 5

PV 15

PE 07
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Legenda do Corte Construtivo

Cobertura (CB)

CB 01- Rufo de Betão
CB 02- Tela de Impermebialização
CB 03- Seixo Rolado
CB 04- Feltro Geotêxtil
CB 05- Isolamento Térmico XPS 80mm
CB 06- Camada de Regularização
CB 07- Camada de Forma em Betão (1% de Pendente)
CB 08- Isolamento Térmico XPS 60mm
CB 09- Ralo de Drenagem de Águas Pluviais Geberit Pluvia
CB 10- Viga Metálica Estrutural “I”
CB 11- Perfil Metálico “U”

Parede (PE)

PE 01- Betão Estrutural
PE 02- Isolamento Sonoro EPS 60mm
PE 03- Isolamento Térmico XPS 60mm
PE 04- Caixa de Ar 30mm
PE 05- Cachorro de Betão 
PE 06- Laje de Betão Colaborante
PE 07- Painel Aquapanel Knauf WE321

Pavimento (PV)

PV 01- Betonilha Afagada 60mm
PV 02- Isolamento Sonoro EPS 60mm
PV 03- Isolamento Térmico XPS 60mm
PV 04- Camada de Regularização
PV 05- Betão Estrutural 
PV 06- Betonilha de Assentamento
PV 07- Sacos Géotexteis de Teca ou Gravilha
PV 08- Placa Porosa 60mm
PV 09- Terra Compactada
PV 10- Lajetas de Mármore
PV 11- Grelha Metálica
PV 12- Caleira em Betão
PV 13- Betonilha Afagada 
PV 14- Isolamento Térmico XPS 80mm
PV 15- Tela Impermeabilizante 
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VI.V. A Memória Discritiva

O objetivo desta proposta é a transformsação de um lote na Avenida Almirante Reis, que se encontra am-
bandonado na quase sua totalidade, numa escola de cinema e teatro, uma vez que na área metropolitana 
da cidade de Lisboa as escolas que oferecem este ensino não se encontram nas melhores condições, 
caso do conservatório nacional.

A proposta consiste em duas Black Box, uma de Teatro e outra de Cinema, um anfiteatro, uma praça, em 
rampa, que desemboca numa zona ajardinada e dois pisos de escola. 

A Black Box do  teatro é composta por uma zona de palco, no piso térreo com um pé direito triplo na zona 
central de forma a permitir a simulação da iluminação, dois pisos de circulação, e o último piso  consiste 
numa sala de dança apoiada por balneários. O edifício do cinema é composto por uma zona de estúdio 
e uma sala de cinema no último piso.

No primeiro piso de escola pode-se encontra dois ateliês com o objectivo de se produzir cenários, ves-
tuário e tudo o que estiver relacionado com estas disciplinas, uma biblioteca, sala de professores, zona 
de refeições, e zonas exteriores. No segundo piso situa-se a sala de alunos, uma zona de bar, secretaria, 
reprografia, salas de edição de imagem e som, o segundo piso da biblioteca e dos ateliês e zonas exte-
riores.

Quanto à sua estrutura, esta é composta por duas caixas de betão armado que servem de suporte à 
estrutura metálica do volume de escola e pilares de suporte que seguem a métrica do cruzamento das 
vigas metálicas.
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