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Resumo 

 

O Teatro Thália em Lisboa foi construído no início do Século XIX. Enquadrado na Quinta 

das Laranjeiras, o teatro foi desenhado segundo as influências Italianas dominantes em Lisboa no 

período Pós Terramoto. 

Depois de cento e cinquenta anos de abandono, em 2008 o pedido para reconversão do 

Teatro Thália numa sala polivalente chega por parte do Ministro José Mariano Gago. O projecto é 

entregue ao atelier Gonçalo Byrne arquitetos e Barbas Lopes arquitetos e o teatro reabre portas em 

2013.  

O método desenvolvido de avaliação Pós Ocupação demonstrou as falhas físico-construtivas 

e técnico-funcionais, considerando os eventos que aqui ocorrem, e os principais problemas para os 

utilizadores dos espaços, que usufruem deste edifício diariamente.  

 

Palavras chave: Teatro Thália; Avaliação Pós Ocupação; reconversão; polivalência.  

 
 
 
 
 

Abstract 

 

Thalia Theatre, in Lisboa, was built in the begining of the ninteenth century. Located in 

Quinta das Laranjeiras, the theater was designed following the Italian influences dominant in Lisbon 

in the Pos-earthquaque period.  

After one hundred and fifty years abandoned, in 2008, the Minister José Mariano Gago asks 

for reconvert the theater in a polivalent room. The project is delivered to Gonçalo Byrne Arquitetos 

and Barbas Lopes Arquitetos, and the theater reopen its doors in 2013. 

The method of Post Ocupancy Evaluation developed have shown some failures either in the 

fisic-constructive component and in the tecnic-funccional component. This method considered the 

events which curently take place at the theater and the people who use these spaces day to day.  

 

Key-words: Thalia Theatre; Post Ocupancy Evaluation, reconversion, polivalence. 
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INTRODUÇÃO 
 

OBJECTO DE ESTUDO 

A dissertação tem como objeto de estudo o Teatro Thália em Lisboa  

Enquadrado na original Quinta das Laranjeiras, o Teatro Thália, também conhecido por Teatro 

das Laranjeiras, encontra-se junto ao Palácio das Laranjeiras, atualmente ocupado pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). Mandado erigir pelo Conde de Farrobo para palco dos 

seus caprichos, o teatro Thália foi construído num contexto neoclássico, dominante no contexto pós-

terramoto de 1755 em Lisboa. Servindo o seu propósito durante cerca de 19 anos, sofreu em 1862 um 

grande incêndio que o destruiu parcialmente tendo permanecido abandonado durante cerca de 150 anos. 

Em 1974, é classificado como Imóvel de Interesse Público. 

Em 1940 o Palácio das Laranjeiras é comprado pelo Ministério das Colónias tendo acomodado 

desde então vários ministérios e serviços governamentais. Em 2005 é transferido para a posse da Secretaria 

–Geral da Educação e da Ciência passando a acolher o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior. 

Em 2008 por iniciativa do ministro José Mariano Gago é iniciado o processo de reconversão do 

Teatro Thália num espaço de uso polivalente, com capacidade para acolher diferentes eventos científicos 

e culturais, mas também da comunidade em geral, através de utilizações temporárias ou esporádicas. 

O projeto de reconversão é então entregue aos Ateliers Gonçalo Byrne Arquitetos e Barbas Lopes 

Arquitetos. A intervenção passou por recuperar a ruína e manter visível a memória do espaço que servia 

de palco às festas do Conde de Farrobo. É criado um espaço-arena com recurso a infraestruturas mínimas 

de modo a ser facilmente adaptado a vários usos e construído um corpo novo, de um só piso destinado a 

portaria, serviços e cafetaria. Este corpo envidraçado com frente para a Estrada das Laranjeiras, desenha 

uma pequena praça nas traseiras do edifício e serve de moldura à construção primitiva do Teatro Thália. 

A entrada é feita pelo átrio original, reconstruído num estilo "neo-neo-clássico" que inclui um friso 

canelado, feito com moldes de esferovite, bem como novos trabalhos de cantaria em lioz.  

O betão revelou-se a melhor solução para a requalificação do edifício devido ao risco de colapso 

da estrutura existente, a necessidade de voltar a construir as coberturas e a vontade de manter intacta a 

ruína pelo seu interior, cuja textura constitui o acabamento final do espaço-arena. Optou-se por soluções 

de consolidação e reforço através da intervenção pelo exterior, construindo uma pele em betão que 

envolve a estrutura primitiva. O betão armado é colorido e à vista, com acabamento lavado de forma a 

não revelar as juntas dos painéis de cofragem. 

Em 2012 a intervenção é dada por concluída, e o Teatro Thália abre ao público sob gestão da 

Secretaria-Geral da Educação e da Ciência. Desde então tem acolhido diferentes eventos de instituições 

publicas e privadas (e.g. conferências, receções, concertos, representações cénicas, exposições, programas 

televisivos. Edifício). Apesar de exibir condições privilegiadas para se tornar um fórum de referência quer 

no debate publico de temas emergentes do conhecimento quer na fruição de intervenções no campo da 
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arte e da ciência (Vargas, 2016)1, o Teatro Thália evidencia problemas de funcionalidade decorrentes das 

características dos espaços e dos seus equipamentos que condicionam a sua utilização polivalente e 

dificultam a gestão, exploração e manutenção por parte da entidade programadora e gestora. Por 

funcionalidade entende-se as condições que permitem facilidade, fiabilidade e a eficiência no 

desenvolvimento das funções e atividades previstas para um determinado espaço.  

 

Objectivos  

The over-arching benefits from conducting POEs are the provision of valuable information to 
support the goal of continuous improvement2 

É objectivo principal da dissertação compreender quais as razões dos problemas funcionais, i.e, 

incompatibilidades e os conflitos decorrentes do uso - ocorridas no Teatro Thália, tendo em consideração 

os pressupostos de polivalência presentes no programa funcional que suportaram a encomenda e 

justificaram a intervenção. Pretende-se verificar quais as condicionantes morfológicas colocadas ao 

programa funcional previamente estabelecido, avaliar a forma como as condições espaço-funcionais 

afectam e/ou condicionam os usos efetivados; detetar as incompatibilidades e os conflitos existentes e 

explorar princípios explicativos para os fenómenos observados. 

É objectivo especifico da dissertação desenvolver e testar uma metodologia de APO que permita 

ser aplicada em espaços polivalentes e cujos resultados possam ser úteis a futuras intervenções evitando 

os problemas identificados no Teatro Thália.  

 

Questão de Investigação 

 A questão de investigação refere-se à identificação dos factores potencialmente geradores de 

incompatibilidades e os conflitos, ou seja, qual a origem dos problemas detetados?  

Procurar-se-á compreender se as incompatibilidades e os conflitos existentes estão relacionados 

com: 1) a fase de programação (encomenda) devido indefinições e/ou ausência de informação no 

programa funcional 2) a fase de concepção devido a opções de projeto; 3) a fase de construção devido a 

alterações ao projeto e 4) a fase de ocupação devido a mudanças nas condições de utilização, de gestão e 

de manutenção previstas. 

 

Metodologia 

O trabalho é desenvolvido com base na metodologia de Avaliação Pós-Ocupação APO (do inglês 

Post-Occupancy Evaluation POE (Preiser et al. 1988)) e tendo em conta a percepção dos vários 

utilizadores do Teatro Thália sobre as condições de uso do equipamento, as falhas e os pontos a melhorar. 

																																																								
1 Rosalia Vargas in Tejo no Thalia, CICLO DE CONCERTOS “CIE ̂NCIA NA MÚSICA” 
2 Zimmerman and Martin ,2001 in [trad.] KRADA, Salah et. al., Post Occupancy Evaluation, Performance Building 
Tool: Case of University Facilities in Algeria, 2014 
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A APO é um método de diagnóstico de uso que permite: 1) a identificação e avaliação de aspetos 

críticos do desempenho de um edifício em situação de uso; 2) corrigir falhas e aferir eventuais correções; 

3) definir diretrizes para novos projetos semelhantes a partir da realimentação do processo projetual. A 

enfase da avaliação é colocada nos utilizadores e no seu grau de satisfação. A APO tem um papel relevante 

na compreensão do desempenho funcional de edifícios e na gestão e ocupação dos espaços sobre o qual 

atua. É um método inclusivo, que se foca na relação utilizadores/envolvente construída3. A APO é 

recorrentemente utilizada na investigação sobre projecto (do inglês Research by Design) bem como em 

estudos de avaliação de satisfação promovidos por instituições. De destacar a importância atualmente 

reconhecida a esta metodologia para a melhoria da qualidade do projeto de arquitetura e dos serviços 

associados ao trabalho dos arquitetos. A este nível destacam-se as recomendações e os guias recentemente 

publicados pela RIBA4 (2017).  

Como refere Heitor (2017) os trabalhos de investigação e de consultoria nesta área têm produzido 

importantes obras de referência, tanto no campo metodológico e teórico (Crimring, 2002; Horgen et al, 

1996; Preiser, Rabinowits & White, 1988, Sanoff, 1991; Preiser e Vischer, 2005) como no campo 

instrumental do projecto (programação) fundamentado na opinião dos utilizadores finais (Peña, 1987, 

Zeizel, 1995, Duerk, 1993) ou, ainda no âmbito dos procedimentos relativos ao projecto participativo 

(Kernhoan, Gray, Daish & Joiner, 1992). Esta vertente de investigação ampliou-se a outras áreas 

complementares à arquitectura como é o caso dos métodos de avaliação do processo de projectar 

associados ao controlo da qualidade e da gestão da construção (Gann et al, 2003, Ornstein, 2006).   

 

																																																								
3 Bechtel et. al. 1987 in [trad.] KRADA, Salah et. al., Post Occupancy Evaluation, Performance Building Tool: Case 
of University Facilities in Algeria, 2014; 
4 Royal Institute of British Architects	

Figura	1: Modelo de avaliação de desempenho (adaptado de Heitor (2017) 
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O estudo foi desenvolvido em 4 etapas sequenciais: 

ETAPA 1: Contextualização do Teatro Thália. Esta etapa considerou duas fases. Na primeira, foi 

estabelecido o enquadramento geral da intervenção, com base na caracterização do contexto em que 

decorreu, das intenções e expectativas funcionais colocadas (programa funcional) e dos diferentes agentes 

envolvidos. Na segunda foi feito um levantamento dos vários tipos de eventos que ocorrem no local e 

identificados 3 eventos que se constituíram em estudo de caso. 

ETAPA 2: Levantamento de usos. Esta etapa envolveu: 1) o levantamento e caracterização das condições 

espaço funcionais do Teatro Thália; 2) a caracterização de usos e 3) a recolha de elementos sobre a 

perceção dos utilizadores relativa ao desempenho dos espaços. Foi suportada em elementos de projeto 

(arquivo) complementados por observações in loco, passeios acompanhados (walktrough), mapas 

cognitivos, entrevistas, questionários - Tal envolveu visitas ao espaço, durante e fora do tempo dos eventos 

para registo dos modos de utilização dos espaços. Nestas visitas, inquiriram-se ocupantes e gestores do 

espaço, de modo a obter uma interpretação mais real dos principais problemas.  

ETAPA 3: Diagnóstico de Uso. Esta etapa compreendeu a analise dos dados recolhidos na etapa anterior, 

tendo como objectivo identificar: 1) as principais fragilidades do projeto de intervenção e a forma como 

esses problemas afectam especificamente e de forma diferente os diversos utilizadores deste espaço; 2) 

recomendações que permitam realizar as estratégias delineadas e resolver o(s) problema(s)/conflito(s) 

detetados(s).  

 
Organização da Dissertação 

 

A Dissertação está organizada em 4 capítulos.  

 

No primeiro capítulo é introduzido o quadro teórico-metodológico da Avaliação Pós Ocupação. 

É feita uma descrição geral da origem do termo APO, e das primeiras aplicações. Descreve-se ainda, 

sucintamente, o processo de realização de uma APO e cada uma das ferramentas disponíveis para a sua 

realização, referindo vantagens e desvantagens de cada uma. 

No segundo capítulo apresenta-se o estudo de caso. Descreve-se, numa primeira fase, o contexto 

histórico do Teatro Thália. A sua construção inicial e todo o percurso até à construção do edifício actual.  

Numa segunda fase descreve-se todo a intervenção realizada na adaptação do projeto dos Barbas Lopes 

atelier. Por fim, insere-se um levantamento dos eventos já ocorridos no Teatro Thália, onde se procura 

Figura 2: Etapas sequenciais da metodologia a aplicar 
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caracterizá-los por tipo de evento, tipo de ocupação, fins lucrativos ou não, necessidade de materiais 

técnicos e número de utilizadores. Faz por fim uma breve descrição de cada um dos eventos. 

O terceiro capítulo divide-se em quatro partes. Na primeira parte é registada uma análise físico-

construtiva, baseada nos métodos walkthrough e entrevistas. Esta fase procura descrever as principais 

falhas construtivas detetadas no edifício. Numa segunda parte, efetua-se uma análise técnico-funcional, 

onde, através de questionários e entrevistas se procurou detetar as principais falhas a nível funcional do 

edifício, bem como as principais críticas dos seus utilizadores. Nesta fase foram considerados vários tipos 

de utilizadores, onde se pretendeu que cada grupo avaliasse áreas distintas. Por fim, na terceira parte, são 

descritas observações de uso. Esta fase requereu a participação em eventos distintos, com respetivo 

relatório. Foram categorizados quatro tipos de eventos: Reunião, Concerto, Programa Televisivo e 

Seminário. Em cada um dos eventos procurou registar-se o tipo de evento, a disposição da sala, descrição 

de uso do resto do edifício e os principais problemas. Por fim, apresentam-se a Matriz de descobertas 

onde se junta todas as descobertas decorrentes das restantes ferramentas de APO, e a Matriz de 

recomendações, que pretende efectuar, com base nas descobertas, recomendações de melhorias a curto, 

médio e longo prazo.  

 

 

 

Figura	3:	Esquema	da	organização	da	dissertação 
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1. Análise Pós-ocupação 

1.1. Definição 

“Avaliação Pós Ocupação é uma forma de fornecer feedback ao longo da vida útil de um 

edifício, desde o conceito inicial até à ocupação. A informação proveniente do feedback 

pode ser usada para informar futuros projetos, quer seja no processo de entrega ou na 

análise de desempenho do edifício”5. 

 

O termo Análise Pós Ocupação6(APO) surge no final dos anos 1950 associado aos estudos na 

área da relação Homem - Ambiente Construído, por via da área disciplinar da psicologia ambiental. O 

seu foco é dirigido para os componentes avaliativos e afetivos de relações estabelecidas pelo homem com 

o ambiente natural e construído e centraram-se sobretudo nos contextos temporal e espacial dos edifícios 

e nos correspondentes aspetos preceptivos, cognitivos, afetivos, motivacionais, normativos e 

comportamentais dos seus utilizadores7. 

Nas décadas seguintes a APO é alvo de interesse de investigação por parte da área disciplinar da 

arquitetura e posteriormente de outras áreas no domínio dos estudos da construção adquirindo maior 

abrangência e propósito. O foco da investigação recentrou-se na resposta dado pelos espaços construídos 

às expectativas dos seus utilizadores, i.e., no desempenho e no estudo das “forças” que os conformavam 

– política, económica, social. Deste modo a APO passa a ser definida como um processo de avaliação de 

forma sistemática e rigorosa dos edifícios depois de serem construídos e ocupados8, fornecendo feedback 

de como os edifícios se comportam e como interagem com os seus utilizadores, permitindo melhorias na 

gestão e a previsão de alternativas para futuras construções9.  

De acordo com Preiser et al.10  a APO diferencia-se de outro tipo de avaliações uma vez que que 

surge do interesse de compreender o desempenho de um edifício – relativamente às espectativas e 

satisfação dos seus utilizadores, prevendo a eficácia dos projetos atuais, revendo projetos terminados e 

servindo de referência a futuros projectos11. Neste sentido foca-se nas opiniões e necessidades dos seus 

utilizadores, procurando avaliar o seu grau de satisfação12, sendo que à partida são vários os intervenientes 

que participam na utilização de um edifício.  

																																																								
5 BARLEX, M J, The guide to post occupancy evaluation, University of Westminster, 2006, pp. 8; 
6 No nome original: Post Occupancy Evaluation (POE) 
7 PREISER et al.; Learning from Our Buildings: A State-of-the-Practice Summary of Post-Occupancy Evaluation; 
2002 pp. 9; 
8 PREISER, idem. Pp.2; 
9 BLYTH, Alastair, Post Occupancy Evaluation: Its role in managing and maintaining higher education facilities; 
ppt presentation; 
10 PREISER et al.; Learning from Our Buildings: A State-of-the-Practice Summary of Post-Occupancy Evaluation; 
2002, Chapter 1, pp. 2; 
11 PREISER, ibidem.; 
12 PREISER, ibidem.; 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 7 

Como tal, o termo avaliação contém intrinsecamente o conceito de valor. Tal significa que a APO 

deve definir explicitamente quais os valores que se atribuem a cada caso específico e estabelecer que 

valores são considerados no contexto no qual o desempenho do edifício se insere. Uma avaliação valiosa 

foca-se nos valores para além das metas e objetivos daqueles que requerem uma avaliação e daqueles que 

a realizam.  

 

1.2. Passos para realização da APO 

A análise Pós Ocupação é um método que se desenvolve aplicado a um projeto específico, pelo 

que não existe um processo previamente definido. Como Preiser et al. (2002) refere “[...] não existe uma 

definição globalmente aceite; nem um método standard para conduzir uma APO”13.  

Inicialmente as APO eram desenvolvidas utilizando questionários, entrevistas, observação in loco 

e observação dos utilizadores. Nos últimos anos, foram desenvolvidos novos métodos que procuram ir 

mais ao encontro dos objetivos das partes interessadas dos edifícios14.  Uma vez mais Preiser et al. (2002), 

define que os passos para o desenvolvimento de uma APO seguem normalmente uma ordem lógica, 

podendo ser divididas em três fases principais: Planeamento, Realização e Aplicação15.   

A fase de planeamento pretende preparar a APO e tem três passos: Reconhecimento e viabilidade, 

planeamento de recursos e planeamento de investigação. Nesta fase estabelecem-se parâmetros de 

avaliação, calendário, custos, número de técnicos necessários, prazos para coleção de dados, tempos e 

número da amostra.  

Na segunda fase – realização – a APO é levada a cabo. Esta fase foca-se na recolha dos dados 

propriamente ditos e nos métodos que garantem que a amostra pré-estabelecida e os procedimentos são 

de facto cumpridos, de forma a obter os resultados pretendidos para a APO. Inicia-se a monitorização e 

gestão da recolha de dados e a análise dos mesmos. Após estes procedimentos, os dados recolhidos são 

analisados e organizados num relatório que conduz à última fase – Aplicação. 

																																																								
13 PREISER et al; idem, pp.2 
14 PREISER et al; ibidem; 
15 PREISER, idem, chapter 2, pp.11; 

Figura	4:	Fases	de	APO	(Fonte:	BARLEX	MJ,	2006); 
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A fase de Aplicação desenvolve-se em três passos: reportar resultados, recomendação de ações e 

revisão de resultados. Uma vez revelados os problemas principais a ser resolvidos, são propostas soluções 

e insere-se o momento das tomadas de decisão. Torna-se então claro que uma das melhores aplicações da 

APO é como ponto de partida para futuros projetos.  

1.3. Níveis de APO 

Segundo Preiser et al., de acordo com a profundidade 

do estudo desejado, a APO classifica-se em três níveis:  

• Indicativa – ou de curto prazo: procura identificar as 

mais valias e as falhas da performance do edifício em 

questão. Parte geralmente de visitas ao ambiente 

estudado – walkthrough – e entrevistas selecionadas 

com utilizadores chave. Fornece geralmente uma 

indicação das principais falhas. É realizada num curto 

espaço de tempo, podendo ser realizada integralmente 

num prazo de 2 a 24 semanas.  

• Investigação – Requer uma estratégia de investigação 

mais desenvolvida e necessita de mais recursos. Exige 

ainda uma maior duração. Requer um critério de 

avaliação estabelecido no programa funcional do 

edifício em análise, em guidelines, performance standard ou em literatura publicada de programas 

específicos. Este nível de avaliação fornece uma indicação das principais falhas, bem como as suas 

causas e efeitos.  

• Diagnóstico – Este nível relaciona medidas físicas do edifício com a resposta subjetiva dos 

ocupantes do edifício, derivando na descoberta de novos aspetos da performance do edifício.  

1.4. Etapas de revisão 

 Uma vez que a análise Pós Ocupação se baseia no feedback dos utilizadores do edifício, as 

questões a ser avaliadas só devem ser realizadas após algum tempo da utilização do edifício, a fim de 

garantir credibilidade e respostas suficientemente satisfatórias. A Análise Pós Ocupação procura respostas 

às seguintes perguntas:  

(a) O edifício está a comportar-se como desejado? 

(b) As necessidades dos utilizadores mudaram? 

(c) Que problemas necessitam de ser resolvidos rapidamente? 

(d) Qual o processo a adotar para melhor solucionar os problemas? 

(e) O que pode ser retido para futuros projetos? 

reconhecimento e 
viabilidade 

Planeamento de 
recursos

Planeamento de 
investigação

Iniciar recolha de 
dados no local

Monitorizar/gerir 
processos de 

recolha de dados

Analisar 
dados

Relatório de 
descobertas

Recomendar 
ações

Rever 
resultados

RealizaçãoAplic
aç

ão
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Figura	5:	Avaliação	Pós	Ocupação	–	evolução	
de	critérios	de	desempenho.	
Fonte:	adaptado	de	Preiser	et	al	2002.		
	



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 9 

Barlex M J em Guide to Post Occupancy Evaluation (2006)16, propõe um modelo de APO com 

três tempos específicos: Revisão Operacional, Revisão de Projeto e Revisão Estratégica: 

A Revisão Operacional decorre dois ou três meses após os utilizadores terem ocupado o edifício. 

Procura compreender a qualidade do edifício e a existência de eventuais problemas imediatos que precisem 

de ser resolvidos. 

A Revisão de Projeto decorre após o primeiro ano de ocupação do edifício. Esta é a fase em que 

se espera que os sistemas do edifício tenham regularizado e os utilizadores já tenham presenciado pelo 

menos um ciclo sazonal completo, abrindo a possibilidade de compreender o desempenho do edifício 

perante variadas condições. Permite também que os utilizadores identifiquem os principais locais críticos 

do edifício que não estão de acordo com os objetivos de longo prazo. 

A Revisão Estratégica toma lugar alguns anos após a ocupação inicial, onde existe a hipótese da 

necessidade organizacional ter mudado e o edifício não cumpra com as novas necessidades. Os benefícios 

da realização de uma APO a curto, médio e longo prazo apresenta-se na Tabela 1. 

 

1.5. As ferramentas utilizadas para APO: 

A APO deve sempre começar por programar quais as informações que se deseja retirar. Como 

Barlex M J refere, pode ser tentador colecionar os dados antes de decidir o que fazer com eles. Deste 

modo, pode não ser obtida a informação desejada. Assim, existe disponível, testados e estudados, um 

conjunto de técnicas que podem ser utilizadas para levar a cabo uma avaliação. A relevância das técnicas 

utilizadas depende de vários factores. nomeadamente do detalhe desejado, informação disponível, tempo 

																																																								
16 BARLEX, M J; Guide to Post Occupancy Evaluation; University of Westminster 2006; 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

• Identificação de problemas e 
soluções em edifícios 

• Resposta às necessidades 
dos utilizadores 

• Melhorar a gestão do espaço 
baseado no feedback dos 
utilizadores 

• Compreender a implicação 
de mudanças de cortes 
orçamentais ou ambiente de 
trabalho 

• Tomada de decisões 
informadas; 

• Melhoramento na 
capacidade de adaptação e 
organização face a 
mudanças e crescimento de 
um edifício; 

• Descoberta de novos usos 

• Justificação de gastos no 
desempenho dos edifícios 

 

• Melhoramentos no 
desempenho do edifício; 

• Melhoramento na qualidade 
do projeto 

• Revisão estratégica; 

 

Tabela 1: Benefícios da utilização da APO (fonte: Preiser et al. 2002) 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 10 

e orçamento disponíveis, urgência do estudo, capacidades dos autores do estudo e profundidade do estudo 

já realizado sobre um determinado problema. A forma mais completa de conduzir um estudo APO, é 

através de uma combinação de técnicas, das quais se destacam:  

Walkthrough  

O walkthrough é uma técnica que combina observação in loco com entrevista. Trata-se de uma 

visita guiada por utilizadores com o objectivo de identificar aspectos positivos e negativos do edifício em 

análise, tendo como base apreciações de natureza subjectiva. Refere-se à realização de um percurso 

dialogado que abrange todos os ambientes e é complementado por fotografias, croquis gerais, e outras 

formas de registo.  

Como refere Rheingantz et al. (2009), numa walkthrough os aspetos físicos articulam-se com a 

reação dos participantes em relação ao ambiente., permitindo identificar, descrever e hierarquizar os 

aspetos do ambiente e do uso que merecem ser mais aprofundados, e as ferramentas adequadas a este 

efeito.  

Existem várias abordagens ou procedimentos de walkthrough. Nas formas mais estruturadas 

podem ser realizadas através de dois tipos de grupos: 

Grupos de tarefas – as tarefas são divididas pelos líderes do grupo, sendo um responsável por 

gerar comentários para reflexão, outro responsável pelo registo de comentários, notas e 

localização dos principais problemas, e ainda um terceiro responsável pelas fotografias e 

organização de registos e comentários.  

Grupos de participantes – as áreas de análise relativas à funcionalidade e uso do edifício são 

divididas por vários grupos de participantes. 

Uma outra abordagem sugerida por Baird et al. (1985)17 sugere dividir a walkthrough em quatro 

procedimentos, que podem ser aplicados em conjunto ou isoladamente: 

a) Walkthrough geral – este procedimento sugere criar grupos de participantes compostos por 

utilizadores frequentes do edifício, mas também por outras partes interessadas como 

administradores e especialistas. Este procedimento procura relacionar as informações 

relevantes dos participantes com a avaliação técnica do ambiente a ser analisado.  

b) Walkthrough de auditoria e Energia – tem como propósito avaliar o desempenho energético 

e identificar oportunidades de melhoramento da gestão e conservação de energia.  

c) Walkthrough de Especialistas – sugere a organização de um grupo de especialistas para 

avaliar determinados aspetos físicos, específicos dos equipamentos.  

																																																								
17 BAIRD, George et al (Edit.) Building Evaluation Techniques, Nova iorque: McGraw-Hill, 1995; 
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d) Passeio Walkthrough – Este é um sistema simplificado, realizada pelos próprios responsáveis 

pela APO. Segundo Rheingantz et al. (2009)18 esta simplificação torna-se particularmente 

importante nos trabalhos de âmbito académico, cujos interesses surgem dos próprios autores 

e não de um interesse geral dos utilizadores de um espaço. Nestes casos surge uma das 

principais limitações da análise walkthrough: dificilmente os utilizadores do espaço se 

envolvem na investigação.  

WALKTHROUGH 

Vantagens Desvantagens 

• Recurso a poucos membros do grupo de 
autores; 

• Pode ser realizado sem o envolvimento de 
qualquer utilizador; 

• Se desejado e desenhado para o efeito, pode 
fornecer dados quantitativos; 

• Permite um ponto de vista imparcial. 

• Metodologia que pode requerer uma 
aplicação rigorosa;  

• Pode ser difícil comparar resultados se 
não for atribuída uma metodologia para 
aplicar. 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens da análise Walkthrough (fonte: Rheingantz et al. (2009) 

 

Mapa Comportamental 

É um instrumento de registo das observações sobre o comportamento e as actividades dos 

utilizadores num espaço. Permite identificar os diferentes usos, esquemas de organização, movimentos e 

distribuição de pessoas num determinado espaço caracterizado por diversos usos. Segundo Sommer (1997) 

podem ser centrados nos lugares ou centrados nos indivíduos.  

a) Centrados nos lugares – os observadores permanecem em pontos estratégicos de observação, 

registado em desenhos os movimentos e ações que ocorrem no espaço. 

b) Centrados nos indivíduos – os observadores seguem o indivíduo ou um grupo de indivíduos 

durante um certo período de tempo ou determinado percurso.   

 

 

 

 

 

 

																																																								
18 RHEINGANTZ et al. Observando a qualidade do lugar Procedimentos para a avaliação pós-ocupação, 
PROARQ, Rio de Janeiro, 2009, pp. 28; 
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Mapa Comportamental 

Vantagens Desvantagens 

• Permite a produção de informação sobre 
usos e atividades de um espaço e das 
relações nele ocorridas; 

• Revela escolhas ambientais dos 
utilizadores; 
 

• Requer esforço e tempo  para execução de 
mapas; 

• Inviabilidade nos casos de participantes 
insuficientes; 

• Difícil interpretação de grande número de 
mapas; difícil comparação; 

• Não revela factores de escolhas ambientais 
dos utilizadores; 

Tabela 3: Vantagens e desvantagens da análise Mapa Comportamental (fonte: Rheingantz et al.) 

 

Poema dos desejos 

Esta ferramenta foi desenvolvida por Henry Sanoff19. Os 

utilizadores desta ferramenta declaram de forma expressiva e não 

estruturada os seus sentimentos e desejos relativos a determinados 

aspetos do edifício analisado, tendo como ponto de partida uma 

frase “eu gostaria que o [edifício/espaço]...”. As respostas podem 

surgir em forma de texto ou desenho. É uma ferramenta 

particularmente útil quando se pretende avaliar a opinião de 

crianças.  

 

Poema dos desejos 

Vantagens Desvantagens 

• Minimiza o esforço necessário para definir 
metas do projeto; 

• Estimula discussões mais ricas e estabelece 
cenários positivos para etapas seguintes; 

• Ponto de partida para a determinação dos 
restantes métodos a ser utilizados; 

 

Tabela 4: Vantagens e desvantagens da análise Poema dos desejos (fonte: Rheingantz et al. 2009) 

 

																																																								
19 Henry Sanoff é um professor de Arquitetura, escritor de vários livros focados principalmente no desenho de 
escolas e jardins de infância. 

Figura	6:	Desenho	de	uma	escola	
idealizado	por	um	aluno.	(Fonte: 
Rheingantz et al)	
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Mapeamento Visual 

O mapeamento visual passa pela classificação de um espaço ou ambiente 

numa planta. Recorrendo à memória da vivência do espaço, o utilizador deverá 

classificá-lo de acordo as sensações suscitadas. Possibilita identificar a perceção 

do utilizador em relação a um determinado ambiente, focando a localização, 

apropriação e demarcação de território entre outras características. Procura 

verificar aspetos relacionados com territorialidade e apropriações, avaliar a 

adequação do mobiliário e do equipamento existente, possibilitar que o utilizador 

registe em plantas humanizadas e de fácil identificação os pontos positivos e 

negativos do edifício. 

 

Mapeamento Visual 

Vantagens Desvantagens 

• Compreensão da perceção dos utilizadores 
relativamente ao ambiente; 

• Fácil perceção das relações utilizador – 
ambiente; 

• Difícil comparação; 

• Informação incompleta; 

• Necessidade de instrumentos 
complementares; 

Tabela 5 Vantagens e desvantagens da análise Mapeamento Visual (fonte: Rheingantz et al. 2009) 

 

Mapa Mental 

O mapa mental/cognitivo parte da elaboração de desenhos ou relatos de memória representativos 

da imagem de uma pessoa ou grupo de pessoas têm de um determinado ambiente []. O responsável da 

APO solicita ao participante que desenhe de memória um croquis de um determinado ambiente. Este 

sistema é util para compreender como o participante conhece o seu ambiente de trabalho e quais são os 

elementos físicos que mais fortemente contribuem para a sua estruturação mental.  

Deste método podem derivar três categorias, definidas por Apple yard20: 

a) Simbólico: quando apresenta uma imagem ou ícone não necessariamente relacionado com o 

lugar. 

b) Semiestruturado: quando apresenta uma lógica simples, formado por poucos elementos ou 

apenas o recorte de uma área. 

c) Estruturado: desenhos de maior complexidade, com mais elementos e boa definição dos 

limites da área em questão.  

																																																								
20 APPLEYARD, Donald, Why buildings are known – a predictive tool for architects and planners, in 
RHEINGANTZ et al. 2009, pp. 60; 

	Figura	7	–	Exemplo	de	
Mapeamento	visual.	(Fonte: 
Rheingantz et al.	2009)		
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Figura	8:	Exemplo	de	um	mapeamento	mental:	simbólico,	semiestruturado	e	
estruturado;	(Fonte: Rheingantz et al. 2009)	

 

 

 

 

 

 

 

Seleção Visual 

A ferramenta seleção visual parte de um conjunto de imagens referenciais previamente escolhidas 

e pretende encontrar correspondências entre essas imagens e os ambientes vivenciados pelos participantes. 

Deste modo, pretende compreender os aspetos valorizados pelos participantes, e o imaginário relacionado 

com o ambiente construído, considerando os impactos causados por determinadas tipologias e 

organizações espaciais.  

Deve também procurar inserir aspetos a ser construídos futuramente como forma de avaliar a 

reciprocidade dos participantes perante essas alterações ou sugestões. Como refere Del Rio et al (1999), 

cit. in Rheingantz et al. (2009) pode ser uma ferramenta bastante útil para “orientar o desenvolvimento 

do processo projetual, particularmente o programa e desenho arquitetónico” 

Entrevista 

A entrevista foi definida por Bingham 21  (1997) como um relato verbal ou conversa “com 

determinado objetivo”. Desenvolve-se segundo uma conversa entre entrevistador/es e entrevistado/s e 

procura colecionar opiniões e informações acerca do pensamento, sentimentos, ações, conhecimentos, 

crenças e desejos dos entrevistados. Os objetivos da entrevista são: averiguar factos, identificar opiniões, 

identificar desejos, desenvolver planos de ação, conhecer os processos de ações actuais e passados, 

reconhecer motivações, entre outros22. 

 As entrevistas estão organizadas segundo três tipos: 

a) estruturada – o entrevistador segue um guião previamente preparado e impresso. Durante a 

entrevista, o guião serve como orientador da conversa, e o entrevistador mantém-se fiel à sua 

organização. 

b) semiestruturada – os entrevistadores prepararam um roteiro ou esquema básico, ou um conjunto 

de perguntas que não necessitam de ser aplicadas de uma forma sequencial. Segundo Merton, 

Fiske e Kendall23 podem ser do tipo focalizada, – quando se pretende focar a atenção num 

																																																								
21 BINGHAM in SOMMER, Barbara; SOMMER, Robert. A Practical Guide to Behavioral Research: Tools and 
Techniques. Nova York: Oxford University Press, 1997 
22 LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de A. Fundamentos de Metodologia Científica. (3ed) São Paulo: Atlas, 
1991, pp. 196 in RHEINGANTZ et al. 2009 pp.73;  
23 Merton, Fiske e Kendal; in SELLTIZ, Claire; WRIGHTSMAN, Lawrence S.; COOK, Stuart W. Métodos de 
pesquisa nas relações sociais. Revisão e organização de Louise H. Kidder. (v.2). 2. ed. São Paulo: EPU, 1987 
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determinado assunto – ou clínica – quando se foca maioritariamente sentimentos ou motivações 

subjacentes.  

c) não estruturada – São entrevistas baseadas na espontaneidade e no desenrolar natural da conversa. 

Adequam-se a investigações mais aprofundadas acerca de perceções, motivações e atitudes. 

Entrevistas 

Vantagens Desvantagens 

• Permite estudo detalhado dos problemas; 

• Suficiente nível de detalhe que permite 

gerar conclusões 

• Alvo de estudo muito específico; 

• Facilidade de conciliar reuniões 

individuais. 

• Opiniões específicas não representam 

necessariamente pontos de vista 

generalizados;  

• Opiniões podem ser parciais 

• Difícil comparação de respostas 

• Ausência de anonimato 

Tabela 6 : Vantagens e desvantagens da entrevista (Fonte: Guide to POE 2006)	

 Questionário 

Segundo Rheingantz et al., (2009) um questionário pode ser definido como um instrumento de 

pesquisa que contém uma lista ordenada de perguntas relacionadas com determinado assunto ou 

problema e que devem ser respondidas por escrito, sem a presença ou qualquer influência do autor da 

investigação. Estes questionários podem ser disponibilizados fisicamente ou pela internet.  

As perguntas dos questionários podem ter diversas variações. Estas categorizam-se em: 

a) Quanto ao formato 

a. Perguntas Fechadas – o participante assinala uma de várias alternativas previamente 

estabelecidas pelo autor. Podem ser dicotómicas, – quando existem apenas duas 

escolhas, sim e não, concordo ou discordo – ou de múltipla escolha – o participante 

escolhe de entre um conjunto de determinadas alternativas; 

b. Perguntas Abertas ou Livres – o participante deverá escrever a sua resposta de acordo 

com as suas ideias, pelas suas próprias palavras. 

b) Quanto ao objetivo 

a. Questões de facto – onde são dadas várias opções relativas a questões concretas, por 

exemplo funções num dado local de trabalho – direção, ensino, administrativo; 

b. De ação: relacionadas com atitudes ou decisões tomadas pelo participante;  

c. Questões de Intenção: questões que avaliam procedimentos do participante em 

determinadas circunstâncias; 

d. Questão de opinião:  
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c) Questões com imagem; 

d) Questões com Matriz; 

e) Questões com escala de valores – São normalmente utilizados quando é necessária a 

comparação de informações. Nestes casos é recomendável a utilização de matrizes; 

f) Questões compostas. 

Questionários 

Vantagens Desvantagens 

• Gera dados quantitativos detalhados; 

• Permite comparação de resultados 

• Problemas podem ser localizados; 

• Obtenção de uma opinião mais 
abrangente. 

• Possibilidade de anonimato; 

• Questionários comparativos permitem 
identificar tendências e respostas para 
remediar ações. 

• Requer um design pensado  

• Cuidada administração para garantir 
respostas 

• Requer tempo útil dos utilizadores para 
responder 

• Requer capacidade de análise e 
interpretação de resultados 

Tabela 7: Vantagens e desvantagens da análise Questionários (fonte: Rheingantz et al. 2009)	

 

Matriz de descobertas 

A Matriz de descobertas foi desenvolvida por Rheingantz et al., (2009) para registo gráfico dos 

resultados e descobertas derivadas da APO, de modo a facilitar a leitura e a compreensão desses mesmo 

resultados. A matriz de descobertas organiza e apresenta estes dados graficamente. Aquando o início da 

sua utilização, a Matriz de descobertas e recomendações apenas apresentava as descobertas derivadas dos 

factores técnicos. Por ser considerado insuficiente, mais tarde foram introduzidas as descobertas derivadas 

das análises walkthrough e das opiniões dos utilizadores, o que se veio a demonstrar bastante útil na 

formulação das recomendações24. 

Matriz de Descobertas 

Vantagens Desvantagens 

• Permite reunir e relacionar as principais 
descobertas; 

• Facilidade de manuseio e visualização 
geral; 

• Desconsidera fatores funcionais e 
comportamentais; 

Tabela 8: Vantagens e desvantagens da análise Matriz de descobertas (fonte: Rheingantz et al. 2009) 

  

																																																								
24 Rheingantz et al. Pp. 93 
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 Grupo de discussão 

O grupo de discussão (do inglês Focus group) pode ser muito útil quando utilizado em conjunto 

com um questionário ou survey. Este aplica-se quando as respostas a um problema chave necessitam de 

mais informação qualitativa para serem melhor compreendidos. O grupo de discussão é composto por 6-

8 pessoas e deve ter duração máxima de uma hora. 

Grupo de discussão 

Vantagens Desvantagens 

• Tempo para preparação é inferior ao de 
preparação de um questionário/survey; 

• Envolve um número reduzido de pessoas; 

• Permite que problemas específicos sejam 
estudados em detalhes 

• Interação entre participantes permite 
conclusões mais profundas 

• Flexibilidade de cobertura, permite 
exploração de novos problemas revelados; 

• Útil para esclarecer questões abrangentes 
reveladas pelos questionários; 

• Necessidade de especialistas  

• Dados qualitativos não contêm o rigor 
estatístico dos survey e questionários; 

• Preconceitos dos participantes requerem 
uma seleção crítica; 

• Sem anonimidade – participantes podem 
ficar reticentes em participar.  

Tabela 9: Vantagens e desvantagens da análise Grupo de discussão (fonte: Rheingantz et al. 2009) 
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2. Teatro Thália 

 
Enquadrado na original Quinta das Laranjeiras, o Teatro Thália, também conhecido por Teatro 

das Laranjeiras, encontra-se junto ao Palácio das Laranjeiras em Lisboa, atualmente ocupado pelo 

Ministério da Educação e Ciência. 

2.1. Percurso histórico 

Quinta das Laranjeiras e Palácio das Laranjeiras 

A construção do teatro Thália surge associada à história da Quinta das 

Laranjeiras, inicialmente denominada por Quinta de Santo António. 

 Encontrava-se no final do século XVII na posse de Manuel da Silva 

Colaço. Em 1779, depois de passar pela mão de outros proprietários, Luís 

Rebelo Quintela adquire a quinta, que é herdada anos mais tarde pelo primeiro 

Barão de Quintela, Joaquim Pedro Quintela25. Este manda demolir as casas 

existentes substituindo por um grande palácio, que viria a ficar conhecido por 

Palácio das Laranjeiras. A obra de construção do palácio fica a cargo do  

																																																								
25 Joaquim Pedro Quintela (1748-1817) 1º Barão de Quintela, foi um negociante e maior capitalista Português, 
fidalgo cavaleiro da Casa Real. 

Figura	9:	Palácio	das	Laranjeiras	
(Fonte:	Restos	de	colecção) 

Figura	10:	Planta	implantação	Palácio	das	Laranjeiras	(Fonte: SIPA, disponível em: 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3183)	
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Padre Bartolomeu Quintela26, tio do primeiro Barão. O segundo Conde de Quintela, primeiro 

Conde de Farrobo 27  desenvolve os melhoramentos que atribuíram ao Palácio a pompa e o fausto 

característica do edifício actual. Durante a primeira metade do século XIX importa animais exóticos para 

exibir, e também estátuas, bustos e fontes para embelezar os jardins do palácio ao gosto da época.  

Após a morte do primeiro Conde de Farrobo em 1867 a Quinta 

das Laranjeiras foi vendida em Hasta Pública em 1874 a um fidalgo 

Espanhol, que promoveu o seu restauro após a ruína do anterior 

proprietário. Em 1877 é comprada pelo Comendador José Pereira Soares 

que adquiriu também as quintas contíguas. Passa, em 1903, para 

propriedade do Conde de Burnay, que cede parte dos jardins ao Jardim 

Zoológico de Lisboa deixando os restantes espaços à sua família até 1940. 

O Palácio das Laranjeiras é, então, adquirido pelo Ministério das Colónias 

para aí instalar o museu da Marinha. Dada a não concretização deste 

desejo, passa a ser utilizada por diversos ministérios e serviços 

governamentais. Em 2005 o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior sedia-se neste palácio.  

Teatro Thália 

Na primeira metade do século XIX, o primeiro Conde de Farrobo 

toma posse do Palácio. Herdeiro de uma grande fortuna que lhe permitiu 

as extravagâncias pelas quais ficou conhecido, encomenda a construção de 

um teatro dentro dos limites da sua propriedade, para trazer ópera e teatro 

para Lisboa e ser palco de festas extravagantes e luxuosas para aristocratas 

e membros da corte. Foi no Teatro Thália que se estrearam grandes peças 

do teatro Português, entre elas Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett28. 

Pelas suas importantes funções associadas ao Theatro Nacional de S. 

Carlos, o Conde de Farrobo conseguiu trazer ao teatro Thália dezoito 

óperas entre 1834 e 1853.  

A primeira construção do Teatro Thália data de 1820, no entanto, 

em 1842 é reedificado e renovado por Fortunato Lodi29. Construído num 

contexto neoclássico 30  – reconhecido principalmente no peristilo de 

																																																								
26 Padre Bartolomeu Quintela era tio do 1º Barão de Quintela. Membro da Congregação do Oratório; 
27 Joaquim Pedro Quintela (1801-1869) 2º Barão de Quintela e 1º Conde de Farrobo foi um aristocrata Português, 
mecenas da arte e promotor de inúmeras manifestações artísticas. Terá herdado do seu pai o nome e a grande 
fortuna. 
28 João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1799-1854) foi um dramaturgo romântico, grande 
impulsionador do teatro Português.  
29 Fortunato Lodi (1805-1883) foi um arquiteto italiano, projetista do Teatro D. Maria II, exemplo mais 
representativo do estilo Neoclássico em Portugal; 
30 Escenas de la memoria, Thalia Theatre in Lisbon, Portugal, Arquitectura Viva, 154, Jul-Ago 2013, Madrid. 
Neoclássico foi um estilo de retorno aos princípios defendidos pela arquitetura clássica. A simetria e equilíbrio na 

Figura 12: Axonometria da 
disposição original do teatro 
Thália (Reconstituição; Jorge de 
Sousa Noronha 2003, disponível em 
http://jorgedesousanoronha1.overblog.
com) 

	

Figura 11: Artistas do Theatro 
de S. Carlos à porta do Teatro 
Thália (Fonte:	Restos	de	colecção) 
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colunas em lioz e esfinges em mármore branco na fachada do corpo principal31 – dominante no pós-

terramoto de 1755, serviu o seu propósito durante cerca de 19 anos. O teatro permaneceu fiel às 

influências italianas que estavam na base do desenho dos grandes edifícios públicos construídos nesta 

época em Lisboa.  Em 1862 um grande incêndio deixa-o parcialmente destruído, restando apenas os 

elementos estruturais e a cobertura. Os restauros e adaptações realizados nos anos posteriores dedicaram-

se exclusivamente aos jardins e ao palácio, pelo que o teatro acabou por cair em ruína.  

Em 1978 procede-se à demolição da cobertura, ficando apenas erigidas as paredes e restos de 

alguns fragmentos das estruturas em madeira e dos revestimentos que ainda permitiam reconstruir 

mentalmente a imagem da distribuição original dos espaços. Estes últimos acontecimentos agravaram o 

seu estado. Após o incêndio, o teatro permaneceu abandonado durante cerca de 150 anos. “Sem qualquer 

intervenção desde essa altura, ficou a beleza do que é essencial e sólido nessa construção: os volumes do 

Foyer, Plateia e Cena. O que deles permanece referencia aquilo que já não existe e que se percebe por 

ausência”32. 

Edifício original 

Quando projetado por Fortunato Lodi, o Teatro Thália 

estabelecia-se segundo três corpos principais formalmente 

autónomos. Se por um lado isto se torna visível em planta e na 

correspondência interior-exterior dos volumes respetivos aos 

elementos compositivos do teatro – Foyer, Plateia e Cena – também 

a organização da fachada orientada a sudeste, provida de um frontão 

triangular, segue este princípio de ordem tripartida. No interior, o 

foyer caracterizava-se por um pé direito mais baixo, com dois   

acessos verticais localizados simetricamente nas extremidades do 

espaço. Estes dois acessos verticais estabeleciam a ligação com os 

elementos de circulação periférica que por sua vez dariam acesso aos 

balcões semicirculares33  da zona de plateia. Ao todo, o teatro podia 

receber até quinhentos e sessenta espetadores, tendo disponíveis 

luxuosos camarotes. A zona cénica, seria um espaço mais amplo 

retangular, de dezasseis metros de largura por doze de profundidade, 

de maior pé direito, à qual estariam contíguos os bastidores, cujos 

elementos divisórios, ainda existentes, se estabeleciam por uma 

																																																								
composição são marcas deste estilo, bem como os elementos correspondentes as fachadas da arquitetura Grega ou 
Romana. 
31 LOPES, Diogo, BARBAS, Patrícia, HIC MORES HOMINUM CASTIGANTUR, nu matéria, nº 39, fevereiro 
2013, pp. 29.  
32 BYRNE, Gonçalo, BARBAS, Patrícia, LOPES, Diogo, Requalificação do antigo Teatro Thalia, [em linha], 2008. 
Disponível em: http://www.afaconsult.com/uploads/FicheirosImprensa/2895_4.pdf 
33 GAUDENCIO, Sónia R. O., Projetar com o Lugar, Reabilitação do Teatro Thalia, Tese de Mestrado para 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Maio 2011, pp. 16; 

Figura	14:	Esquema	de	circulação	
horizontal	(Gaudêncio,	2011)	

Figura	13:	Esquema	de	circulação	
vertical	(Gaudêncio,	2011)	
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sobreposição de arcos de volta perfeita e arcos em ogiva assentes em colunas. O acesso à plateia era feito 

por sistema de circulação lateral, comum aos três pisos, assim como o acesso às zonas de apoio e 

manutenção de cenários. No exterior do edifício estariam dispostos ainda alguns edifícios de apoio ao 

teatro.  

O exterior do teatro refletia claramente a pompa e opulência do 

seu interior. A fachada neoclássica de acesso ao Foyer, um dos elementos 

mais marcantes do desenho original do edifício, exibia um peristilo central 

e saliente. Quatro colunas em lioz sustentavam um frontão triangular de 

tímpano liso, encabeçado pelo lema da Deusa Thália, musa da comédia – 

HIC MORES HOMINU CASTIGANTUR34 – “Aqui serão castigados os 

costumes dos Homens”. Sobre o frontão, assentavam alguns elementos, 

incluindo a estátua da deusa Thália. À frente às colunas repousavam 

quatro esfinges em mármore branco. O acesso do pátio de entrada era feito 

por escadarias laterais, que conduziam ao peristilo e quatro portas, que 

por sua vez, conduziam ao Foyer.  

As restantes fachadas refletiam a influência neoclássica à exceção 

da fachada nascente, sacrificada pela envolvente. Esta procurava 

estabelecer uma relação entre a escala da rua e a escala humana e funcionar 

como um elemento de continuidade do muro que definia o limite entre a 

propriedade e a rua das Laranjeiras [Figura 18]. A cobertura do teatro, 

assumia a leitura da volumetria tripartida do teatro. A estrutura que cobria 

o Foyer e a plateia era em telhado de três águas e uma outra estrutura em 

telhado de duas águas cobria a zona cénica.  

 

																																																								
34 LOPES, Diogo, BARBAS, Patrícia, HIC MORES HOMINUM CASTIGANTUR, nu matéria, nº 39, fevereiro 
2013, pp. 29. 

Figura	15:	Teatro	Thália	
original.	Fotografia	época	
(Fonte:	Restos	de	colecção)	

Figura	16:	Teatro	Thália	
original.	Fotografia	época	
(Fonte:	Restos	de	colecção)	

	

1| Peristilo 
2| Foyer 
3| Circulação vertical 
4| Acesso aos 
balcões e plateias 
5| Apoios e 
manutenção dos 
cenários 
6| Plateia 
7| Cena 
8| Espaço para 
artistas e camarins 
9| Edifícios de apoio 

Figura	17:	Planta	original	do	Teatro	Thalia,	por	Fortunato	Lodi.	(Fonte:	SIPA)	
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2.2. Descrição da Intervenção 

 
 Programa 

A intenção de recuperar o Teatro foi considerada por muitos dos organismos públicos que 

ocuparam Palácio das Laranjeiras desde a sua aquisição pelo Ministério das Colónias. No entanto, por 

motivo de verbas insuficientes ou de proteção do próprio edifício, essa intenção nunca foi concretizada. 

O pedido para realização de um estudo para reconverter o Teatro Thália num espaço de eventos 

ministeriais e conferências só chega em 2008 por parte do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior35 quando este se encontra sob mandato de José Mariano Gago36. Este estudo é levado a cabo, e 

a elaboração do projecto é entregue ao Gabinete de Arquitetura Gonçalo Byrne Arquitetos que irá 

trabalhar em colaboração com o gabinete Barbas Lopes Arquitectos. O estado adiantado de ruína exibido 

pelo edifício, com elementos construtivos em desmoronamento e a cair sob a via pública serviu para 

acelerar este processo. 

No momento em que se iniciaram os estudos, a ruína do teatro 

encontrava-se em risco de colapso, com as paredes despidas, visivelmente 

sacrificadas pelo fogo e sem cobertura. Resumia-se a um “esqueleto 

construtivo resistente”, revelador de “uma tectónica muito marcante, 

majestosa na sua verticalidade e materialidade” 37 . O pavimento 

encontrava-se coberto por vegetação, e as esfinges devolutas e com marcas 

de maus tratos. Alguns dos elementos construtivos de outros tempos eram 

ainda visíveis. O projecto pretendia reconverter o teatro Thália num espaço 

polivalente, disponível para receber eventos sociais de várias índoles, como 

conferências, teatros, concertos e reuniões ministeriais. 

																																																								
35 Atualmente Ministério da Educação e Ciência.; 
36 José Mariano Gago (1948-2015) foi um professor universitário, cientista e político Português. Entre 1995 e 2002 
ocupou o cargo de Ministro da Ciência e da Tecnologia. Em 2005 foi nomeado ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, onde permaneceu até 2011.  
37 BYRNE, Gonçalo, BARBAS, Patrícia, LOPES, Diogo, Requalificação do antigo Teatro Thalia, [em linha], 2008. 
Disponível em: http://www.afaconsult.com/uploads/FicheirosImprensa/2895_4.pdf 

Figura	20:	Teatro	Thalia	em	
ruína	(Fotografia	cedida	pelo	atelier	
Barbas	Lopes	arquitetos)	

Figura	18:	Fachada	nascente	do	Teatro	Thália	antes	da	intervenção.	(Fonte:	SIPA)	Figura	19:	Fachada	neoclássica	
(Fonte:	SIPA)	
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O desenvolvimento do projeto decorreu de forma singular38. Os arquitetos foram convocados 

pelo ministro Mariano Gago39, com a forte intenção de desenvolver um projeto para o edifício em ruínas. 

Já havia sido desenvolvido um projeto por parte da Direcção Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais 

(DGEMN) que não respondia às expectativas, e portanto, procurava-se uma nova tentativa. Não foi 

apresentado nenhum programa pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, apenas foi pedido 

aos arquitetos que desenvolvessem um projeto que respeitasse a antiga ruína e que o ministério lhe pudesse 

dar uso. Assim, o programa foi deixado em aberto para definição pelos próprios arquitetos, tendo como 

única indicação “tornar o vazio praticável”. Os arquitetos desenvolveram uma proposta que 

apresentaram para posterior aprovação por parte do ministério. Propuseram um espaço vazio, sem um 

programa específico, cuja utilização ficava em aberto de modo a responder a futuras necessidades e 

expectativas do Ministério. Dotavam o espaço do mínimo necessário que garantisse o funcionamento e 

uma cafetaria que poderia facilitar o uso do espaço por caterings ou onde eventualmente, viessem a 

instalar um restaurante.  

“A nossa ideia é fechar a ruína com a volumetria que ela terá tido, mas não especializar nada. E 

depois juntar este programa mínimo para este poder ter alguma sustentabilidade40”  

É nesta fase que é pedido aos arquitetos que projetem uma outra entrada permitindo que o teatro 

funcionasse também para a cidade e desviando a entrada até então exclusiva pelo pátio do palácio. Assim 

evitar-se-ia o movimento junto aos escritórios do ministério. Feito isto, o projeto é fechado e iniciam-se 

as obras de reconversão uns meses mais tarde.	 

Na solução ensaiada pela equipa de projetistas são propostos dois espaços: o foyer e uma grande 

sala destinada a receber diversos eventos de diferentes naturezas. A sala polivalente ocupa a anterior zona 

cénica e área de plateia. A metodologia de projecto baseou-se em dois princípios essenciais: manter 

																																																								
38 BYRNE, Arq. Gonçalo; in Entrevista concedida à autora – transcrita em anexo [19.Janeiro.2018] 
39 Os arquitetos Barbas Lopes já se encontravam a desenvolver estudos para outros edifícios junto ao palácio, que 
nunca chegaram a realizar-se. 
40 BYRNE, Gonçalo; in Entrevista concedida à autora – transcrita em anexo [19.Janeiro.2018] 
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Figura	21:	Plana	térrea	da	intervenção	(imagem	cedida	por	Barbas	Lopes	arquitetos)	
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intactas as estruturas dos espaços cénicos primitivos e salvaguardar a sua 

plena expressão espacial, garantindo que o espaço seria devidamente 

equipado com as infraestruturas necessárias ao futuro uso polivalente. A 

possibilidade de criar um espaço polivalente permitia um projeto de 

consolidação que manteria a ruína como protagonista A ideia percursora 

de todo o projecto seria então “parar o tempo da perda, (...) da 

degradação da ruína, blindá-la (...), consolidá-la, e cuidar com grande 

atenção e com grande valor o potencial desse espaço, sem apagar os sinais 

do tempo e os sinais da memória que ele continha”41. O espaço destinado 

a Foyer é o único corpo cujo o interior é reconstruído, evocando um estilo 

neo-neoclássico42. Se pelo exterior a intervenção se limita ao mínimo 

necessário, pelo interior reconstroem-se as escadarias laterais de acesso à 

antecâmara de circulação periférica e os frisos canelados junto ao teto.  

Visando a valorização dos volumes primitivos do teatro, 

procedeu-se à demolição das construções anexas aos mesmos, 

correspondente aos edifícios da fachada nascente, que impediam a 

contemplação dos atributos dos espaços nobres, como a verticalidade e 

composição volumétrica 43  do teatro. Neste espaço é proposta a 

construção de uma nova estrutura, mais leve, em metal e vidro. Esta 

procurava responder às exigências técnicas do programa polivalente, bem 

como completá-lo com serviços adicionais. Assim surge um pavilhão de 

cobertura uniforme em L apoiada em dois volumes, que delimita o pátio 

das traseiras da zona cénica [Figura 23]. Os dois volumes estão divididos 

pelo acesso a este mesmo pátio, e caracterizam-se por uma construção de 

um só piso. No volume a nascente instalou-se o programa de apoio: 

camarins, instalações sanitárias públicas, arrumos, zonas técnicas e um 

novo átrio de receção. No volume a poente foi proposta uma cafetaria e 

zonas de apoio com ligação direta para o jardim. Este novo corpo é 

construído integralmente em vidro e perfis metálicos, garantindo a 

transparência da sua pele exterior. Deste modo garantem-se relações 

contrastantes entre dentro e fora, transparências e reflexos, peso e leveza, 

cidade e parque.  

																																																								
41 Gonçalo Byrne in GOTOFILMS, Teatro Thalia, Espaços & Casas [Registo Vídeo], 220, 2013. 10/05/2017, 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nO3eHjC4Neg;  
42 LOPES, Diogo, BARBAS, Patrícia, HIC MORES HOMINUM CASTIGANTUR, nu matéria, nº 39, fevereiro 
2013, pp. 29.  
43 LOPES, Diogo, BARBAS, Patrícia, HIC MORES HOMINUM CASTIGANTUR, nu matéria, nº 39, fevereiro 
2013, pp. 29. 

Figura	22:	Frisos	canelados	do	
Foyer	(fotografia	de	Andrea	Mas,	
cedido	pela	autora)	

Figura	23:	Corpos	demolidos	(a	
encarnado)	e	novas	construções	(a	
azul)	



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 25 

No interior, os volumes são tratados de forma homogénea, com as paredes e pavimentos em betão 

aparente, pigmentado terracota. A construção do novo corpo do teatro com um novo átrio de receção 

permite o funcionamento do teatro de maneiras distintas. A entrada original mantém-se a entrada 

principal, correspondente à fachada neoclássica. Esta passa a ser utilizada em eventos relacionados com 

os ministérios ou eventos de maior importância. A nova receção, - por forma a evitar excesso de 

movimento perto dos escritórios ministeriais – criada a partir da construção do novo corpo é utilizada 

para receção de visitantes, ou para eventos cujo o promotor é exterior a SGEC – Secretaria Geral da 

Educação o e Ciência, excepto quando estes eventos ocorrem após o horário laboral44. 

 

Os pavimentos comuns ao interior do teatro e ao novo volume em L são revestidos de betão 

pigmentado afagado45. O seu aspeto liso, quase polido, contrasta com as paredes rugosas do edifício pré-

existente, mas também com o betão desativado46 no exterior. O acabamento do pavimento comum a 

ambos estes espaços sugere uma continuidade espacial e uma maior fluidez entre eles. 

																																																								
44 COELHO, Dr. Raúl Capaz; in Entrevista concedida ao autor nos escritórios da SGEC, transcrita em anexo [10 
de Janeiro 2018]. 
45 Betão afagado corresponde a um tipo de acabamento dado ao betão em que através de meios mecânicos ou 
manuais se regulariza a camada, dando-lhe um aspeto polido. 
46 Betão desativado é um acabamento aplicado sobre o betão que lhe confere um aspecto ornamental de agregado à 
vista. É fabricado através da desativação da camada superficial do betão recorrendo a jatos de água.  

ALÇADO NASCENTE E CORTE C1
0 2 5 10 m 

ALÇADO NASCENTE E CORTE C1
0 2 5 10 m 

Figura	25:	Corte	longitudinal	(em	cima)	e	alçado	nascente	(em	
baixo).	(Imagens	cedidas	por	Barbas	Lopes	arquitetos)	

Figura	24:	Esquema	de	funcionamento	proposto	–	estrutura	em	L	e	novos	volumes	
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O declive presente na estrada das Laranjeiras é reconhecido no projeto. [Figura 25] Todo o nível 

térreo do teatro, excetuando o foyer, é posto de nível com a cota mais alta da estrada, ficando, o edifício 

elevado relativamente à cota do pátio da entrada. Tal exigiu a construção de uma plataforma onde assenta 

todo o teatro, bem como o novo volume acrescentado. A diferença de cotas é compensada no foyer por 

um acesso vertical nas periferias do mesmo, permanecendo este ao nível do pavimento original do peristilo.  

  

 Processo Construtivo 

Face às estratégias assumidas no projecto, as opções de 

consolidação da estrutura pré-existente não se mostraram muito amplas. 

Se, por um lado, havia a vontade de manter intacta a estrutura do teatro, 

por outro, havia o risco de esta colapsar pela ausência de travamentos 

interiores, outrora garantidos pela estrutura intermédia de pisos. A fim 

de garantir a geometria e a rigidez da ruína, para que deste modo agisse 

como acabamento interior final da nova sala, a solução passou pela 

consolidação e reforço da estrutura através de uma intervenção pelo 

exterior. A opção de consolidação através de estruturas metálicas, 

considerou-se desde logo fora de questão, dado a necessidade de revelar 

no interior as ancoragens que seriam necessárias para a intervenção. 

Deste modo, para que o interior da estrutura permanecesse intacto, 

optou-se pela construção de uma “pele” em betão que envolve a 

estrutura original e é atirantada pela face exterior 47 . Através desta 

solução foi possível garantir a resistência necessária a ações horizontais 

e possibilitar a construção das novas coberturas de forma independente 

da construção primitiva, assegurando a inexistência de sobrecargas 

adicionais na estrutura48. Esta pele constrói-se armando e betonando o 

espaço intersticial entre a parede pré-existente, utilizada como cofragem 

perdida49, e uma cofragem normal. 

 Considerando a intenção de manter a leitura da ruína como 

ornamento no interior, a parede de alvenaria de pedra e tijolo permanece 

à vista, não recebendo nenhum revestimento. É apenas feito um 

enchimento com pasta cimentícia nas áreas mais fragilizadas. Dada a 

inexistência de parede em algumas áreas, pela queda de blocos inteiros, 

tornou-se necessário completá-la e revestir a nova parede. À camada 

																																																								
47 BYRNE, Gonçalo, BARBAS, Patrícia, LOPES, Diogo, op. Cit. Pp. 4 
48 Escenas de la memoria, Thalia Theatre in Lisbon, Portugal, Arquitectura Viva, 154, Jul-Ago 2013, Madrid. 
49 LOPES, Diogo, BARBAS, Patrícia, HIC MORES HOMINUM CASTIGANTUR, nu matéria, nº 39, fevereiro 
2013, pp. 29.  

Figura	26:	Estrutura	de	andaimes	
no	interior	do	teatro.	(Fotografia	
cedida	pelo	atelier	Barbas	Lopes	
arquitetos)	

Figura	27:	Remendo	de	parede	e	
revestimento	com	fibras	
celulósicas	da	parede	e	cobertura	
(Fotografia	cedida	pelo	atelier	Barbas	
Lopes	arquitetos)	
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exterior de betão é adicionada uma camada de gesso cartonado, que por sua vez é revestida com uma 

camada de dezanove milímetros de fibras celulósicas projetadas, para fins de melhoramento acústico, 

também na cor terracota. Assim garantiram-se condições técnicas necessárias para o funcionamento do 

espaço.  

“O que nos interessou foi a ruína, o seu poder quase como ornamento. Estas paredes são tão 

fortes que não precisam de mais nada para viverem. O resto do equipamento é o estritamente 

necessário para isto poder funcionar.”50  

Por fim, o betão utilizado recebe um pigmento terracota. O 

acabamento do betão exterior é pigmentado e desativado de modo a 

que os limites da cofragem não ficassem visíveis no acabamento final, 

dando a ideia de um volume monolítico. Como Diogo Seixas Lopes 

refere, “o betão serve como acabamento final das fachadas, sendo 

todo monolítico”51 . A tonalidade aplicada é alusiva ao ambiente 

exótico do jardim zoológico. No espaço interior correspondente ao 

corpo em vidro, o betão dos novos volumes é mantido com o 

acabamento liso onde se tornam visíveis os limites da cofragem. Esta 

variedade de texturas no interior permite manter a leitura dos corpos 

distintos – Teatro vs. novos volumes.  

Para construção da pele em betão foi necessária a construção 

de um andaime interior de grandes dimensões, que para além de 

permitir a cofragem da nova parede, funcionou como suporte da 

parede de alvenaria pré-existente durante todo o processo de 

betonagem. A parede foi cofrada em camadas sucessivas, garantindo 

assim a inexistência de sobrecargas na estrutura52. Um outro desafio 

foi garantir que a antiga parede de alvenaria teria um comportamento 

solidário com a nova parede de 20cm de betão armado. Para isto 

acontecer, as paredes de pedra foram perfuradas e foram introduzidos nos buracos varões de aço com 2 

centímetros de diâmetro juntamente com resinas epóxidas 53 . As extremidades destas varas ficaram 

vinculadas à armadura do betão armado54 [Figura 28].  

																																																								
50 Patrícia Barbas in PINCHA, João Pedro, BOURGARD, Joana, A ruína como ornamento faz renascer o Teatro 
Thalia, Público, 2015. 10/05/2017, disponível em: http://www.publico.pt/multimedia/video/teatro-thalia-20130618-
172140; 
51 LOPES, Diogo, BARBAS, Patrícia, HIC MORES HOMINUM CASTIGANTUR, nu matéria, nº 39, fevereiro 
2013, pp. 29.  
52 in Escenas de la memoria, Thalia Theatre in Lisbon, Portugal, Arquitectura Viva, 154, Jul-Ago 2013, Madrid 
53 Resinas epóxidas são uma variante de resinas epoxídicas. São materiais poliméricos, termoendurecíveis, que não 
apresentam produtos de reação durante a cura, o que significa que apresentam uma baixa retração, imprescindível 
ao lidar com estruturas de alvenaria antigas. Apresentam uma boa adesão a outros materiais, e uma boa resistência 
mecânica e química. 
54 in Escenas de la memoria, Thalia Theatre in Lisbon, Portugal, Arquitectura Viva, 154, Jul-Ago 2013, Madrid 

Figura	28:	Desenho	técnico	dos	
varões	de	aço	que	garantem	o	
comportamento	solidário	da	
estrutura	pré-existente	e	a	pele	
em	betão	(Arquitectura	Viva,	2013)	

Figura	29:	Pormenor	de	fibras	
celulósicas		
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Dada a natureza do terreno original de implantação do teatro, foi 

necessário proceder á elevação do teatro através da construção de uma 

plataforma. Os registos desta intervenção são detetáveis no interior do 

teatro. Na zona cénica existe um registo encerrado da porta de outrora 

[Figura 30]. Permanece perceptível o arco estrutural, bem como os limites 

definidos por este vão. Com a construção da plataforma o teatro foi elevado 

cerca de 1,5 metros, fazendo com que esta porta tivesse que ser encerrada, 

pois perderia a sua funcionalidade. Apesar disto, a existência de água em 

excesso no terreno é detetável nas paredes que mostram alguns sinais de 

infiltrações. Aproveitou-se a elevação do terreno para criar uma plataforma 

onde se instalaram todas as infraestruturas técnicas de funcionamento do 

teatro, evitando a construção de uma estrutura adicional, como tetos falsos 

ou a perfuração de paredes. Esta plataforma conforma-se por cúpulas de 

plástico reciclado, onde assenta uma tela líquida, três centímetros de 

isolamento térmico e uma laje de quinze centímetros de betão armado 

pigmentado com acabamento em cera mate.   

 

Redes e Infraestruturas 

O sistema de redes e infraestruturas a instalar no teatro Thália exigiu um extrema atenção e 

cuidado. Por um lado, por ser necessário que se garantissem as condições mínimas que assegurassem o 

funcionamento de uma sala polivalente com capacidade para receber eventos distintos incluindo 

espetáculos teatrais e musicais. Por outro lado, porque se pretendia que estas infraestruturas convivessem 

com a estrutura pré-existente. Assim sendo o processo de inserção das redes e infraestruturas da zona 

cénica e de plateia concentra-se no pavimento, e por um sistema de suspensão das novas coberturas.  

A ventilação do espaço de plateia e cena é feita pelo pavimento. As aberturas de insuflação são 

circulares e encontram-se junto às paredes ao longo de todo o perímetro da sala polivalente. Existem cerca 

de 30 aberturas de insuflação.  Nos corredores de circulação esta ventilação é feita pela abertura de grelhas 

nos canais de circulação do ar, que se localizam nos tetos falsos. Também as portas de entrada, ao estarem 

dispostas com orientações opostas, garantem uma ventilação de ar natural, ainda com a existência do 

piso radiante.  

A acústica da sala foi garantida pela camada de dezanove milímetros de fibras celulósicas55 que 

cobrem as paredes novas do teatro. Estas fibras foram projetadas sobre as paredes em falta e sobre a 

cobertura e possuem grande capacidade de absorção sonora. Assim, estas fibras garantem também as 

qualidades térmicas da sala, uma vez que possuem um baixo índice de condutividade térmica.  

																																																								
55 fibras celulósicas são fibras de celulose que são aplicadas sobre as superfícies com o objetivo de melhoramentos 
acústicos e térmicos. 

Figura	30:	Registo	da	porta	
encerrada	após	a	elevação	do	
teatro	
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A iluminação da sala principal dos espetáculos é feita pelo sistema de iluminação no sistema em 

suspensão das novas coberturas. Parte do sistema assenta na zona da plateia, inteiramente dependente 

destas mesmas novas coberturas. O sistema de iluminação da zona de cena assenta numa estrutura em 

perfis metálicos, e nesta estrutura estão dispostos candeeiros e holofotes para garantir iluminação 

localizada. Quando é necessário, por qualquer evento que necessite de maior iluminação, a esta estrutura 

acopla-se estruturas em treliças, que suspendem um maior número de holofotes. Existe também uma parte 

do sistema de iluminação no pavimento junto às paredes, e também em algumas das protuberâncias – 

arcos – nas paredes. A iluminação natural na sala, ainda que ténue, foi garantida pelo desenho de uma 

abertura triangular em claraboia no topo da zona cénica com persianas reguláveis através de um comando 

de controlo. Nos corredores de circulação ao longo do teatro, a iluminação artificial é garantida por 

infraestruturas inseridas nos tetos falsos. Os focos são quadrangulares, com cerca que de quarenta 

centímetros de lado. Nas instalações sanitárias e em salas técnicas específicas, a luz natural é garantida 

por aberturas de claraboias na cobertura.  

Quando ao sistema de evacuação foram consideradas sete saídas de emergência sinalizadas. As 

primeiras quatro localizam-se na zona de plateia e conduzem aos corredores de circulação periférica, que 

por sua vez conduzem ao foyer e ao exterior. Existe ainda mais três saídas localizadas uma no fundo da 

zona cénica, com ligação direta para o pátio exterior, que serve também para entrada e saída dos materiais 

para os camiões de carga, e também duas na lateral, que conduzem aos corredores de circulação.  

Para reforço das condições de segurança contra incêndios, foram distribuídos extintores pelo 

teatro, bem sinalizados que podem ser utilizados em caso de emergência. Também como proteção contra 

o fogo atua a camada de fibras de celulose.  

A movimentação de pessoas com mobilidade reduzida é garantida através de um percurso assistido com 

acesso pela entrada posterior do teatro – oposta ao foyer original – uma vez que é plana e está de nível 

com a rua. 	
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Figura	31:	Plano	de	Sa�das	de	emerg�ncia	(encarnado)	e	percurso	assistido	(verde)	
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2.3.  Eventos no Teatro Thália 

 
O teatro Thália é inaugurado em 2011 ficando sob a gestão da Secretaria Geral da Educação e 

da Ciência. Desde então tem recebido diversos tipos de eventos respondendo à sua condição polivalente: 

reuniões; concertos; exposições; debates televisivos, desfiles de moda, seminários e conferências, 

cerimónias, espetáculos de dança, teatros e óperas, concursos, eventos privados e ainda câmaras ardentes. 

A sala tem uma capacidade máxima para 200 espectadores, no caso de utilização simultânea da 

cena e da plateia como espaço aberto comum e para o mesmo fim; quando o espaço está subdivido em 

cena e plateia permite ter permite ter 150 artistas em cena, e 200 espectadores. 

Apesar dos inúmeros eventos que o Teatro já recebeu, de naturezas bastante distintas, nos últimos 

anos tem-se tentado que os eventos que agora lá têm lugar, tenham uma associação entre as áreas das 

artes e ciências. No início da utilização do teatro, as áreas dos eventos eram mais abrangentes, uma vez 

que era necessário produzir receita considerável para equipar o teatro. O teatro tornou-se então 

economicamente autossustentável. Após os equipamentos desejados serem adquiridos, a amplitude de 

naturezas dos eventos diminui consideravelmente. Atualmente é dada prioridade a eventos do âmbito 

cultural tendo sido estabelecidos protocolos com a Orquestra Metropolitana de Lisboa que ocupa o 

espaço várias vezes por mês, e com a Fundação Francisco Manuel dos Santos que realiza uma vez por mês 

a gravação de um programa televisivo para a RTP. 

Na listagem apresentada faz-se uma breve descrição do tipo de eventos realizados até ao momento 

no Teatro Thália. Os eventos são classificados em função do tipo – pontuais (duração máxima de um dia), 

e longos (quando ocupam o espaço durante mais do que um dia), materiais de apoio utilizados, alterações 

provocadas no espaço, influência no ambiente interior em termos térmicos, higrométricos e acústicos, e 

das vibrações nas paredes circundantes. Refere-se ainda a área de ocupação da sala polivalente.  

 

Debates televisivos 

Número de visitantes:  32 assistentes, 3 comentadores, 1 entrevistador 

Fim: Não Lucrativo 

Número de Técnicos: variável 

Estrutura secundária adicional: iluminação extra através de holofotes, câmaras de 

filmar, sistema de som, palco;  

Tipo de evento: pontual (duração total aproximadamente de 2 horas) 

Ocupação: Zona cénica, zona plateia e espaços à volta; 

Breve descrição do evento: Atualmente é filmado no teatro Thália um 

programa de debate televisivo da RTP – Fronteiras XXI.  É um programa 

gravado previamente à parte da plateia por parte dos operadores de 

câmara. Este programa caracteriza-se por uma baixa ocupação da sala 

Figura 32: Fronteiras XXI no 
Teatro Thália (Fonte: 
https://fronteirasxxi.pt) 
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em número de utilizadores e um alto recurso a materiais técnicos para além dos já disponíveis em sala. O 

debate tem normalmente a duração de uma hora e meia, excluindo horas anteriores de preparação e 

posteriores de arrumação da sala e do material.  

  

Cerimónias 

Número de visitantes: variável 

Fim: não lucrativo 

Número de Técnicos: variável 

Material técnico: iluminação extra através de holofotes, sistema de som, 

palco;  

Tipo de evento: pontual (horas) 

Ocupação: Área total 

Breve descrição do evento: as cerimónias que acontecem no teatro Thália 

podem ser de diversas índoles. Entregas de prémios, galas de desporto e 

entrega de bolsas, cerimónias de reconhecimento – entrega de medalhas de 

mérito. A cerimónia conta normalmente com a capacidade média da sala.  

Eventos ocorridos: Bolsas dos jogos Santa Casa, 2017;  

 

Exposições 

Número de utilizadores: Variável 

Fim: não lucrativo ou lucrativo 

Número de Técnicos: - 

Material Técnico: Estruturas expositivas 

Tipo de evento: largos períodos de tempo, dias ou meses 

Breve descrição do tipo de evento: as exposições a decorrer no teatro 

Thália são apresentações de obras artísticas ou temas específicos, 

montados sobre estruturas de suporte. Estendem-se normalmente durante 

mais que um dia. Partem de promotores exteriores ao Teatro Thália.  

Eventos ocorridos: Viagem ao Invisível, 2017;  

 

 

 

Concertos 

Número de visitantes: duzentos espetadores (máximo) 

Fim: lucrativo 

Número de Técnicos: Músicos - variável 

Material Técnico: Estrutura de palco 

Figura 33: Cerimónia do Prémio 
Nuno Teotónio Pereira (Fonte: 
http://espacodearquitetura.com) 

Figura 34: Exposição Viagem ao 
Invísivel; (Fonte: 
http://aterraeagente.blogspot.pt ) 
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Tipo de evento: Conjunto de eventos pontuais 

Breve descrição do evento: os concertos a acontecer atualmente no teatro 

Thália são, na sua grande maioria, concertos da Orquestra 

Metropolitana de Lisboa, podendo também receber outras orquestras. A 

disposição é normalmente fiel à original organização do teatro. A 

orquestra ocupa a zona de cena, e os espectadores ocupam a zona da 

plateia, no entanto, pode dispor-se a sala de modo contrário, como já se 

verificou em alguns casos. Estes concertos requerem a movimentação de 

objetos de grandes dimensões, pois diversas vezes incluem piano e harpa. 

A orquestra pode atuar sobre um palco ou não.  

Eventos ocorridos: ciclo de concertos Orquestra Metropolitana Lisboa; concertos de Natal,  

 

Espetáculos de Dança 

Número de visitantes: variável 

Fim: lucrativo 

Número de Técnicos: - 

Material Técnico: Sistema de Som, iluminação, palco 

Tipo de evento: pontual 

Breve descrição do evento: estas atuações envolvem normalmente grandes grupos de dança com um 

número elevado de participantes. O espaço de actuação pode variar, assim como o espaço de plateia.  

Eventos ocorridos: Gravação do videoclip dos Deolinda 

 

Seminários, conferências e workshops 

Número de utilizadores: variável 

Fim: Não lucrativo 

Número de Técnicos: Dois a quatro; 

Material Técnico: Palco, projetor, sistema de som, iluminação extra, 

púlpito 

Tipo de evento: pontual 

Breve descrição do evento: caracterizam-se por seminários, conferências 

e workshops eventos que ocorrem em torno de um tema específico. 

Envolvem normalmente um número restrito de pessoas, sendo que são 

normalmente dedicados a convidados. 

Eventos ocorridos: Conferência Portugal 2030; Reuniões Ministeriais 

 

 

 

 

Figura 35: Seminário a ocorrer 
no Teatro Thália (Fonte: 
http://aterraeagente.blogspot.pt) 

Figura 36: Conferência Portugal 
2030 (Fonte: 
https://www.portugal.gov.pt) 
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Teatros e Óperas 

Número de utilizadores: variável 

Fim: lucrativo 

Número de Técnicos: variável 

Material Técnico: Iluminação extra e cenários móveis; 

Tipo de evento: pontual 

Breve descrição do evento: os teatros que têm como palco o teatro Thália, 

caracterizam-se por uma equipa de actuação que atua com fins lucrativos. Podem 

ser grandes companhias ou pequenas companhias, e o número de artistas em palco 

pode variar de acordo com a peça. O palco ocupa normalmente uma das zonas da 

sala – plateia ou cena – e os espectadores ocupam a outra.  

Eventos ocorridos: Casados à Força;  

 

 

 

Desfiles de Moda 

Número de utilizadores: 

Fim: não lucrativo 

Número de Técnicos: 

Material Técnico: 

Tipo de evento: pontual 

Breve descrição do evento: Eventos que surgem da associação do Teatro Thalia 

com marcas de alta costura, que alugam o espaço para as suas demonstrações e 

desfiles. A passerelle é normalmente o próprio chão e as cadeiras organizam-se 

em torno desta. A sala é utilizada longitudinalmente.  

Eventos ocorridos: Portugal Fashion 2015;  

 

 

 

Perfinst (performance e instalação) 

Número de utilizadores: variável 

Fim: lucrativo 

Número de Técnicos: variável 

Material Técnico: 

Tipo de evento: 

Breve descrição do evento: Performances em que artistas e espetadores se movimentam livremente pela 

sala, permitindo que a performance seja vista de diferentes ângulos de acordo com a vontade do espetador.  

Eventos ocorridos: Perfinst 

 

Figura 38: Desfile Portugal 
Fashion 2015 (Fonte: Jornal 
de Notícias) 

Figura 37: casados à Força 
Teatro Thália (Fonte: 
http://canelaehortela.com) 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 34 

 

Concursos: 

Número de utilizadores: variável 

Fim: lucrativos 

Número de Técnicos: variável 

Tipo de evento: pontual 

Material Técnico: 

Breve descrição do evento: decorrem pontualmente e podem também ser classificados como eventos 

privados específicos de empresas. No Teatro Thália já ocorreram concursos de Nespresso, entre outros. 

Envolvem normalmente uma série de participantes, um júri, e elementos da assistência.  

Eventos ocorridos: Nespresso; 

 

 

Eventos privados 

Número de utilizadores: variável  

Fim: não lucrativo 

Número de Técnicos:  

Tipo de evento: pontual (horas) 

Breve descrição do evento: os eventos privados a decorrer no teatro Thália 

desenvolvem-se sobre prévio acordo entre as partes. Podem ser 

casamentos, festas de empresas. São eventos que partem de uma entidade 

privada, exterior à gestão do Teatro Thália e que ganham posse do espaço 

por um período de tempo definido, sob um custo de aluguer.  

Eventos ocorridos:: Bringing new meaning to Financial Service, IBM 

Portugal, 2017;   

 

 

Câmara Ardente 

Número de utilizadores: variável  

Fim: não lucrativo 

Número de Técnicos: - 

Tipo de evento: pontual 

Breve descrição do evento: Já ocorreram no Teatro Thália quatro eventos de câmara ardente. Este é um 

processo de velação dos mortos. 

 

 

 

Figura 39: Evento de Empresa 
no Teatro Thália. (Fonte: 
http://audiovisuaiscorporate.pt) 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

	  

Evento
Ocupação	por	
visitantes

Fim
Tipo	de	
ocupação

Ocupação	por	
técnicos

Recurso	a	
material	
Técnico

Duração
Área	de	
ocupação

Debates	Televisivos Baixa Não	lucrativo Concentrada Média Alta Curta	(horas) Baixa

Cerimónias Alta Não	lucrativo Concentrada Baixa Médio Curta Alta

Exposições Baixa
lucrativo/não	
lucrativo

Distribuída Baixa Baixo Longa	(dias) Alta

Concertos Alta lucrativo Concentrada Alta Médio Curta Alta

Espectáculos	de	Dança Alta lucrativo concentrada Alta Médio Curta Alta

Seminários	e	conferências Alta não	lucrativo Concentrada Baixa Médio Curta Alta

Teatros	e	Óperas Alta lucrativo concentrada Alta Alta Curta Alta

Desfiles	de	Moda Alta não	lucrativo Concentrada Alta Alta Curta Longitudinal

Perfinst Média não	lucrativo Distribuída Alta Baixo Curta Baixa

Concursos Alta não	lucrativo Concentrada Baixa Alto Curta Alta

Eventos	privados Alta não	lucrativo Concentrada Baixa Alto Curta Alta

Tabela 10: Registo do tipo de Eventos do Teatro Thalia 

lucrativo	
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3.  Levantamentos de uso 

 
A avaliação pós ocupação do teatro Thália desenvolveu-se em duas fases, e baseou-se no modelo 

proposto pelo Guide to Post Occupancy Evaluation56. Na primeira fase procurou-se obter informação que 

permitisse refletir sobre a importância do uso do teatro e da sua polivalência, em função do número de 

utilizadores, do espaço ocupado da sala polivalente para o evento e ainda do uso do restante espaço do 

teatro. Para o efeito começou-se por entrevistar o projetista57 e o secretário geral do MCTES na qualidade 

de dono da obra58 para depois observar as actuais condições de uso do teatro segundo o método de análise 

walkthrough. Este é um método de análise participada que combina simultaneamente uma observação 

com uma entrevista (Rheingantz et al (2009). Trata-se, portanto, de uma “visita acompanhada” que 

permite a identificação de problemas in loco. Para o efeito foi desenvolvido um guião de suporte e uma 

checklist que foram sendo adaptados e preenchidos no decorrer da visita. Foram feitas duas visitas 

acompanhadas pela responsável pela gestão do Teatro e pelo técnico de som59.  Nestas visitas foi dada 

prioridade a quatro áreas: a) sala polivalente, b) salas técnicas, camarins e IS, c) Foyer e áreas de circulação 

e d) zona de cafetaria e pátio adjacente.  

Na segunda fase fez-se uma recolha de informação centrada em quatro eventos que ocorreram 

no Teatro Thália nos dias 11 e 13 de Janeiro e 7 e 9 de Fevereiro de 2018 (estudos de caso). Estas 

observações permitem identificar os principais problemas e propor soluções para situações mais 

específicas. Tal implicou observações dos eventos em fase de preparação e de realização. As observações 

foram desenvolvidas com recurso a mapas comportamentais (Ittelson et al. 1974; Sommer & Sommer, 

1980). Basearam-se no levantamento de actividades/usos e na sistematização de informações por via visual 

e com recurso a fotografias. Devido ao tipo de evento foi por vezes difícil registar imagens. Embora as 

imagens sejam meramente sugestivas do ambiente interior da sala mostraram ser essenciais à compreensão 

do espaço em uso.  

																																																								
56 BARLEX, M J, 2006, op. Cit.; 
57 Entrevista com Gonçalo Byrne dia 19 de Janeiro (em anexo). A informação recolhida foi fundamental para a 
descrição da intervenção não tendo tido reflexo na análise das actuais condições de uso 
58 Entrevista com Dr. Raúl Capaz Coelho dia 10 de Janeiro (em anexo). A informação recolhida foi focada na 
encomenda e no tipo de eventos realizados e na selecção dos estudos de caso.  
59 A visitas ocorreram nos dias 12 e 23 de Janeiro de 2008; 

Figura 40: Quadros explicativos da avaliação espaço funcional e físico-
construtiva 
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Para além da informação obtida nestas observações foi recolhida informação adicional. Com 

recurso a questionários aos vários tipos de utilizadores para perceção do seu grau de satisfação junto ao 

utilizador (Sanoff, 1991). (ver anexos). 

 

 

  

An
al
íti
co
s

Ob
se
rv
aç
ão
	si
m
pl
es

En
tr
ev
ist
a

Ch
ec
kl
ist

Ob
se
rv
aç
ão
	d
e	
ev
en

to
s

Q
ue

st
io
ná
rio

s

Análise	Físico-construtiva

Análise	Espaço-funcional

Métodos	de	Análise

Muito	útil

Útil

Inútil

Q
ua
lit
at
iv
os

An
al
íti
co
s

Ob
se
rv
aç
ão
	si
m
pl
es

En
tr
ev
ist
a

Ch
ec
kl
ist

Ob
se
rv
aç
ão
	d
e	
ev
en

to
s

Q
ue

st
io
ná
rio

s

Análise	Físico-construtiva

Análise	Espaço-funcional

Métodos	de	Análise

Muito	útil

Útil

Inútil

Q
ua
lit
at
iv
os

Figura 41: Reflexão acerca da 
utilidade de cada ferramenta para cada 
uma das utilizações (fonte: BLYTH;) 

w
al
kt
hr
ou

gh
	



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 38 

3.1. WALKTHROUGHS  

 
	  Figura	42:	Problemas	descobertos	durante	a	análise	walkthrough	
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Sala polivalente 

 A sala polivalente do Teatro Thália é a sala mais importante. É nesta 

sala que se concentram todos os eventos. É constituída por paredes de alvenaria 

que correspondem à construção original, e por paredes em betão revestidas de 

fibras celulósicas construídas no âmbito da intervenção. 

Neste espaço verificam-se os seguintes problemas: 

1 – queda de blocos de alvenaria 

2- infiltrações e humidades 

3- climatização e iluminação 

A intervenção realizada pelos arquitetos tem um forte impacto 

principalmente no sistema estrutural do edifício. O desejo de manter intacta a 

estrutura pré-existente como caracterizadora do espaço interior tem 

consequências significativas no desempenho desta. A pouca ou inexistente 

intervenção sobre as paredes pré-existentes provocou uma degradação excessiva 

na coesão das paredes. A alvenaria tende a deteriorar-se e em alguns troços tem 

ocorrido a queda de blocos. Este fenómeno agrava-se quando este espaço é 

utilizado para eventos musicais e performativos. A excessiva ocupação e 

consequentes variações térmicas causadas pelos ocupantes e pela proximidade 

das estruturas dos ares condicionados à parede, ou as vibrações causadas pelas 

ondas sonoras quando este espaço recebe concertos, têm levado à queda de 

blocos inteiros, e a um agravamento na coesão da parede. Este problema 

concentra-se nas áreas em que, por parecerem estáveis, as alvenarias não foram 

reforçadas com pastas cimentícia.  

Pelo facto de serem paredes de alvenaria de pedra e argamassa 

necessitam de uma certa humidade para que estas argamassas possam manter-

se coesas. Assim sendo, a intensidade de ar seco sobre as paredes pode estar a 

Figura 43: Agregados e 
poeiras caídos junto às 
paredes do teatro.  

Figura 44: Marcas de 
humidade nas paredes do 
teatro 

Figura 46: Planta identificativa da sala polivalente (a amarelo) 

Figura 45: Humidade no 
pavimento 
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fazer com que fiquem demasiado secas, acelerando o processo de degradação. Para além das pedras soltas 

espalhados pela sala também se encontram fissuras nas paredes, tornando possível compreender as áreas 

onde as argamassas estão mais fragilizadas. O registo da queda de pedras está patente no relatório de 

satisfação anual do Teatro Thália elaborado pela SGEC.  

As paredes do teatro, bem como o pavimento, refletem problemas de infiltrações e humidades. 

Estes problemas são comuns em paredes muito antigas, pelo facto de serem paredes muito higroscópicas60, 

absorvem a água, e esta surge na superfície das paredes no interior do teatro61. Assim, ao longo da sala 

existem pequenas manchas de infiltrações mais escurecidas. Na zona cénica uma mancha negra cobre 

toda a parte baixa da parede, junto ao pavimento. Uma vez mais, é também referido no relatório de 

Satisfação do Teatro Thália 201762, que em certos momentos chegaram a aparecer poças de água no 

teatro.  

Tendo em vista a resolução do problema das paredes da sala polivalente, foi solicitado ao LNEC 

um estudo, desenvolvido, em parceria com os arquitetos autores do projeto. No âmbito deste estudo e 

por necessidade de estancar o agravamento da degradação das paredes já foi executada uma intervenção 

pontual63 na zona de plateia e na zona cénica onde a degradação/infiltração era mais crítica. Estas 

intervenções são compostas por argamassas de revestimento e malhasol.  

 O facto de se soltarem agregados das paredes durante os concertos, bem como o surgimento de 

água no pavimento indica um problema crítico de segurança no uso do teatro, uma vez que estas quedas 

por vezes acontecem enquanto a sala se encontra cheia de visitantes, como já referido.  

“1. Apareceu água no piso da sala do teatro, com risco de acidente para os utentes; inclusive 

várias pessoas escorregaram, felizmente sem consequências – em termos de segurança dos 

																																																								
60 higroscópicas: capacidade de alguns materiais em absorver água; 
61 BYRNE, Gonçalo; in entrevista à autora em Lisboa [19 de Janeiro]; transcrita em anexo; 
62 SGEC; Relatório de Satisfação Teatro Thália 2017; Lisboa; Janeiro 2018 
63 Não se pretendeu revestir toda a parede com estas argamassas, para não perturbar o ambiente criado. 

Figura 47: Remendos feitos pelo LNEC 
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utilizadores é inaceitável;  

2. Desprenderam-se areias e pequenas pedras da parede do fundo da sala. Uma colega que 

estava sentada junto à régie foi atingida por estas areias e pedras – uma vez mais a segurança 

dos utentes está em causa”64 

 As infraestruturas de climatização e iluminação disponíveis no interior 

da sala não são as mais indicadas. Por um lado, as dimensões da sala – largura, 

profundidade e pé direito – assim como o revestimento absorvem a luz fazendo 

com que a iluminação da sala se dissipe no espaço, tornando-a um pouco escura 

e sendo por vezes necessário reforça-la através do uso de holofotes. Isto reflete-

se principalmente na zona cénica, uma vez que na zona de plateia a iluminação 

é suficiente e o pé direito é mais baixo. Por outro lado, o sistema de iluminação 

da sala é controlado nos quadros localizados nos corredores de circulação e na 

receção.  

O projeto previa que o sistema de controlo de iluminação estaria concentrado 

na mesa de recepção de visitantes da entrada traseira, no entanto, dado que o 

sistema está atualmente avariado, uma parte continua a ser controlada na 

receção, e outra parte é controlada diretamente pelo quadro elétrico, junto às 

salas técnicas. O controlo dos sistemas de ares condicionados e HVAC também 

são feitos através de um Tablet na mesa de recepção. Esta questão torna difícil 

manusear a iluminação durante um evento ou concerto, sendo necessário ter 

sempre um apoio dentro e fora da sala.   

 Em geral os revestimentos das novas paredes e do teto encontram-se num bom 

estado, apesar de algumas falhas causadas pelos visitantes que retiram partes 

destas fibras celulósicas.  

Salas técnicas, camarins e IS 

 As salas técnicas, camarins e instalações sanitárias encontram-se em 

geral em boas condições. São salas de pequenas dimensões dedicadas à 

arrumação do material adquirido pelo teatro e ao controlo dos sistemas de ar 

condicionado e aquecimento. O espaço dedicado a camarim é apenas uma 

pequena sala, de dois metros quadrados, que se localiza junto à receção. As 

instalações sanitárias localizam-se junto às salas técnicas; 

 Os pavimentos das salas técnicas e camarins encontram-se em bom estado. Apesar de alguma 

sujidade, fruto do próprio material que é difícil de limpar. Também as paredes e cobertura em reboco não 

apresentam nenhum problema ou sinal de infiltrações, apenas algumas fissuras quase indetetáveis em 

																																																								
64 SGEC; Relatório de Satisfação Teatro Thália 2017; Janeiro 2018 

Figura 48: sala técnica 2 de 
arrumação de material, por 
vezes utilizada como 
camarim 

Figura 49: pequenas fissuras 
nas paredes do camarim 
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locais específicos. As paredes estão revestidas de armários e prateleiras para arrumação do material, pelo 

que o espaço livre para circular é muito reduzido.  

 Nas IS, apenas os mobiliários se apresentam em piores condições. Os suportes do papel higiénico 

na IS feminina estão partidos e não é possível fechá-los. Assim, um dos técnicos de serviço do Teatro 

improvisou um método com recurso a fita cola para os manter seguros. Esta forma de resolver o problema, 

para além de dar um mau aspeto ao cubículo, não é muito prático, pois mesmo assim este suporte continua 

constantemente a abrir, tornando muito desconfortável utilizar as IS. 

 Em geral as estruturas de iluminação nestes espaços são adequadas 

à dimensão e utilização a que se destina a sala. Em certos eventos são 

utilizadas como camarins tendo um grande número de pessoas a utilizá-las. 

Em caso de emergência, as portas de saída abrem para o interior, pelo que 

a evacuação, tendo um tão grande número de pessoas, não será facilitada. 

Também o facto de ter disposto pela sala um grande número de prateleiras 

e materiais de espetáculos faz com que o seu uso não seja completamente 

seguro, uma vez que, ao haver muito movimento pode provocar a queda de 

algum material, e magoar seriamente as pessoas que se encontram no 

interior.  

 Nas salas técnicas, todo o sistema de infraestruturas, como conduta 

de água, tubos de cabos elétricos, e sistemas de HVAC encontram-se sem 

Figura 50: Sala técnica, por vezes utilizada como camarim 

Figura 51: corredor de 
circulação onde é guardado o 
material que não cabe nas 
salas técnicas e de arrumos. 

Figura 52: Planta sinalização – Salas técnicas, camarins e IS 
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revestimento de teto falso junto à cobertura. Estas salas têm também um pé direito muito baixo, pelo que 

as condutas se posicionam muito perto da altura dos utilizadores.  

 Nas instalações sanitárias os vãos são claraboias, suficientes para a iluminação total da divisão, 

e encontram-se num bom estado, continuando estanques à água e à humidade proveniente do exterior.  

Foyer e áreas de circulação  

 O foyer, corresponde à entrada nobre do teatro. É um espaço retangular de quatro metros de 

profundidade por doze de largura, revestido em lioz bege no interior. As paredes são rematadas com um 

friso canelado que pretende ser uma representação dos frisos anteriores.   

As áreas de circulação ladeiam o teatro, estabelecendo a ligação entre o foyer, a sala polivalente, 

toda a área técnica e ainda o pátio de acesso à cafetaria. Materializam-se em betão afagado pigmentado 

terracota e um teto falso em tiras de aço inox.  

Em ambas as áreas são de referir as pequenas infiltrações que surgem nos pavimentos, 

semelhantes às encontradas na sala principal. Também ao longo destes corredores se detetam algumas 

variações de cor nas paredes em betão. Os vãos exteriores iluminam toda a área de circulação, mantendo 

uma luz natural suficiente todo o dia. As portas de acesso ao exterior não são facilmente detetáveis, 

passando muito despercebidas também pelo facto de não estarem sinalizadas, o que, numa situação de 

emergência pode ser problemático, correndo o risco de as pessoas não encontrarem imediatamente o 

caminho para a saída.  

A receção posterior é onde se concentra o controlo de toda a iluminação, ar condicionado e 

aquecimento do teatro. Apesar de ter um segurança todo o dia, esta zona do teatro é fria, sem aquecimento, 

uma vez que é limitada por um pano de vidro. A segurança contra incêndios neste espaço é garantida por 

um grande número de materiais contra incêndios. Estão distribuídos diversos extintores, e mangueiras de 

incêndio, bem sinalizados e de fácil acesso. Estes elementos contra incêndio servem também o interior da 

sala em caso de emergência, reforçando os já existentes.  

Figura 53: Planta de sinalização – Foyer e áreas de circulação 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 44 

Alguns destes corredores têm servido para arrumar material que não cabe nas salas destinadas a 

arrumo. Assim, aquando da visita, o corredor lateral do lado esquerdo estava cheio de material mais 

pesado por falta de espaço em qualquer outro sítio, tornando o seu uso difícil e problemático. 

 

 

Volume da cafetaria e pátio adjacente 

 Apesar da intervenção ter terminado em 2012, a cafetaria do 

Teatro Thália nunca foi concessionada. É um espaço irregular, de 

dimensões médias, limitado por panos de vidro. Tem como apoio um 

volume dedicado à cozinha, área de cargas e descargas e instalações 

sanitárias. 

 A cozinha apresenta-se em boas condições e pronta a funcionar, 

estando totalmente equipada. No entanto, o balcão da cafetaria não tem 

uma ligação de água, o que impede a instalação de máquinas que necessitem de água, como por exemplo, 

a máquina de café. Os pavimentos, e coberturas das paredes encontram-se em bom estado, tendo, uma 

vez mais, o problema de difícil limpeza. O sistema de cargas e descargas raramente é utilizado, dado que 

este espaço não está em funcionamento. 

 Este espaço é recorrentemente utilizado quando o teatro recebe eventos 

que requerem um grande grupo de artistas, como é o caso por exemplo da 

Orquestra Metropolitana de Lisboa. Aqui ficam instalados os músicos 

masculinos. Pelo facto de ser todo limitado por vãos abertos ao exterior, a 

utilização como camarim não é a mais indicada, uma vez que os artistas têm que 

se vestir e despir em público.  

O acesso à sala polivalente do teatro tem sempre que ser feito pelo 

exterior, o que pode representar algum inconveniente em dias de chuva ou de 

muito frio. Apesar da passagem exterior ser coberta, esta passagem é pouco 

protegida das intempéries. No caso de haver muito vento, a sua eficácia é quase 

nula, uma vez que cobre apenas uma pequena área.  

Figura 54: Receção posterior; (Fotografia 
de Andrea Mas, cedida pela autora) 

Figura 55: Corredores de circulação 
(Fotografia de Andrea Mas, cedida pela autora) 

  Figura 56: Cafetaria 

 Figura 57: Cozinha da 
cafetaria 
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 O pavimento do pátio exterior é em lajes de betão desativado, apoiadas em vigas metálicas, com 

intervalos entre elas de cerca de cinco centímetros. Este pátio para além de servir para receções no exterior, 

também serve para movimentação dos instrumentos dos veículos de cargas e descargas para o interior do 

teatro. Os veículos estacionam no parque de estacionamento com a traseira apoiada no pátio, e conseguem 

assim descarregar diretamente para o pátio. No entanto, devido ao pavimento este processo não é muito 

fácil, uma vez que as rodas encaixam nos intervalos das lajes, tornando muito complicado movimentar 

objetos de grandes dimensões. Este tipo de pavimento também se torna problemático nas receções e 

cocktails aqui realizados, uma vez que facilmente se tropeça, ou se encaixa o salto alto, podendo provocar 

quedas graves. Deste modo, sempre que se recorre à sua utilização, o pavimento é coberto por uma grande 

passadeira, que o torna mais regular, e assim, mais seguro.  

 Por baixo do pavimento do pátio, existe um grande espaço vazio, que se encontra cheio de folhas 

e ramagens, caídos dos plátanos que cobrem o parque de estacionamento – a ele contíguo. Este local é de 

difícil acesso e difícil limpeza.  

 

3.2. Caracterização da condição espaço-funcional 
  

Método de estudo e caracterização da amostra geral 

 Para a avaliação da condição espaço-funcional do teatro Thália por parte dos utilizadores foram 

entrevistadas duas amostras de utilizadores, permitindo assim comparar variações na experiência de 

utilização e nos requisitos de conforto e funcionalidade de cada uma das amostras.  Assim, a primeira 

amostra teve em vista abranger os “residentes” do teatro Thália: os Técnicos; o corpo administrativo e 

técnico (equipa de som, imagem, segurança, entre outros), que neste caso está sob a coordenação da 

Secretaria Geral da Educação e Ciência; os promotores de eventos, os encenadores, artistas e 

correspondentes equipas técnicas. A segunda amostra refere-se aos utilizadores “não-residentes” ou 

Figura 58: planta de sinalização – volume de cafetaria e pátio exterior 
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“visitantes”, isto é o público65. 

 Para esta avaliação utilizou-se o modelo proposto pela ZZA – Responsive User Environments em 

Guide to Post Occupancy Evaluation e aplicado em Lincoln’s inn Fields tendo como base dois tipos de 

questionário. 

Cada um dos questionários tem como objetivo a análise das audiências referidas anteriormente. 

Um dos questionários é dirigido aos “residentes” e pretende avaliar a opinião dos ocupantes efetivos do 

Teatro em relação ao seu funcionamento. Este questionário cobre vários parâmetros de avaliação: 

avaliação geral, circulação, imagem do edifício, ambiente interior, funcionalidade, estrutura, segurança, 

instalações sanitárias, Áreas de convivência. Considera-se também neste ponto o Relatório de Satisfação 

do Teatro Thália de 201766.  O outro questionário foi feito a “não-residentes” e procurou avaliar a sua 

satisfação com base em parâmetros específicos, nomeadamente a funcionalidade, ambiente interior, 

instalações sanitárias, segurança e imagem do edifício.  

No grupo dos “residentes” do Teatro Thália, foram realizados 20 questionários e colocadas 51 

perguntas enquanto no grupo dos “não residentes” foram considerados 22 questionários aos quais foram 

colocados 64 perguntas67.  

 Caracterização dos dados 

A avaliação dos dados foi feita de forma a avaliar as situações qualitativamente. Desta forma, os 

dados estão codificados de forma a distinguir o que está a funcionar bem, aceitavelmente ou mal. Os 

entrevistados foram solicitados a responder a perguntas estruturadas em três opções: positivo, neutro e 

negativo. Por motivos de melhor compreensão dos temas, foram colocadas também perguntas de resposta 

																																																								
65 Neste grupo incluem-se: os espetadores, no caso de concertos e representações teatrais e outros espetáculos; 
oradores e participantes, no caso de eventos institucionais e reuniões:  grupos de visitantes no caso de visitas 
guiadas ao edifício 
66 SGEC 
67 Modelo de questionários em anexo. 

IS 

Figura	59:	Esquema	de	parâmetros	a	avaliar	por	cada	um	dos	questionários.	
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aberta e perguntas de resposta através de escalas numéricas.  

 As respostas foram agregadas de acordo com a sua área de importância, e os códigos organizados 

de forma a permitir compreender o funcionamento do Teatro. Para facilitar a interpretação de ações a 

serem tomadas com urgência, os resultados foram agregados, e são classificados em três formas de ação: 

Grande sucesso: se foram avaliados como “positivo” por pelo menos 80% dos inquiridos 

Sucesso: se foram avaliados como “positivo” ou “neutro” por pelo menos 80% dos inquiridos 

Insucesso: se foram avaliados como “negativo” por mais do que 20% dos inquiridos. 

 Por motivos de simplificação da leitura dos dados, as respostas neutras foram consideradas como 

sucesso, uma vez que são respostas que se verifica não suscitar perceções nem negativas nem positivas, e, 

portanto, como situações bem resolvidas. Em anexo apresentam-se as percentagens totais dos pontos de 

cada parâmetro de avaliação dos questionários. 

 

Análise da Amostra de Residentes do Teatro Thália 

Caracterização da Amostra 

A análise retratada em seguida demonstra os resultados dos 

inquéritos efetuados aos utilizadores residentes do Teatro Thália. As 

percentagens de respostas distribuem-se respetivamente 70% de artistas 

ou promotores de eventos, 20% correspondem a técnicos residentes e 

10% a administração do Teatro. A importância destas respostas advém 

também do facto de 74% dos inquiridos já ter trabalhado em outros 

locais relacionados com espetáculos e grande afluência de pessoas, 

permitindo respostas mais responsáveis e mais conscientes da 

importância de determinadas competências próprias destes espaços.  

Avaliando a opinião da amostra, pode concluir-se que 40% dos 

inquiridos considera que o Teatro Thália não cumpre os requisitos de 

Figura	60:	considera	que	o	teatro	
Thália	cumpre	os	requisitos	de	
um	espaço	de	eventos	e	
espetáculos?	

Figura	61:	Caracterização	da	amostra; 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 48 

um espaço de eventos e espetáculos, e 60% considera que estes requisitos são cumpridos. Algumas razões 

para as as respostas negativas a esta questão são dadas pelos inquiridos, referindo que o Teatro “não tem 

concha acústica essencial para espetáculos musicais”, “faltam locais para arrumar as caixas, malas e vestir 

confortavelmente”, “não está preparado para suportar os requisitos técnicos (esp. Multiusos), nem os 

espaços adjacentes nem a própria estrutura física”, entre outros motivos. Os inquiridos que responderam 

afirmativamente a esta questão, referem que “É um belo lugar, [...] proporciona uma boa acústica. Precisa 

apenas de uma boa iluminação.”, “[...], é um espaço agradável ao público [...], se executado o espetáculo 

correto, pode trazer belos momentos à audiência”. Nas respostas afirmativas podem ainda encontrar-se 

comentários negativos, no entanto com situações que não são suficientes para considerar o Teatro Thália 

um espaço inapto para a realização dos eventos. Por exemplo, referem que consideram que tem os 

requisitos, “com algumas limitações acústicas”, “embora haja algumas restrições e falta de zonas de 

apoio”. Os restantes comentários a esta questão são apresentados em anexo.  

 

Áreas de circulação – sucesso 

 

 

A circulação no interior do edifício enquadra-se no nível sucesso, uma vez que manteve uma 

classificação positiva ou neutra em 75% das respostas dos inquiridos. Nesta área de avaliação não houve 

destaque positivo para nenhum dos parâmetros. No entanto o parâmetro melhor classificado foi a 

sinalização interior, determinando as entradas e saídas no edifício, e as diferentes áreas interiores. A 

visibilidade da entrada no edifício pelo exterior e a acessibilidade a indivíduos de mobilidade reduzida 

destacaram-se negativamente. Inclusivamente, ao estudar os comentários dos inquiridos, estes referem 

que “Falta acesso a deficientes pela entrada principal” ou “a entrada principal devia permitir o acesso a 

pessoas com mobilidade reduzida [ou] através de mapas [indicar outros acessos]”. Estes pontos são 

principalmente apontados pelos técnicos do Teatro Thália.  

Os resultados das avaliações dos parâmetros são as seguintes: 

Entrada no edifício detetável pelo exterior – insucesso; 

Saída do edifício identificada pelo interior – grande sucesso; 

Orientação no interior: wc, cafetaria e saídas – grande sucesso; 

Acessibilidade a indivíduos com mobilidade reduzida – insucesso. 

 

Imagem do Edifício – sucesso 

 

 
63%	 27%	 10%	

48%	 37%	 15%	
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 A imagem final do edifício foi considerada como sucesso, tendo 90% dos inquiridos respondido 

como positivo ou neutro a todos os parâmetros de avaliação. O parâmetro melhor avaliado foi a imagem 

interior da sala polivalente, tendo tido 100% de respostas positivas (90% positivo e 10% neutro). O 

parâmetro pior avaliado, uma vez mais, foi a imagem interior da cafetaria, tendo tido 26% de respostas 

negativas. Os parâmetros de avaliação são apresentados em seguida: 

 Integração com a envolvente – grande sucesso; 

 Imagem exterior após reconversão – sucesso; 

 Corredores de circulação e foyer – sucesso; 

 Imagem da sala de espetáculos – grande sucesso; 

 Cafetaria – insucesso. 

Neste parâmetro de avaliação não foram acrescentados quaisquer comentários por parte dos 

inquiridos.  

 

Ambiente interior – insucesso 

 

 

 O ambiente interior foi considerado no nível de insucesso após a análise de todos os parâmetros. 

Os parâmetros melhor classificados nesta área são o nível de ruído exterior no interior da sala de 

espetáculos, que é quase inexistente, tendo uma percentagem de 94% de respostas positivas, e 

insonorização da sala de espetáculos, com uma taxa de 100% de respostas positivas. A impossibilidade 

de abertura de janelas, humidade do ar interior, temperatura interior no inverno, o equilíbrio do nível de 

iluminação e a qualidade do som são apontados como principais problemas da sala de espetáculo, 

apresentando pontuações negativas.  

 Quando pedidos para comentar a avaliação do ambiente interior da sala de espetáculos, alguns 

inquiridos destacaram que “Os [...] instrumentos musicais são fortemente prejudicados pela constante 

diferença de temperatura dos bastidores para o palco”, também referem que o “a acústica da sala de 

espetáculos reverbera demasiado, [...] difícil [...] ouvir certos instrumentos claramente”.  

Os níveis de satisfação com a iluminação, temperatura interior e ruído foram também avaliados 

segundo uma escala de cinco pontos, sendo que o nível 1 corresponde a muito insatisfeito e o nível 5 

corresponde a muito satisfeito. Segundo este método de análise o nível de satisfação dos inquiridos com 

a iluminação é 3.35, com a temperatura interior é de 3, e com o ruído é 4.  

A avaliação dos parâmetros é apresentada em seguida: 

Ventilação/ar condicionado – sucesso; 

 Humidade do ar interior – insucesso; 

 Temperatura interior no Verão – sucesso; 

38%	 40%	 22%	
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 Temperatura interior no Inverno – insucesso; 

 Impossibilidade de abertura das janelas - insucesso; 

Iluminação interior – insucesso; 

Nível de ruído da envolvente – sucesso; 

Insonorização da sala de espetáculos – sucesso; 

Qualidade do som na sala de espetáculos – insucesso; 

Necessidade do uso do ar condicionado – sucesso. 

 

Funcionalidade: insucesso 

 

 

 O parâmetro de funcionalidade do edifício é um dos parâmetros mais criticados na avaliação do 

teatro Thália, conduzindo a uma avaliação geral de insucesso, com 38% dos inquiridos a responder 

negativamente às questões colocadas. Dos diversos parâmetros avaliados, os mais criticados são o espaço 

disponível para arrumação do material técnico e o espaço disponível para os artistas, tendo 85% e 60% 

de respostas negativas, respetivamente.  

Quando questionados acerca da sala de utilizada como camarim em dias de atuação (pergunta 

destinada a artistas), apenas 18,2% dos inquiridos indicou que ficou num espaço dedicado a camarim. 

As restantes respostas variaram, indicando a boca de cena, corredores laterais, salas técnicas e cafetaria. 

Quando questionados acerca da aptidão do Teatro para receber grandes grupos de artistas, como 

orquestras ou companhias de teatro, estes avaliaram numa escala de cinco pontos, sendo o nível 1 

considerado como muito inapto e o nível 5 como muito apto. Foi assim atribuído o nível 2.4, tendo 55% 

dos inquiridos classificado como nível 1 ou 2 (muito inapto ou inapto).  

Ao avaliar este parâmetro foi ainda pedido que os inquiridos comentassem aspetos que 

considerassem que deveriam ser melhorados. Entre outros, os mais referidos foram a “luz, camarins e 

insonorização da sala”, “a largura das portas [...] não atingem 1m, equipamentos normalizados não 

passam”, “pavimentos exteriores”, “portas para carga e descargas de material diretas ao parque de 

estacionamento”, e “[...] corredores estreitos demais para esses [orquestra] grupos circularem, 

principalmente quando acompanhados por instrumentos musicais.”. 

A avaliação dos parâmetros de funcionalidade é apresentada em seguida: 

Espaço disponível para arrumação de material técnico – insucesso; 

Dimensão da sala de espetáculos para receber o número de visitantes – insucesso; 

 Espaço disponível para artistas – insucesso; 

 Localização das salas técnicas – insucesso; 

 Canal de cargas e descargas - insucesso; 

Transporte e movimentação de material das salas técnicas para sala de espetáculos – insucesso; 

21%	 41%	 38%	
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Interferência de áreas de visitantes com áreas técnicas – insucesso; 

Possibilidade de variação da disposição da sala – insucesso; 

Pavimentos interiores e exteriores apropriados ao evento - insucesso; 

Capacidade de adaptação do material técnico às diversas disposições – sucesso; 

Amplitude visual no interior da sala – sucesso. 

 

Estrutura: insucesso 

 

 

 A avaliação da estrutura do edifício foi também avaliada em insucesso. Tendo apenas dois 

parâmetros, ambos foram avaliados em negativo. No entanto, o parâmetro relativo à consolidação das 

antigas paredes do teatro conta com 74% de respostas positivas, tendo a maior percentagem de respostas 

positivas. Ao observar esta avaliação podemos considerar que as respostas negativas ao parâmetro da 

consolidação das paredes derivam principalmente dos técnicos e do corpo da administração, que são 

elementos mais sensíveis às falhas estruturais do teatro, podendo esta questão passar despercebido a 

artistas e clientes que atuem pontualmente no teatro. Relativamente às infiltrações nas paredes do teatro, 

a percentagem de respostas negativas aumenta, representando 38% das respostas. A avaliação dos 

parâmetros relativos à estrutura é a seguinte: 

Consolidação das antigas paredes do teatro - insucesso; 

Infiltrações no interior do teatro – insucesso; 

 

Segurança: sucesso 

 

 

A segurança do teatro foi avaliada no nível sucesso, tendo 92% de respostas positivas ou neutras. 

Os parâmetros melhor classificados são a sinalização das saídas de emergência e a rapidez na chegada ao 

exterior em caso de ser necessário evacuar o teatro. Nenhum dos parâmetros foi avaliado como negativo.  

Quando questionados acerca dos procedimentos de segurança no interior do Teatro, 70% dos 

inquiridos indica saber como agir em caso de emergência. Os inquiridos sentem-se também seguros de 

modo geral no interior do Teatro. No entanto, acresentam que “paredes a demoronar, primeiro areia, 

depois pequenas pedras e pedras grandes. Denota-se bastante fissuras em algumas zonas. As paredes não 

levaram tratamento de consolidação, têm 150 anos [...]” Em seguida apresenta-se a avaliação dos 

parâmetros em separado: 

Acesso às saídas de emergência – sucesso; 

30%	 38%	 32%	

38%	 54%	 8%	
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Facilidade de evacuação em caso de emergência – sucesso; 

 Rapidez de chegada ao exterior – sucesso; 

Sinalização das saídas de emergência – sucesso. 

 

Instalações sanitárias: sucesso 

 

 

Relativamente às Instalações sanitárias, estas são de modo geral avaliadas em sucesso, uma vez 

que foi avaliada em 81% de respostas positivas e neutras. Nesta área, o parâmetro que obteve pior 

classificação foi a partilha de instalações sanitárias entre artistas e visitantes, e consequentemente o 

número de instalações sanitárias. A organização interior e a limpeza das instalações sanitárias são os 

parâmetros melhores classificados, apresentando 95% e 100% de respostas neutras e positivas 

respetivamente. As críticas às instalações sanitárias estão patentes nos comentários, em que alguns 

inquiridos afirmaram que “para que o público chegue às instalações sanitárias é necessário passar pelos 

[...] camarins, causando muito trânsito entre público e artistas, e pondo em causa a segurança dos nossos 

instrumentos” e ainda que as is são “pouco funcionais no sistema de rolos de papel higiénico e sistema de 

autoclismo (...)”. A avaliação dos parâmetros individuais é apresentada em seguida: 

Número – insucesso; 

 Localização – sucesso; 

 Limpeza – sucesso; 

 Organização interior – sucesso; 

 Partilha de IS entre artistas e espetadores – insucesso. 

 

Áreas de convivência (cafetaria e pátios exteriores): insucesso 

 

 

 As áreas de convivência do Teatro Thália, nas quais se insere a cafetaria e os pátios exteriores 

teve uma avaliação geral de 34%, sendo assim avaliada como insucesso. Nesta área o parâmetro pior 

classificado é o funcionamento da cafetaria. No entanto é de referir que a cafetaria nunca funcionou. 

Como tal, o acesso aos recursos necessários para funcionamento da cafetaria também é avaliado 

negativamente. Por fim o conforto dos pavimentos é também considerado negativo pois estes podem, em 

certos eventos, representar perigo para os seus utilizadores. Relativamente às áreas de convivência alguns 

inquiridos referem que “nunca vi a cafetaria a funcionar pois estava a servir de camarim (...)”, e 

inclusivamente que “Não existe cafetaria nem existem áreas de convivência”. Isto significa que, ainda que 

47%	 34%	 19%	

11%	 55%	 34%	
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estes tenham sido projetados a sua função original rapidamente foi alterada, e, portanto, considera-se 

inexistente. As classificações dos parâmetros relativos às áreas de convivência apresentam-se em seguida: 

Funcionamento da cafetaria – insucesso; 

 Acesso aos recursos necessários de funcionamento da cafetaria – insucesso; 

 Conforto dos pavimentos – insucesso. 

 

Avaliação Geral:  

 De um modo geral, os inquiridos apresentam um nível de satisfação com o Teatro Thalia de 

aproximadamente 3.4, numa escala de avaliação de 5 pontos, sendo que 1 é muito satisfeito e 5 muito 

insatisfeito. Apesar da taxa de satisfação ser intermédia, 55% dos inquiridos recomendariam o Teatro 

Thália para um evento, 35% referem que talvez recomendassem e apenas 10% referem que não 

recomendariam o Teatro Thália para um evento. Quando questionados acerca de possíveis 

melhoramentos, os participantes do inquérito referem principalmente que deveriam ser criados novos 

camarins, a acústica deveria ser revista, a iluminação e a consolidação de paredes.  

Um dos inquiridos refere que as “(...) respostas têm alguma subjetividade, porque depende do 

tipo de evento e do número de pessoas envolvidas no mesmo. Há eventos em que tudo está perfeito e há 

outros em que quem lá trabalha sente as deficiências do espaço”. É importante ressaltar este aspeto, uma 

vez que o inquérito esteve direcionado a pessoas de diversos campos, e que trabalham em diversas funções 

no teatro, e também que aqui estão pontualmente ou com tempo mais indefinido. 

 

 

Análise de utilizadores e visitantes do teatro 

Ambiente interior: - sucesso 

 

 

 Relativamente à temperatura interior do teatro, a avaliação mostra que este parâmetro no geral 

se encaixa na taxa de sucesso. Neste parâmetro, 50% dos inquiridos avaliaram os diferentes pontos como 

positivos, 38% como neutro e 12% como negativo, permitindo compreender, que em geral, o ambiente 

interior do teatro Thália se concentra no nível sucesso, uma vez que mais de 80% da análise classificou o 

ambiente interior como positivo ou neutro. Ainda assim, a maioria dos inquiridos avaliou os vários pontos 

no nível de grande sucesso, tendo sido os melhores classificados a temperatura interior, com uma taxa de 

95% de sucesso e a qualidade do som, com uma taxa de 95% de sucesso. Os pontos com pior classificação, 

foram a luminosidade da sala, com 18% de respostas de insucesso e a presença de sons exteriores ao 

espetáculo, com 20% de insucesso, ambos os parâmetros mantendo-se, ainda assim, dentro da taxa 

50%	 38%	 12%	
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considerada de sucesso.  

 Contudo, todos os pontos são avaliados ao nível sucesso, o que demonstra uma certa 

concordância entre os inquiridos: 

 Temperatura interior – sucesso; 

 Humidade interior – sucesso; 

 Qualidade do som – sucesso; 

 Presença de sons exteriores ao espetáculo – sucesso; 

 Luminosidade da sala – sucesso. 

 

Funcionalidade: sucesso 

 

 

 Relativamente ao parâmetro funcionalidade o Teatro Thália mantém-se no nível de sucesso, tendo 

90% dos inquiridos respondido às questões com positivo ou neutro. Assim, 45% das respostas gerais são 

positivas, 45% são neutras e apenas 10% foram negativas. O ponto de funcionalidade melhor avaliado 

foi a acessibilidade a mobilidade reduzida, tendo uma taxa de 100% de respostas positivas. Também o 

nível de ocupação da sala e a amplitude visual no seu interior têm uma taxa de 95% e 94% de sucesso, 

respetivamente. A dimensão da sala de espetáculos, foi também bem avaliada, em 90% de sucesso. Os 

pontos de funcionalidade que apresentam piores resultados são o conforto do mobiliário, apresentando 

uma percentagem de 27% de respostas negativas.  

A avaliação dos pontos independentes do teatro é apresentada em seguida: 

Conforto do mobiliário - insucesso; 

 Dimensão da sala de espetáculos para o número de espetadores – sucesso; 

 Amplitude visual no interior da sala – sucesso; 

 Ocupação da sala – sucesso; 

 Mobilidade reduzida – sucesso. 

 

Imagem do edifício: grande sucesso 

  

 

 A imagem do edifício é um parâmetro onde muitos dos inquiridos estão de acordo, tendo 

conquistado o nível de grande sucesso nos inquéritos realizados. Este é um dos pontos fortes do teatro, 

tendo uma grande taxa de sucesso. Todos os pontos considerados, avaliados em separado, tiveram uma 

45%	 45%	 10%	

83%	 17%	 0%	
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taxa de 100% de avaliação de sucesso ou grande sucesso, à exceção da imagem exterior após a 

reconversão cujo 1% do total de respostas ao inquérito são respostas negativas. A cafetaria apresenta 

também uma avaliação de sucesso, tendo uma percentagem semelhante a votar positivo ou neutro. A 

avaliação separada dos pontos do parâmetro considerados é apresentada em seguida: 

Integração com a envolvente – grande sucesso; 

Imagem exterior após reconversão – grande sucesso; 

Corredores circulação e Foyer – grande sucesso; 

Imagem da sala de espetáculos – grande sucesso; 

Imagem do átrio posterior – grande sucesso; 

Cafetaria – sucesso. 

 

Segurança: sucesso 

  

 

 Relativamente à segurança, os inquiridos demonstraram uma taxa de sucesso de 93%, tendo 33% 

das respostas sido positivo, 60% neutro e apenas 7% referem o nível de segurança no teatro como 

negativo. Uma alta percentagem das respostas foi neutra, o que pode também indicar que os visitantes do 

teatro não estão muito atentos a este parâmetro. Quando colocada a questão acerca do nível de segurança 

sentido pelos inquiridos 76% referem que se sentem muito seguros ou seguros, 19% referem que se 

mantém neutros, e apenas 5% referem que se sentem muito inseguros. Isto significa que pode haver um 

certo nível de confiança nas respostas neutras, uma vez que, ao mostrarem sentir-se seguros, os inquiridos 

confirmam o nível de sucesso adquirido nas percentagens finais acerca da segurança. Apenas 41% dos 

inquiridos saberia como agir em caso de emergência e necessidade de evacuação – contra 59% que alega 

não saber – o que significa que apesar de não saberem o que fazer em caso de emergência, o edifício por 

si só traduz uma imagem de segurança.  

 Os pontos avaliados independentemente ao nível da segurança são apresentados em seguida: 

 Acesso às saídas de emergência – sucesso ; 

 Sinalização das saídas de emergência – sucesso; 

 Facilidade de evacuação em caso de emergência – sucesso; 

 Rapidez na chegada ao exterior – sucesso. 

 

 

 

 

33%	 60%	 7%	
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Instalações sanitárias: sucesso 

  

 

  As instalações sanitárias consideradas no inquérito cingem-se aquelas utilizadas pelos 

visitantes em dia de espetáculos, excluem-se, portanto, a instalações sanitárias dos camarins e da zona de 

cafetaria.  

Neste aspeto, a avaliação feita às instalações sanitárias considera uma percentagem de 95% de 

taxa de sucesso nas respostas dos inquiridos, uma vez que a maioria dos pontos avaliados neste parâmetro 

apresenta também uma taxa alta de respostas neutras. Apesar disto, a questão sobre o número de 

Instalações sanitárias é a única que apresenta uma maior taxa de respostas negativas, representando assim 

14% do total das respostas a esta questão, representando 75% das respostas negativas da avaliação geral. 

Os resultados aos pontos avaliados são apresentados em seguida: 

Número de IS – sucesso; 

Localização das IS – sucesso; 

Limpeza das IS – sucesso; 

Organização interior das IS – sucesso. 

 

	  

50%	 45%	 5%	
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3.3. Observação do Edifício em uso 

EVENTO 1: Conferência/Seminário 

Descrição do Evento e dos tipos de utilizadores 

Este evento ocorreu no dia 11 de Janeiro de 2018. Tratou-se de uma reunião promovida pelos 

Ministros da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros, das Secretárias de Estado do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das Comunidades Portuguesas e do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras– Study and Research in Portugal, Internacionalização da ciência, tecnologia e ensino superior: 

atração, fixação e integração de estrangeiros. A sala teria dispostas cadeiras para uma capacidade total 

de 80 pessoas, no entanto estiveram presentes mais seis moderadores. Os presentes incluíram vários 

reitores e vice-reitores de universidades e institutos politécnicos de Portugal. 

O evento teve uma duração de cerca de duas horas com início às 14h00, sem intervalo nem coffee-

break no final.  

 

organização do espaço-arena 

Pelo tipo de evento e número reduzido de participantes esperados, apenas foi utilizada a zona 

cénica, deixando livre a zona de plateia. Os espaços de apoio restantes do teatro também não foram 

utilizados. 

CONFIGURAÇÃO 

A sala foi configurada com duas colunas de oito linhas de cinco cadeiras, perfazendo um total de 

setenta cadeiras na sala orientadas para poente. Ao fundo da sala foi disposta a mesa de moderadores, 

inicialmente disposta com quatro lugares, foi necessário proceder a um aumento da mesa dos oradores 

imediatamente antes do início da reunião para acolher 6 oradores. Para o efeito procedeu-se à substituição 

da mesa de acrílico reservada para este tipo de eventos, e acrescentaram-se duas mesas de tampo opaco. 

Do lado esquerdo dos oradores foi colocado o púlpito.  

Do lado direito da sala estava localizada toda a área técnica, de controlo do som, imagem e 

iluminação. Estiveram presentes dois técnicos, mais um técnico de apoio de sala, que efetuou diversas 

Figura	63:	Disposição	da	sala	do	Teatro	Thália	para	uma	reunião	do	
ministério. 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 58 

intervenções ao longo de toda a reunião, incluindo a substituição de microfones, registo fotográfico, 

acompanhamento de entrada e saída de participantes, entre outras situações. Outros elementos do Teatro 

Thália, como responsáveis de relações públicas também estiveram presentes.  

O mobiliário utilizado bem como todo o sistema de som e imagem encontra-se preparado para 

transportes rápidos e de movimentação interna. Os sistemas de som, imagem e iluminação estão inseridos 

dentro de caixas de grandes dimensões, com rodas, que foram alteradas pelos técnicos do teatro por forma 

a serem arquivados e movimentados rapidamente e livremente pelo teatro.  

Como o sistema elétrico no interior da sala funciona exclusivamente através de fichas no 

pavimento, foi necessário recorrer a cablagem suplementar protegida por tubos de pvc truncados e fixados 

com fita adesiva de papel.  

Do lado esquerdo da sala foi colocado um cabide, para deposição de casacos.  

As luzes de emergência estavam ligadas e, as saídas bem sinalizadas e rapidamente detetáveis em 

caso de emergência. No canto sul da sala estava colocado um extintor.   

Observação de usos 

ACESSO DO PUBLICO 

O acesso à sala foi feito pela entrada nobre – foyer. Decorreu conforme previsto sendo que os 

participantes foram entrando à medida que foram chegando. Demorou apenas alguns minutos até a sala 

ficar completa. Não se registou a participação de nenhum utilizador com mobilidade reduzida.  

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

As condições ambientais da sala no dia do evento apresentavam-se aceitáveis. A humidade interior 

estava dentro dos limites de conforto, embora um pouco húmido. Esta condição agravou-se pela baixa 

temperatura interior. 

TERMICA 

 Aquando o início da reunião o piso radiante não estava acionado. A sala estava com uma 

temperatura relativamente baixa sendo que muitos dos participantes mantiveram os agasalhos vestidos.  

ACÚSTICA 

Uma vez que a zona utilizada da sala – cena – tem uma maior percentagem de pedra das paredes 

pré-existentes do que a plateia, a reverberação do som é mais intensa, foi necessário um cuidado extra ao 

lidar com o som dos microfones. Assim, tornou-se necessário a presença de técnicos para controlo da 

intensidade do som e ajuste dos microfones em função do tipo de voz dos oradores.  

ILUMINAÇÃO 

A iluminação mostrou ser insuficiente, uma vez que as luzes utilizadas não exibem potência 

suficiente para iluminar todo o espaço da zona cénica. Apenas os participantes que estavam 

imediatamente abaixo dos focos dispunham de uma iluminação satisfatória. Quanto maior a distância 
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aos focos de luz, menor é a intensidade de iluminação num lugar, fazendo com que haja muito pouca luz 

para escrever/registar notas, a uma distância relativamente pequena dos pontos de luz.  

O uso dos holofotes que podem ser direcionados não se mostrou adequado. Serviu para iluminar 

os oradores, no entanto foi necessário controlar a sua utilização para evitar encadeamentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figura	64:	Zona	cénica;	disposição	das	
cadeiras	com	a	sala	ainda	vazia. 

Figura	65:	Gráfico	de	explicação	de	luz	com	
maior	e	menor	intensidade	na	sala	de	
espetáculos	
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Figura	66:	Esquema	de	organização	da	sala	no	dia	do	evento	Seminário 
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Evento 2: Concerto Orquestra Metropolitana 

Descrição do Evento e dos tipos de utilizadores 

 Este evento promovido pela Orquestre Metropolitana de Lisboa decorreu 

no dia 13 de Janeiro, às 21h00, com duração total de uma hora e meia, incluindo 

dez minutos de intervalo.  

Tratou-se do concerto O Quebra-nozes de Tchaikovsky68, sob orientação 

do maestro Sebastian Perlowski69 e com participação especial no Oboé de Sally 

Dean70, dois grandes nomes recentes da música contemporânea. O espetáculo 

contou ainda com a presença de quarenta músicos em palco, com instrumentos de 

grandes e pequenas dimensões. Dentro deste grupo de instrumentos destaca-se o 

piano e a harpa, uma vez que requerem maiores cuidados de manejamento e 

condições especiais no transporte para dentro e fora da sala. 

O limite máximo da lotação da sala – 200 lugares – foi atingindo com 

espectadores de idades variadas.  

Organização do espaço-arena 

O espectáculo ocupou a plateia e a zona cénica tendo seguido a disposição original do teatro, 

com a orquestra disposta num palco com doze metros de largura por dez de profundidade na zona cénica, 

e os espectadores na zona da plateia O palco da orquestra não ocupou toda a zona de cena, deixando um 

espaço livre de circulação para os músicos deixarem alguns instrumentos e outros objetos que fosse 

																																																								
68 Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893) foi um compositor russo que compôs géneros como sinfonias, concertos, 
óperas e ballets para música de câmara e obras para coro. 
69 Sebastian Perlowski é um maestro formado com distinção no Departamento de Direção de Ópera e Orquestra 
Sinfónica da classe do Professor Jan Wincent Hawel. Foi considerado o melhor Maestro da Ópera de Cracóvia dos 
últimos cinco anos em 2014. 
70 Sally Dean é Australiana, oboísta, e tem sido frequentemente convidada para desempenhar o papel de oboísta 
principal em diversas orquestras no mundo.  

Figura	68:	Panorâmica	da	sala	com	ocupantes	e	palco	vazio. 

Figura	67:	Sala	de	
espetáculos	à	hora	do	
ensaio 
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necessário. Isto também permitiu criar uma passagem desafogada para as saídas de emergência dos artistas.  

A plateia foi organizada segundo doze linhas de dimensões variáveis entre seis e nove cadeiras. Foram 

utilizadas as cadeiras em acrílico transparente que pertencem ao mobiliário do teatro Thália.  

A orquestra foi organizada em semicírculos em torno do palco do maestro, e contou com um 

acrescento de palcos em escada, no fundo do palco principal. Isto permitiu que todos os membros da 

orquestra tivessem vista desafogada para o maestro, e estivessem à vista dos espetadores.  

Todas as salas do Teatro foram utilizadas. A orquestra foi distribuída pelas várias salas destinadas 

a arrumos e às zonas técnicas. Nas duas salas dedicadas a área técnicas e arrumo de material do volume 

interior ao teatro ficaram instalados os membros femininos da Orquestra. Na cafetaria ficaram os 

membros masculinos. Apenas o maestro ficou no camarim, dadas as suas reduzidas dimensões. A oboísta 

principal ficou junto com a orquestra feminina.  

Observação de usos 

ACESSO DO PUBLICO 

A entrada principal foi feita pelo Foyer, uma vez que todo o espetáculo foi realizado à noite, e 

não existe actividade do ministério nessa altura. No Foyer, apenas a escadaria do lado direito estava em 

funcionamento, fazendo com que todos os espectadores entrassem também pelas portas laterais à direita 

do Teatro. Imediatamente a seguir à última porta de acesso à plateia, um biombo dividia o espaço de 

espetadores e artistas. No entanto, houve por vezes, a necessidade de membros da plateia transporem este 

limite, para acesso às Instalações Sanitárias que são comuns a artistas e espectadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICÕES AMBIENTAIS 

A sala apresentava um ambiente húmido, consequente da lotação da sala e da pouca ventilação. 

Esteve num entanto um ambiente agradável.  

Espaço usado para camarins masculinos 

Espaço usado para camarins femininos e solistas 

Espaço reservado para orquestra (excepto acesso IS) 
Espaço usado para maestro  

	Figura	69:	Esquema	de	distribuição	dos	membros	da	orquestra	pelos	espaços	anexos	ao	teatro. 
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TÉRMICA 

Durante todo o espetáculo o ambiente interior da sala esteve agradável. O piso radiante estava 

ligado, e o piso estava quente. A grande afluência de público, também contribuiu para o aumento da 

temperatura da sala.  

ACÚSTICA 

Do ponto de vista acústico, o som da orquestra pareceu não sofrer alterações, apenas os sons 

graves demostraram uma maior reflexividade, fruto da parede ser em pedra. Nenhum recurso de som foi 

utilizado. Pelas pequenas dimensões do teatro Thália a orquestra não necessita de qualquer microfone ou 

outro sistema.   

ILUMINAÇÃO 

A iluminação base do Teatro Thália foi utilizada para iluminar a sala durante o concerto, no 

entanto foi necessário o recurso a iluminação extra através de quatro holofotes dispostos nos quatro 

cantos do palco. Alguns músicos reforçaram ainda a iluminação das suas partituras através de lâmpadas 

locais.  

 

Principais problemas 

Um dos principais problemas da atuação da orquestra no Teatro Thália passa pela mesma 

utilização do espaço exterior à sala de espetáculos. O pouco espaço existente de camarins impede que a 

orquestra utilize os espaços dedicados a esse efeito. O facto dos membros da orquestra serem assim 

distribuídos, causa constrangimentos e alguns riscos não só para o teatro, como também para a própria 

orquestra. Os músicos da orquestra ficam instalados em zonas reservadas para arrumos de material e 

regulação das infraestruturas do teatro, como os quadros técnicos de regulamento da temperatura e a 

iluminação da sala polivalente. O contacto próximo destes eventos que requerem rapidez e agilidade, e 

movimento de um grande número de pessoas em espaços muito confinados com equipamentos de grande 

qualidade e valor põe em causa a segurança destes equipamentos.  

As instalações sanitárias são comuns a ao publico/espetadores e aos membros da orquestra, assim, 

é necessário que este atravesse a zona reservada da orquestra. Tal gera conflitos na área reservada à 

orquestra. Para além de problemas de concentração, esta movimentação excessiva põe em risco a 

integridade dos objetos e instrumentos dos membros da orquestra. A necessidade de passagem de público 

faz com que os instrumentos fiquem mais desprotegidos e possam sofrer danos graves, assim como 

eventualmente impossibilitar a participação de algum músico cujo instrumento fique danificado. 

Durante o espetáculo registaram-se diversos problemas. O grande número de espectadores na sala 

fez com que a entrada demorasse algum tempo. Apenas os dois acessos a nascente estavam a ser utilizados, 

e os bilhetes estavam a ser recolhidos à porta da sala.  

A utilização da sala com lotação máxima implica que os espectadores estejam muito próximos 
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uns dos outros e demasiado próximo do palco. Esta situação intensifica a sensação de máxima lotação e 

não permite que o espetáculo seja visto no seu todo. A este problema acresce o facto do piso ser plano: a 

amplitude visual varia muito considerando o lugar da sala em que se assiste ao concerto. Os lugares mais 

recuados, apesar de terem uma maior amplitude visual relativamente ao teatro, têm uma vista menos 

desafogada da orquestra.  

O facto da iluminação fixa do teatro ser controlada no exterior da sala não permite que as luzes 

da zona de plateia sejam desligadas. O excesso de iluminação provoca uma falha na concentração dos 

espectadores, uma vez que há uma maior amplitude visual para controlar e observar as restantes pessoas. 

Tal produz um efeito contrário àquele que se pretende, pois permite que os espetadores se dispersem ao 

não entrar num ambiente contido, que poderia ser conseguido pela redução da luminosidade da sala. Este 

problema acontece também pela falta de técnicos de controlo de iluminação, e pelo facto deste mesmo 

controlo ser feito no exterior da sala, o que impede uma adaptação de acordo com os momentos do 

espetáculo. A proximidade ao palco impede os espectadores de observar a orquestra no contexto do 

Teatro em que se enquadra, perdendo assim a beleza do espaço. 

No final do espetáculo, procedeu-se a saída da sala. Este foi um momento muito demorado, 

considerando o número de pessoas presentes na sala e a utilização de apenas um dos lados do teatro. As 

escadas do Foyer não facilitam o escoamento das pessoas, uma vez que exigem que façam uma curva 

apertada – problema de projeto -, contribuindo para o aumento da demora do processo. Esta questão leva 

a questionar os procedimentos num eventual estado de emergência. A dificuldade de escoamento de 

pessoas pode tornar-se crítica nestes casos.  
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Figura	70:	Esquema	de	organização	do	espaço	do	Teatro	num	dia	de	concerto	com	orquestra.	
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EVENTO 3: Programa televisivo: Fronteiras XXI 

 

Descrição do Evento e dos tipos de utilizadores 

 Este evento – gravação do programa Fronteiras XXI - decorreu no dia sete de Fevereiro de 2018 

entre as 22h30 e as 24h00. Tratou-se da gravação em direto de um programa televisivo de debate 

produzido pela RTP em colaboração com a Fundação Francisco Manuel dos Santos que se realiza na 

primeira quarta-feira de cada mês. O evento faz parte de dez episódios a acontecer anualmente no teatro 

Thália.  

 O tema do debate - Uma Guerra em Lume brando - teve como objectivo discutir os conflitos 

armados a acontecer atualmente em diversos países no Mundo71 e a possibilidade do Mundo estar perto 

de uma III Guerra Mundial. O programa contou com a moderação de Carlos Daniel e a presença do ex-

Ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas72, do Embaixador José Cutileiro73 e da especialista em 

geopolítica Ana Santos Pinto74. Foi estabelecida uma ligação via skype com o Presidente da Colômbia, 

Juan Manuel Santos75, vencedor do Nobel da Paz em 2016. Para além dos convidados para o debate, 

estavam presentes na sala cerca de 40 espetadores, bem como toda a equipa técnica responsável pela 

gravação vídeo e audio e manutenção dos respectivos equipamentos;  

																																																								
71  
72 Paulo Portas (Lisboa, 1962) é um jurista, jornalista e político Português.  
73 Embaixador José Cutileiro (Évora, 1934) É um diplomata, antropólogo e escritor Português. Foi embaixador de 
Portugal em Londres.   
74 Ana Santos Pinto (Lisboa, 1978) é investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais e especialista 
em assuntos Geopolíticos.  
75 Juan Manuel Santos (Bogotá, 1951) é um advogado, economista e político colombiano, e atualmente Presidente 
da Colômbia desde 2010. Foi distinguido em 2016 com o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços em por fim à 
guerra civil na Colômbia que durou mais de 50 anos. 

7	de	Fevereiro	2018	
	

Figura	71:	Sala	de	espetáculo	no	dia	da	gravação	do	Fronteiras	xxi 
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 A gravação do programa requer uma logística sofisticada implicando recursos técnicos não 

disponíveis no teatro que foram assegurados por empresas exteriores à RTP. Como tal foram várias as 

entidades a trabalhar simultaneamente, implicando um grande número de técnicos.  

 

Organização do espaço-arena 

Todo o evento se localizou centrado na zona de cena do Teatro Thália, 

excluindo-se a zona de plateia para manuseamento das câmaras de filmar. O 

debate esteve centrado numa estrutura em palco montado no centro da sala de 

planta octogonal irregular. Em torno do palco dispunham-se os espetadores e 

num plano mais recuado, ocupando o espaço restante, dispuseram-se os 

percursos e espaços dedicados às câmaras de filmar e respetivos técnicos. Sobre 

o palco, os oradores encontravam-se muito dispersos, dando uma sensação 

desafogada e aparentando uma sala de maiores dimensões. Nas zonas laterais 

e ao fundo do palco onde se localizavam os oradores, foram colocadas 

estruturas temporárias com painéis, através das quais foi possível ocultar o 

sistema de filmagens e os técnicos responsáveis pelas câmaras de filmar. Por 

detrás do público, foram dispostos carris, sobre as quais se movimentaram outras câmaras de filmar, 

permitindo uma gravação com maior amplitude.   

A zona de plateia permaneceu vazia, tendo simplesmente um painel com o nome do programa e 

uma câmara de filmar em guindaste assente num tripé de rodas que se moveu pelo espaço, permitindo 

capturar diferentes ângulos de filmagem.  

Por se tratar de um programa televisivo transmitido em direto, a ocupação do teatro não se 

limitou à sala polivalente, mas a muitos dos espaços a este adjacentes. Os corredores de circulação laterais 

foram ocupados por controlo de iluminação e de grafismo, e os restantes sistemas de controlos necessários 

foram colocados fora do teatro em carrinhas pertencentes à RTP de estúdios temporários.  

 

Observação de usos 

ACESSO DO PÚBLICO 

Pelo caráter muito especial deste evento, o acesso ao público foi feito por diversos locais. Os 

oradores e moderador, bem como toda a equipa técnica entraram pelo Foyer principal. Os restantes 

participantes – espetadores – chegaram pela entrada posterior onde foi feito o check in76, e foram 

conduzidos para a cafetaria. O embaixador José Cutileiro entrou pela entrada posterior, onde foi deixado 

por uma viatura própria de acordo com o percurso definido para acesso a pessoas com mobilidade 

																																																								
76 O registo de chegadas é crucial uma vez que é necessário que todas as cadeiras dos espetadores estejam ocupadas, 
por ser um evento em direto. 

Figura	72:	Câmaras	de	
filmar	de	movimento	em	
carris	
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reduzida. 

 Poucos minutos antes do início da transmissão em direto os espetadores foram conduzidos à sala 

polivalente para ocupar os seus lugares. Após estarem sentados, os oradores convidados foram 

distribuídos pelos seus lugares, assim como o moderador do debate que se movimentou por todo o palco, 

para diferentes planos de gravação durante toda a gravação.  No final do programa todos os convidados, 

espetadores e técnicos saíram pela entrada posterior, incluindo o embaixador José Cutileiro. 

 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

No dia de gravação do programa Fronteiras XXI, o ambiente estava pouco húmido, e a ventilação 

ligada garantiu a constante renovação de ar no interior da sala, contribuindo para um ambiente 

confortável. 

TÉRMICA 

A temperatura interior na zona de cafetaria e zonas de circulação do teatro estava muito baixa 

tendo em conta a quantidade de pessoas que usufruíram destas áreas nos momentos anteriores ao teatro.  

 Na sala polivalente o sistema de aquecimento por piso radiante foi acionado com alguma 

antecedência, fazendo com que à hora do teatro a sala estivesse com uma temperatura elevada, sendo 

necessário desligá-lo. A temperatura no interior do teatro aumentou também pelo facto de ser necessário 

um sistema de iluminação extra, por motivos de equilíbrio de luminosidade para gravação do programa. 

Por ser um sistema muito grande, com holofotes de grande potência, estes contribuem fortemente para a 

temperatura interior.  

ACÚSTICA  

Por ser um programa transmitido em direto, o problema da acústica no interior do teatro não 

tem grandes implicações. Os oradores possuíam microfone de lapela, garantindo assim a transmissão 

direta do som para o sistema de som. Ainda assim, a acústica do teatro torna-se relevante no que toca à 

reverberação do som, que poderia ser problemático tendo em conta a maior percentagem de pedra do que 

de fibras celulósicas. Foi, no entanto, possível ouvir e compreender todo o debate no interior da sala.  

ILUMINAÇÃO 

Para que o nível de iluminação no dia do programa fosse 

equilibrado foi necessário a instalação de um sistema adicional de 

iluminação, feito através da acoplagem de um sistema de treliças na 

estrutura metálica da zona de cena. Este sistema de treliças tinha holofotes 

controlados na mesa de iluminação localizada nos corredores de acesso à 

sala principal. A sala estava bem iluminada, com um nível suficiente para 

que os comentadores pudessem escrever e ler os seus apontamentos.  

 

Figura	73:	sistema	de	
iluminação	extra,	em	treliça	
acoplada	à	estrutura	
metálica	
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Junto às paredes, no perímetro de toda a sala foram ainda dispostas luzes ambiente, que 

acrescentam à sala uma iluminação específica para a gravação do programa. Este sistema de iluminação 

teve uma coloração específica, de acordo com as cores do logotipo do programa. 

Principais problemas 

Durante este evento, o principal problema observado referiu-se à capacidade do sistema de 

iluminação. Com efeito, foi necessária uma estrutura de iluminação extra que implicou um nível elevado 

de sobrecarga na estrutura metálica que foi fundida na parede original do Teatro. Também a potência 

elétrica do teatro requereu a instalação de geradores a funcionar em simultâneo e de dois geradores 

exteriores suplentes de modo a garantir a continuação da transmissão do programa ainda que haja um 

corte geral no fornecedor de energia. Este sistema de prevenção foi instalado em viaturas estacionadas no 

parque de estacionamento. Estas viaturas ocupam o parque de estacionamento durante os cinco dias que 

antecedem o programa, condicionando o parqueamento de viaturas de funcionários do ministério. O 

acesso destas viaturas tem que ser feito pelo portão principal, junto ao Palácio das Laranjeiras, uma vez 

que o acesso ao parque de estacionamento não tem dimensão suficiente para as manobras necessárias. 

Outro dos problemas observado refere-se à quantidade de infraestruturas necessárias ao 

funcionamento do programa em particular à rede de cabos que atravessam a sala pela superfície do 

pavimento sem estarem ocultados, podendo provocar quedas. Esta situação e, no entanto, minimizada 

dado tratar-se de um evento em que os participantes estão sentados durante a maior parte do tempo. 

 

 

 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO0 2 5 10 m

Figura	74:	Esquema	de	ocupação	do	parque	de	estacionamento	pelas	carrinhas	da	RTP	
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EVENTO 4: Reunião com Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 

Descrição do Evento e dos tipos de utilizadores 

O evento descrito em seguida ocorreu no dia 9 de Fevereiro de 2018. Tratou-se de uma reunião 

promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para apresentação pública dos 

resultados da avaliação realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) ao sistema de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior português durante o ano 2016/2017. 

Para além da equipa ministerial e da equipa de avaliadores da OCDE, a reunião contou ainda com a 

presença de cerca de cento e vinte participantes convidados, associados as áreas de ensino. A duração 

total do evento foi de duas horas, tendo início as 11h00, sem intervalo e sem coffee break no final.  

Organização do espaço-arena 

Pelo tipo de evento e número alargado de participantes esperados, foi utilizada a zona cénica e 

parcialmente a zona de plateia. Neste evento não foram utilizados espaços de apoio. A zona cénica foi 

configurada com duas colunas de nove linhas, cinco das quais com doze cadeiras dispostas em semicírculo. 

Já na zona de plateia foram colocadas quatro linhas com 6 cadeiras de cada lado dispostas em linha reta, 

perfazendo um total de cento e cinquenta cadeiras. No topo da zona cénica foi colocado uma tela de 

projeção (ecrã) e dispostas 10 cadeiras orientadas para a assistência em semicírculo. À frente desta fila foi 

colocado o púlpito. A área técnica, de controlo do som, imagem e iluminação foi colocada no topo oposto 

da zona da plateia. Na zona de plateia, o espaço livre entre as cadeiras e a mesa de controlo técnico foi 

ocupado pontualmente por participantes que foram chegando durante a reunião e não tiveram lugar 

sentados.  

Estiveram presentes dois técnicos e três funcionários de apoio de sala, que efetuaram diversas 

intervenções ao longo de toda a reunião, incluindo a substituição de microfones, registo fotográfico, 

acompanhamento de entrada e saída de participantes, entre outras situações. Outros elementos do Teatro 

Thália, como responsáveis de relações públicas também estiveram presentes. Como o sistema elétrico no 

interior da sala funciona exclusivamente através de fichas no pavimento, foi necessário recorrer a 

cablagem suplementar protegida por tubos de pvc truncados e fixados com fita adesiva de papel. 

As luzes de emergência estavam ligadas e, as saídas bem sinalizadas e rapidamente detetáveis em caso de 

emergência. No canto sul da sala estava colocado um extintor. 

Observação de usos 

ACESSO DO PUBLICO 

O acesso à sala foi feito pela entrada nobre – foyer e pela entrada traseira. Decorreu conforme 

previsto sendo que os participantes foram entrando à medida que foram chegando. Demorou apenas 

9	de	Fevereiro	2018	
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alguns minutos até a sala ficar completa. Não se registou a participação de nenhum utilizador com 

mobilidade reduzida. 

 

TÉRMICA 

Aquando o início da reunião o piso radiante estava acionado. A sala estava com uma temperatura 

agradável. 

ACUSTICA 

Uma vez que a zona utilizada da sala – cena – tem uma maior percentagem de pedra das paredes 

pré-existentes do que a plateia, a reverberação do som é mais intensa, foi necessário um cuidado extra ao 

lidar com o som dos microfones. Assim, tornou-se necessário a presença de técnicos para controlo da 

intensidade do som e ajuste dos microfones em função do tipo de voz dos oradores. 

ILUMINAÇÃO 

A iluminação mostrou ser insuficiente, uma vez que as luzes utilizadas não exibem potência 

suficiente para iluminar todo o espaço da zona cénica. Apenas os participantes que estavam 

imediatamente abaixo dos focos dispunham de uma iluminação satisfatória. Quanto maior a distância 

aos focos de luz, menor é a intensidade de iluminação num lugar, fazendo com que haja muito pouca luz 

para escrever/registar notas, a uma distância relativamente pequena dos pontos de luz. 

O uso dos holofotes que podem ser direcionados não se mostrou adequado. Serviu para iluminar 

os oradores, no entanto foi necessário controlar a sua utilização para evitar encadeamentos. 

Principais problemas 

Os principais problemas registados neste evento foram a existência de fios elétricos espalhados 

pela sala, tapados por tubos de pvc truncados, como já referido.  
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Figura	76:	Esquema	de	organização	do	espaço	para	seminário 
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3.4. Matriz de descobertas e Recomendações 

 
 A matriz de descobertas apresentada em seguida visa reunir e comunicar todos os dados 

recolhidos através dos diferentes instrumentos de análise adotados num só gráfico.  

Neste sentido é seu objectivo comunicar os principais problemas registados na walkthrough, nos surveys 

e questionários, nas entrevistas e no diagnóstico de usos. Desta análise surge a matriz de recomendações, 

que procura sugerir respostas a curto, médio e longo prazo para os problemas identificados. Estas 

sugestões são generalizadas, uma vez que não é propósito desta investigação estabelecer propostas 

detalhadas.  

 Em termos físico-construtivos, os principais problemas detetados concentram-se ao nível das 

paredes interiores – pré-existentes – do antigo teatro que evidenciam fragilidades, nomeadamente: i) 

destacamento de fragmentos; ii) manchas de humidade tanto na sala de eventos como nos corredores 

laterais.  

Em termos espaço-funcionais, os principais problemas detetados referem-se a: i) escassez de espaços de 

arrumação e camarins; ii) partilha inevitável dos espaços reservados a artistas com o público; e iii) acesso 

de indivíduos com mobilidade reduzida.  

 Os pontos positivos sobressaem principalmente na imagem do edifício – integração com a 

envolvente, sala de espetáculos, átrio principal – na capacidade de adaptabilidade da sala a diversos 

eventos e na limpeza geral do edifício. Também se evidencia a facilidade de evacuação em caso de 

emergência, a capacidade de orientação no interior do edifício – pela sinalização – e a insonorização da 

sala de eventos. 

 Relativamente ao espaço de cafetaria, seria de referir que este está desde o início do projeto a ser 

utilizado pontualmente. Não é claro se existe o desejo de entregar a concessão deste espaço a alguma 

empresa. Assim sendo, a recomendação para este espaço passa pela adaptação a um dos espaços 

necessários, seja para arrumações ou para utilização como camarim. Esta intervenção requeria um 

processo mais profundo de estudo acerca do projeto, mas permitiria que o espaço fosse utilizado, uma 

vez que neste momento não tem funcionalidade.  
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Matriz de Recomendações 
  

Categoria Descoberta Recomendação 

Paredes Interiores 

Questionários 
Desagregação das paredes: 

libertação de blocos e pequenas 
poeiras. 

Reforço e consolidação das paredes com 
pastas comentícias; 

Evitar ter os ares condicionados ligados 
garantindo que não existe incidência 

demasiado alta de ar seco sobre as paredes 
pré-existentes do teatro; 

Walkthrough 
Presença de humidade. 

Continuação dos estudos em parceria com o 
LNEC.  

Mobilidade 
Reduzida 

Resposta a inquéritos e 
walkthrough revela falta de 

possibilidade de acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida no foyer. 

Acrescentar uma cadeira elevatória junto às 
escadas, ou uma rampa de acesso;  
Manter o acesso a indivíduos com 

mobilidade reduzida pela entrada posterior. 

Salas técnicas 

Opinião dos utilizadores revela 
falta de espaço para arrumação do 

material técnico. 

Construção de um novo edifício ou 
adaptação das antigas cavalariças para 

guardar material técnico que não esteja a ser 
utilizado em determinado evento; 

Opinião dos utilizadores revela 
que o espaço de camarins é 

insuficiente. 

Melhoramento das salas de material técnico 
e adaptação para camarins; 

Construção de novo edifício; 
 

Sistema Técnico 

O diagnóstico de usos considerou 
que o facto de existir fios 

espalhados pela sala de espetáculos 
em dia de eventos pode ser 

perigoso para os utilizadores. 

Instalação de um sistema de som 
introduzido no interior do pavimento.  

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 
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Categoria Descoberta Recomendação 

Pavimentos 

 
Pela walkthrough foi detetado que o 

pavimento do pátio posterior 
apresentava muita sujidade 
acumulada. A Opinião dos 

Utilizadores decretou que seria 
perigoso para os utilizadores em dia 
de cocktails e desconfortável para 

cargas e descargas. 
 

Substituição dos pavimentos de laje em 
betão por uma superfície contínua; 

Cobertura com piso plano em dias de 
eventos que necessitem da utilização do 

pátio, através de materiais têxteis ou 
outro; 

Funcionalidade 

O diagnóstico de usos e a opinião 
dos utilizadores concluiu que em dia 

de espetáculo não é prático a 
partilha de instalações sanitárias 

entre artistas e espectadores. 

Reordenamento do plano de entrada 
dos espectadores, Desenvolvimento de 

um plano de inversão do funcionamento 
em dia de espetáculos.  

Introdução de nova porta nas 
instalações sanitárias de deficientes, que 

permita o acesso pelo camarim;  

Cafetaria 
Inexistência de infraestruturas 

mínimas para funcionamento da 
cafetaria. 

Extensão da rede de água até ao balcão 
de atendimento.  

Iniciar processo de concurso de 
concessão.  

Aproveitamento do volume da cafetaria 
para outros efeitos, como por exemplo 
sala de material técnico, ou camarins 

definitivos. 

Segurança Saídas para o exterior dificilmente 
detetáveis, apesar de sinalizadas. 

Reforço de sinalização através de sinais 
luminosos ou outro instrumento que 

permita o destaque das saídas; 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 
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W
 | presença de humidadade e remendos do LNEC

OU | paredes em deteriorização; queda de blocos e poeiras  
durante os espetáculos

W
 | Impossibilidade de acesso por Mobilidade reduzida;

W
 | pavimento com muita sujidade acumulada;

OU | pavimento perigoso no caso da utilização do pátio 
para eventos, e de difícil transporte para materiais pesados

OU | Portas de reduzidas dimensões para passagem de 
instrumentos musicais

OU | Pavimentos de difícil limpeza

DU | Área de apoio improvisado a artistas; 
instrumentos musicais com grande risco 
de serem danificados;

W
 | presença de manchas de humidade nos pavimentos

DU | Área de conflito entre artistas e público

OU | Insuficiência do número de IS que são 
obrigatoriamente divididas entre artistas e público 

OU | Dimensão demasiado reduzidas do camarim;
W

 | pequena fissura junto à claraboia;

DU | Temperatura baixa em dia de eventos

W
 | presença de manchas de humidade 

nos pavimentos

DU | Necessidade de passagem de cabos elétricos pelo 
chão com estruturas improvisadas 

W
 | W

alkthrough
OU | Opinião do Utilizador
DU | Diagnóstico de usos

OU | Espaço insuficiente para arrumação do material 
técnico; Salas utilizadas por vezes como camarim 
alternativo;
W

 | Infraestruturas junto ao tecto, baixas e diminuindo o pé 
direito

W
 | Saídas dificilmente detetáveis (apesar de sinalizadas)

DU | Sala usada como camarim, não apropriada para o 
efeito
OU | Falta de infraestruturas imprescindíveis ao 
funcionamento da cafetaria

OU | Impossibilidade de abertura de janelas

OU | Cais de cargas e descargas inapropriado e de 
dimensão insuficiente;

W
 | Suporte de papel higiénico danificados

Figura	78:	Matriz	de	descobertas:	resultados	da	Walkthrough	(W),	Opinião	dos	Utilizadores	(OU)	e	dos	Diagnósticos	de	
Uso	(DU) 
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4. Considerações finais 

 
A dissertação desenvolvida e apresentada anteriormente procurou investigar e encontrar resposta 

para dois objetivos principais: compreender os problemas, incompatibilidades e conflitos decorrentes do 

uso, ocorridas no Teatro Thália em Lisboa, considerando os pressupostos de polivalência que suportaram 

a encomenda e justificaram a intervenção e desenvolver e testar uma metodologia de Avaliação Pós 

Ocupação que permitisse identificar os problemas detetados e encontrar razões explicativas de modo a 

propor correções. Pretendia-se ainda que os resultados do estudo permitissem estabelecer recomendações 

para futuras intervenções em espaços polivalentes evitando os problemas identificados no Teatro Thália. 

A encomenda inicial para a reconversão do Teatro Thália por parte do Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Dr. Mariano Gago, foi feita sem um programa funcional previamente definido. Esta questão 

foi deixada ao critério dos Arquitetos que se propuseram a sugerir um programa funcional que fosse de 

encontro às necessidades do ministério. Assim, a equipa de Arquitetos responsável pelo projeto sugeriu a 

adaptação do teatro Thália a um espaço polivalente que pudesse ser utilizado para qualquer tipo de evento 

para o qual o ministério desejasse a sua utilização. A ideia seria “consolidar a ruína, propondo um espaço 

vazio”, para “[onde o Sr. Ministro pode] fazer receções, (...) fazer um concerto, (...) conferências”. A ideia 

de um espaço polivalente pareceu ideal ao ministério. Após alguns anos de utilização, estes focaram-se na 

utilização do edifício para eventos de diversas índoles, mas principalmente culturais, que requeriam 

diferentes adaptações do espaço.  

Os eventos a acontecer atualmente no teatro Thália são essencialmente eventos dedicados à 

cultura e ciência. Assim, são por vezes realizados eventos de grandes dimensões que requerem uma grande 

ocupação de todo o espaço disponível, quer por parte dos utilizadores visitantes quer por parte dos 

utilizadores residentes. Os principais problemas apontados pelos utilizadores residentes nos questionários 

e entrevistas surgem desta mesma ambivalência da sala. Se por um lado a sala principal se demonstra 

muito versátil e capaz de uma disposição facilmente adaptável a cada tipo de evento, os espaços de apoio 

disponíveis não se encontram aptos ao serviço das necessidades destes mesmos eventos. Assim, todo o 

apoio técnico tem que ser improvisado no restante espaço disponível, uma vez que o programa não previu 

a utilização deste espaço para eventos de grandes dimensões. Esta questão torna-se clara, por exemplo, 

no caso dos concertos da Orquestra Metropolitana, em que as salas técnicas e cafetaria servem de camarim 

aos músicos.  

Conclui-se então que as principais fragilidades técnico-funcionais do edifício surgem da 

ambiguidade do conceito de polivalência da qual decorre a inversão dos princípios detetada, que obriga 

a adaptação dos usos ao programa disponível. O programa deveria ter sido previamente definido, para 

que o projeto pudesse ter ido de encontro às necessidades básicas de serviço desses mesmos programas.  

Relativamente à metodologia Pós Ocupação aplicada algumas reflexões podem ser apresentadas. 

Preiser et al. refere que não existe um método standard a ser aplicado numa APO. Esta questão destaca-
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se no caso de uma APO realizada sobre uma sala polivalente. Estas apresentam um programa ambíguo, 

que pelas suas características não necessita de cumprir aspetos pré-definidos, uma vez que a aplicação 

dessa polivalência pode englobar, ela própria, uma multiplicidade de eventos com requisitos díspares de 

espaços. São espaços desenhados para servir uma generalidade de eventos, mas nenhum em particular. 

Exatamente por esta característica da polivalência, a APO sobre este tipo de programa torna-se 

determinantemente necessária. Esta permite uma constante reflexão e melhoramento destes espaços até 

atingir um nível de satisfação e correspondência de espectativas dos seus utilizadores, em função dos 

eventos para as quais vai sendo utilizada – que podem não estar muito definidos aquando do 

desenvolvimento do projeto inicial.  

A metodologia APO adotada demonstrou resultados muito satisfatórios, ainda que insuficientes. 

Para uma reflexão sobre a polivalência mostraram-se muito úteis as ferramentas entrevista, questionários 

e observações de uso. A ferramenta walkthrough demonstrou alguma relevância no âmbito físico do 

edifício, uma vez que não se debruça muito sobre o programa que aqui ocorre.  

Os questionários mostraram-se muito úteis na avaliação de aspetos específicos, e da qualidade de 

cada um dos temas avaliados. Foi especialmente importante compreender as diferenças de opinião 

conseguidas a partir da diferença das respostas dos utilizadores visitantes e dos utilizadores 

artistas/técnicos/administração. Determinados problemas são detetáveis por determinados utilizadores, 

uma vez que estes vivem de forma muito diferente cada um dos espaços do teatro. O facto de o acesso a 

indivíduos com mobilidade reduzida não ser permitido pela entrada principal causa algum transtorno aos 

visitantes, ainda que não seja um problema para os utilizadores recorrentes do teatro. De igual modo, o 

facto das instalações sanitárias serem partilhadas entre artistas e espetadores é um assunto criticado pelos 

artistas, mas que não causa transtorno aos visitantes. Torna-se então claro que é extremamente necessário 

avaliar e considerar o ponto de vista de diferentes utilizadores de forma a obter uma avaliação mais 

abrangente dos problemas do espaço a avaliar. 

As entrevistas demonstraram-se muito úteis uma vez que permitiram uma visão geral acerca dos 

problemas, assim como compreender todo o processo de projeto e de desenvolvimento da sala polivalente. 

Estas permitiram também completar as informações colecionadas pelos questionários, e aprofundar as 

queixas e questões específicas dos utilizadores, conseguindo maior detalhe. Desta ferramenta foi possível 

obter informação passada e actual.  

Os diagnósticos de uso foram cruciais para a avaliação da sala. Por um lado, permitiram avaliar 

a sala em disposições bastantes distintas, e permitiu compreender a adaptabilidade a diversos usos. 

Através desta ferramenta é possível compreender que os principais problemas do teatro ocorrem quando 

este recebe eventos de grandes dimensões. A sala polivalente demonstra-se sobrelotada uma vez que os 

eventos do teatro têm uma grande procura, os cabos espalhados pelos pavimentos podem tornar-se 

perigosos para os visitantes. Também nos restantes espaços do teatro se percebe a sobrelotação de artistas 

e técnicos, e as áreas de conflito onde há maior foco de confusão, causada pela partilha dos espaços entre 

visitantes e residentes. Estas questões não se colocam quando ocorrem eventos ministeriais como 
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conferências ou seminários, uma vez que não existe a necessidade de divisão dos espaços. A sala é utilizada 

em toda a sua extensão, e os espaços de apoio raramente são utilizados. Assim, estes são os eventos ideais 

a ocorrer neste edifício.  

Por fim a Matriz de Descobertas e Recomendações procura revelar de forma sucinta as principais 

considerações e conclusões das diversas restantes ferramentas utilizadas. Esta é uma ferramenta bastante 

útil para uma análise mais rápida e menos aprofundada dos principais problemas do Teatro. Permite 

também a realização de uma reflexão acerca das alterações a realizar a curto, médio e longo prazo.  

Apesar das ferramentas utilizadas serem suficientes para um grau de avaliação satisfatório, a 

ausência da possibilidade de sugestões de melhoria por parte dos utilizadores revela uma lacuna para as 

conclusões gerais deste trabalho. Assim, conclui-se que a metodologia de APO utilizada se demonstra 

incompleta para a avaliação de uma sala polivalente. Sugere-se no futuro a complementação desta 

metodologia com a utilização de uma ferramenta que permita compreender as sugestões dos utilizadores 

para a melhoria do espaço, por exemplo a ferramenta Poema dos desejos ou outra.  

A análise APO é uma ferramenta de avaliação muito útil quando bem aplicada e desenvolvida. 

Esta permite avaliar o grau de satisfação dos utilizadores com o edifício, permitindo melhorar e fazer 

alterações de acordo com necessidades específicas, permitindo que estas alterações sejam direcionadas aos 

focos dos problemas, poupando tempo e recursos no desenvolver de um projeto de arquitetura.  

 

  

  



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 81 

Bibliografia 

 

Monografias 

APPLEYARD, Donald. Why Buildings are known – a Predictive Tool for Architects and Planners. 

In: RHEINGANTZ et al. Observando a qualidade do lugar Procedimentos para a avaliação pós-

ocupação, PROARQ, Rio de Janeiro, 2009; 

BAIRD, George et al (Edit.) Building Evaluation Techniques, Nova iorque: McGraw-Hill, 1995; 

BARLEX, M J, The guide to post occupancy evaluation, University of Westminster, 2006; 

BLYTH, Alastair, Post Occupancy Evaluation: Its role in managing and maintaining higher 

education facilities; ppt presentation; 

GAUDENCIO, Sónia R. O., Projetar com o Lugar, Reabilitação do Teatro Thalia, Tese de 

Mestrado para Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Maio 2011; 

KRADA, Salah; KORICHI, Ammar; DJAAFAR, Daara; Post Occupancy Evaluation, 

Performance Building Tool: Case of University Facilities in Algeria; International Journal of 

Innovation and Scientific Research; Vol. 12, 2014; 

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de A. Fundamentos de Metodologia Científica. (3ed) 

São Paulo: Atlas, 1991, pp. 196 in RHEINGANTZ et al. 2009; 

LOPES, Diogo, BARBAS, Patrícia, HIC MORES HOMINUM CASTIGANTUR, nu matéria, nº 

39, fevereiro 2013; 

PREISER et al.; Learning from Our Buildings: A State-of-the-Practice Summary of Post-

Occupancy Evaluation; The National Academies; 2002; 

RHEINGANTZ et al. Observando a qualidade do lugar Procedimentos para a avaliação pós-

ocupação, PROARQ, Rio de Janeiro, 2009; 

SELLTIZ, Claire; WRIGHTSMAN, Lawrence S.; COOK, Stuart W. Métodos de pesquisa nas 

relações sociais. Revisão e organização de Louise H. Kidder. (v.2). 2. ed. São Paulo: EPU, 1987; 

SGEC; Relatório de Satisfação Teatro Thália 2017; Lisboa; Janeiro 2018; 

SOMMER, Barbara; SOMMER, Robert. A Practical Guide to Behavioral Research: Tools and 

Techniques. Nova York: Oxford University Press, 1997 (p. 60-70); 

VARGAS, Rosália, in Tejo no Thália, CICLO DE CONCERTOS “CIE ̂NCIA NA MÚSICA”; 

	 TUFF, Mark - Teatro Thália. Lisboa: Barbas Lopes Arquitectos ed.; Portugal; 2013; 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 82 

Revistas e artigos: 

BYRNE, Gonçalo; LOPES, Diogo; BARBAS, Patrícia; Escenas de la memoria, Thalia Theatre in 

Lisbon, Portugal, Arquitectura Viva, 154, Jul-Ago 2013, Madrid; 

HEITOR, Teresa V., Módulo 2: DESEMPENHO ESPAÇO-FUNCIONAL; Desenvolvido para a 

unidade curricular de Avaliação de Desempenho, Mestrado Integrado em Arquitetura, Instituto 

Superior Técnico; 2017; 

MULAZZANI, Marco; Un Vuoto Rivestito, Gonçalo Byrne, Patricia Barbas, Diogo Lopes: teatro 

a lisbona; Casabella, V. 76, Nº 821; Milano; 2013;  

 

Webgrafia: 

BYRNE, Gonçalo, BARBAS, Patrícia, LOPES, Diogo, Requalificação do antigo Teatro Thália, 

[em linha], 2008. Disponível em: 

http://www.afaconsult.com/uploads/FicheirosImprensa/2895_4.pdf 

GOTOFILMS, Teatro Thália, Espaços & Casas [Registo Vídeo], 220, 2013. 10/05/2017, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nO3eHjC4Neg; 

PINCHA, João Pedro, BOURGARD, Joana, A ruína como ornamento faz renascer o Teatro 

Thália, Público, 2015. 10/05/2017, disponível em: 

http://www.publico.pt/multimedia/video/teatro-thalia-20130618-172140; 

 

 Websites: 

Blog a Terra e a gente; editado por Jose Patrício; acedido a 17 de Março 

http://aterraeagente.blogspot.pt; http://aterraeagente.blogspot.pt/2017/10/teatro-thalia-viagem-

ao-invisivel.html 

Espaço de arquitetura: Acedido a 20 de Abril; http://espacodearquitetura.com; 

http://espacodearquitetura.com/archnews/5acdd2ba2e003d150b4fbf34 

Fronteiras XXI, os temas que desafiam Portugal e o Mundo; 2017; acedido a 7 de Fevereiro 

2018; https://fronteirasxxi.pt;  

República Portuguesa; acedido a 17 de Março; https://www.portugal.gov.pt; 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/multimedia?m=i&i=workshop-estrategia-

nacional-portugal-2030 

Restos de Colecção; acedido a 12 de Fevereiro, disponível em: 

http://restosdecoleccao.blogspot.com/search?q=thalia)Revista online de cultura, lazer e viagens: 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 83 

http://canelaehortela.com, acedido a 12 de Fevereiro; http://canelaehortela.com/casado-a-forca-

estreia-no-teatro-thalia/ 

SIPA - Palácio das Laranjeiras e Teatro Tália. SIPA – Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico [Em linha]. (2014). Acedido a 12 de Fevereiro; disponível em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3183>; 

 

	  



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 84 

ANEXOS 
 

1. Transcrição de Entrevistas  
 

1.1. Sr. Secretário Geral da Educação e Ciência Dr. Raul Capaz Coelho 
 

A entrevista a seguir transcrita ocorreu no dia 10 de Janeiro de 2018 no Complexo da Secretaria 

Geral da Educação e da Ciência, às 11h30.   

Constança A. – Qual era o principal objetivo do Ministério quando avançou com a reconversão do Teatro 

Thália? Foram cumpridos? O que ficou por cumprir? 

Dr. Raúl Capaz Coelho - O teatro estava numa fase de grande degradação e chegou-se a uma situação em 

que, ou se demolia a ruína, ou se recuperava, porque já estavam a desprender-se partes do teatro, e a cair 

na via pública. E, portanto, tinha que se tomar uma decisão. Todos os membros do governo que foram 

ocupando o Palácio, tiveram sempre a intenção de recuperar o Teatro [mas nunca o fizeram]. Ou por 

falta de dinheiro ou por não concordarem com os sucessivos projetos que iam sendo feitos pela direção 

geral dos edifícios e monumentos nacionais – era uma direção nacional que, entretanto, foi extinta, que 

tinha como uma das missões a recuperação do património do estado. Nunca se conseguiu conciliar a 

existência de um projeto que fosse da conveniência e do interesse do membro do governo que naquele 

momento estava a ocupar o Palácio e as verbas suficientes para fazer a recuperação. Essa conjugação entre 

o projeto e as verbas só se conseguiu durante o mandato do Professor Mariano Gago. E, portanto, pelo 

interesse histórico que o teatro tinha, pela qualidade do projeto de recuperação e pelo facto de se ter 

conseguido encontrar a verba para fazer a recuperação, iniciou-se a recuperação em vez de se proceder à 

demolição da ruína.  

A verba que o Professor Mariano Gago deu à Secretaria Geral para fazer a recuperação do teatro foi o 

montante exclusivo para fazer a obra de recuperação. Foi uma obra, que posso considerar, exemplar, 

porque não teve uma derrapagem de um cêntimo. O orçamento que foi aprovado, foi o orçamento que 

foi executado, e permitiu fazer a recuperação completa.  

Temos tido uma preocupação que é ocupar o teatro com o mínimo necessário para aquilo a que ele se 

destina, com equipamentos da maior qualidade. Porque, até pela natureza do teatro em si, se justifica que, 

o que lá haja, sejam equipamentos de qualidade.  

Estamos já numa fase muito mais seletiva, em que tentamos que o teatro seja ocupado com, sobretudo, 

actividades do âmbito cultural de maior relevo, porque já não precisamos de tanta receita. Neste momento 

o Teatro está equipado com aquilo que consideramos os equipamentos básicos para aquilo a que se 

destina. Porque não é um teatro [propriamente dito]. Foi recuperado como sala polivalente que pode 
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permitir um conjunto de utilizações, mas não um teatro propriamente dito. Se ele funcionasse como teatro 

ia ter outro tipo de infraestruturas e de equipamentos que não tem, nem é pressuposto que tenha.  

CA – Qual foi o programa funcional elaborado pelo Ministério e transmitido aos Arquitetos Gonçalo 

Byrne e Barbas Lopes na fase da encomenda? Foi cumprido? Se não quais as alterações introduzidas?  

Dr. R.C.C. - A recuperação quando foi feita já foi com um conjunto de características que permitiam que 

o espaço fosse utilizado como uma sala polivalente.  

CA – E agora, quem são os promotores dos eventos? Partem da SGEC – Secretaria Geral da Educação e 

Ciência – ou de entidades exteriores? 

Dr. R.C.C. – Agora temos dois protocolos com alguma estabilidade, um feito com a Orquestra 

Metropolitana [de Lisboa], que mantemos desde o início. Toda a temporada clássica da Orquestra 

Metropolitana é feita no Thália. Desde o início que essa colaboração tem corrido muito bem. Até porque 

a área da Ciência e do Ensino Superior e área da Educação são fundadores da associação que suporta a 

Metropolitana, que é a AMEC [AMEC | Metropolitana]. Portanto, havendo essa relação especial, uma 

vez que somos membros fundadores da associação, também se justifica que eles possam utilizar aquele 

espaço. E com muita qualidade. Porque os concertos têm muita qualidade e atraem um público muito 

diversificado. O protocolo prevê a realização de um concerto por mês, que ocupa uma noite de sexta e 

uma noite de sábado, e alguns dos concertos têm depois o que eles chamam o dia seguinte que é, no 

Domingo de manhã fazer um concerto com partes do programa de sexta e de sábado.  

Desde o ano passado já tivemos, e este ano mantemos, um protocolo com a fundação Alexandre Soares 

dos Santos, para a gravação do programa Fronteiras XXI que também tem tido muito sucesso e que nos 

dá uma receita importante, porque pagam como entidade privada. Temos também disponibilizado o 

Teatro para um conjunto de espetáculos das nossas escolas do ensino superior público. A escola de dança, 

de música, de teatro, que fazem muitas vezes espetáculos do final do ano letivo no Thália. Temos também 

possibilitado que alunos que o seu trabalho de Mestrado ou Doutoramento seja um espetáculo de teatro 

ou um espetáculo de música ou dança, seja feito no Thália. São normalmente cedências a título gratuito 

porque se trata de parcerias com as instituições de ensino superior de forma a que os alunos possam, num 

espaço mais nobre, apresentar os seus trabalhos de final de curso. Para além disso, também por iniciativa 

do Sr. Ministro, têm-se realizado alguns espetáculos que estão inseridos num programa que ele dinamiza 

que tem a ver com uma nova perspetiva de abordagem das praxes, para que sejam entendidas não como 

ato de violência, mas como ato cultural. De inserção do estudante na comunidade. E temos promovido 

um ciclo de espetáculos – que já fizemos três, e está previsto para Fevereiro fazer um quarto, dedicado 

aos quatro elementos – que tem estado a ser feito numa parceria com os Músicos do Tejo, sob 

coordenação do Professor Jorge Calado, que é aberto à comunidade estudantil, nesse âmbito de uma nova 

visão das praxes, de atrair os alunos para estas áreas [artes performativas].  

Por outro lado, o teatro é sempre referenciado nos circuitos de arquitetura. Existem muitas visitas de 

estudantes estrangeiros, grupos de estudantes estrangeiros, que quando vêm a Portugal visitam. Tanto 
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mais que a recuperação do Teatro ganhou alguns prémios internacionais e isso deu-lhe uma projeção 

grande sob ponto de vista internacional. 

CA – Em média, quantos eventos há por mês no Teatro Thália?  

Dr. R.C.C. – Neste momento existe sempre a gravação do programa Fronteiras XXI, existe sempre um 

conjunto de concertos e depois, existem sempre actividades relacionadas com o próprio Sr. Ministro ou 

com a Secretária de Estado. Desenvolvem no Thália como sala de reuniões. O teatro também está 

vocacionado para esse efeito, para ser uma grande sala de reuniões, e portanto, tudo o que sejam reuniões 

com um número mais alargado de participantes, nunca são dentro do palácio, são sempre no teatro. 

Vamos conjugando essa utilização pelos membros do governo com essa outra utilização de cariz 

essencialmente cultural e científico. Temos também tido exposições de cariz científico, temos tido 

espetáculos em que se faz associação entre dança e teatro com elementos científicos. Portanto temos 

tentado sempre associar essas duas áreas.  

CA – Quais são os principais problemas identificados no Teatro Thália? E como pensa que podem ser 

resolvidos? 

Dr. R.C.C. – O facto de não ter um maior espaço de apoio tem sido o problema maior. Inclusivamente 

chegamos a contratar os arquitetos do Teatro para nos fazerem um pré projeto de um espaço adjacente 

que permitisse servir para arrumos destes vários equipamentos que temos vindo a adquirir. Não há espaço 

suficiente dentro do espaço que foi recuperado para guardar. A proposta, depois de ter sido várias vezes 

alterada e trabalhada connosco, mesmo assim, pareceu-nos excessivamente invasiva. E também por falta 

de dinheiro não avançamos. Mas a razão principal foi porque, para que esse espaço contemplasse um 

conjunto de valências que são necessárias, já era tão grande que acabava por invadir muito o espaço. E 

por isso, temos tentado, não da forma mais perfeita, mas acomodar as coisas para que, com o espaço que 

temos, conseguir gerir os eventos. Falta os camarins, os espaços de arrumos, e era isso precisamente que 

pretendíamos era libertar os poucos espaços livres que estão à volta do teatro. Libertá-los de equipamentos 

para permitir que ficassem para camarins. Mas essa proposta acabava por limitar muito o parque de 

estacionamento, porque tinha que ser construída no espaço de estacionamento. Criávamos um outro 

problema que era os utilizadores do Palácio ficarem sem estacionamento. Portanto, ponderando tudo, a 

despesa e a invasão que íamos fazer do resto do espaço, achámos preferível não avançar para já com essa 

obra. Porque temos uma perspetiva que é recuperar as cavalariças do Palácio, que é um edifício que fica 

contíguo ao teatro, e que então aí poderíamos depois, disponibilizar um espaço de serviço para arrumos 

do teatro, sem estar a construir um edifício novo.   

CA - O que acontece quando o teatro não está em funcionamento? Há ensaios? 

Dr. R.C.C. – O teatro acaba por estar praticamente sempre ocupado, porque com reuniões do ministro 

ou reuniões da Secretária de Estado, ou ensaios dos espetáculos... acaba por haver muitos poucos dias em 

que não há ocupação. Há às vezes uma ocupação mais intensa, outras vezes menos intensa, mas poucos 

são os dias em que o teatro acaba por estar desocupado.  
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CA – Sei que com o novo projeto se introduziu uma entrada na parte traseira. Em que contexto é que 

cada entrada do Teatro é utilizada?  

Dr. R.C.C. – Sempre que é o Ministro [Manuel Heitor] ou a Secretária de Estado [Maria Fernanda Rollo], 

ou algum dos ministros, – porque aquilo é um espaço que está afeto à secretaria geral – o ministro da 

educação e os secretários de estado que integram a área governativa da Educação, por vezes usam. 

Inclusivamente o próprio Primeiro Ministro e alguns outros ministros, têm solicitado com muita 

frequência o Thália. Precisamente porque, a partir do momento em que o conheceram, ficaram encantados 

com o espaço. E quando a dimensão do evento é comportável naquele espaço, tem sido muito solicitado. 

Portanto, sempre que o Teatro é utilizado de uma forma institucional, a entrada é feita pela frente, pela 

entrada nobre. Quando são alugueres, normalmente nós só permitimos a entrada pelo outro lado, para 

que não haja uma circulação muito intensa perto do gabinete do Ministro e da Secretária de Estado. Mas 

por vezes há eventos, sobretudo quando são à noite, que mesmo em situação de aluguer utilizam a entrada 

principal. Há embaixadas que fazem lá também alguns eventos, por exemplo, e a fachada principal tem 

outro impacto. 

CA - Na disposição da sala – desenhada para ser uma sala polivalente – há alguma disposição preferida? 

Dr. R.C.C. – Depende. O teatro tem um espaço retangular [cena] e um espaço semicircular [plateia]. 

Depende também do número de utilizadores, se se utiliza mais um ou outro lado. Se são mais pessoas 

utiliza-se o teatro todo, quando é um grupo mais pequeno utiliza-se normalmente a parte semicircular. 

Quando é um grupo intermédio utiliza-se a parte retangular... Porque o teatro está preparado para poder 

ser usado em várias disposições.  

CA – E não há nenhuma condição para a disposição da sala? 

Dr. R.C.C. – Não, pode ser usada de qualquer forma.  

CA - Como se processa a montagem da sala e dos “cenários”? 

Dr. R.C.C. – Pois aí... não há cenários. E quando há peças de teatro os cenários são todos amovíveis. E 

sempre com uma versão minimalista de cenários. Portanto, já se fizeram algumas peças que estiveram em 

cena um mês inteiro. Tentámos que, como o mês de Agosto é o mês em que há uma utilização menos 

intensiva do teatro, disponibilizar o teatro para se fazer uma peça que estivesse em cena o mês de Agosto 

todo. Mas as peças que lá estiveram tinham sempre cenários minimalistas, precisamente porque ele não 

está montado para ser um teatro. Chama-se Teatro Thália, mas não é um teatro, é uma sala de conteúdos.  

CA – Porque a própria estrutura em perfis metálicos na zona de cena é só para iluminação? 

Dr. R.C.C. – Já tem havido situações em que se acoplam alguns elementos decorativos, mas terão que ser 

sempre coisas relativamente leves para não forçar a estrutura.   

CA – E quem faz essa montagem e desmontagem dos materiais? 
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Dr. R.C.C. – Isso é sempre a empresa que aluga, ainda que a Secretaria Geral verifique sempre que não 

está a haver uso abusivo do espaço. Nós alugamos o espaço, mas com um determinado tipo de condições. 

Nunca pode haver colagens, [...] pinturas, [...] suspensão de elementos que não sejam leves. Durante todo 

o período da montagem, está presente um trabalhador da secretaria geral para garantir que não há 

qualquer mau tratamento do espaço.  

CA – Como se processa a ventilação, iluminação e climatização da sala? 

Dr. R.C.C. – Tudo isso foi devidamente acautelado no processo de recuperação do teatro. Estamos agora 

com um problema que surgiu a posteriori. Algumas zonas estão a ficar excessivamente secas, e por isso 

pedimos a intervenção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC – que fez um conjunto de 

estudos, em conjugação com o gabinete do Arq. Gonçalo Byrne e da Arq. Patrícia Barbas, que foram os 

arquitetos autores do projeto, e com todos os subempreiteiros das várias especialidades. Está-se agora a 

tentar estudar a melhor forma de resolver a situação. Porque como os próprios arquitetos referem no 

descritivo do projeto, o que eles fizeram foi aplicar uma pele à volta da ruína – a estrutura de betão. Só 

que pelos vistos, o arejamento, a circulação de ar, não terá sido a melhor e isso está a fazer com que 

algumas zonas estejam a ficar muito secas, com o perigo de haver uma desagregação da ruína. É para isso 

que se está agora a trabalhar para evitar. 

CA- Porque as saídas de ar são aquelas que estão junto às paredes, que acompanham todo o perímetro 

do teatro...  

Dr. R.C.C. – Sim.  

CA – Quais os eventos que melhor se adequam ao Teatro Thália? E os que pior se adequam? 

Dr. R.C.C. – Eu acho que todos os eventos culturais têm resultado muito bem. Acho que a orquestra tem 

tido imenso sucesso com os espetáculos que lá faz. Fazem uma utilização muito profissional do espaço. 

Nunca tivemos qualquer problema com eles, porque sabem que aquele é um espaço nobre que não pode 

ser danificado e têm muita preocupação também com isso. E acho que depois enquanto sala polivalente 

para reuniões e eventos de apresentação. Por exemplo na sexta feira foi lá apresentado o escritório em 

Portugal da organização dos estados ibero-americanos, que às áreas governativas fazem parte. Foi uma 

coisa que correu muitíssimo bem. Todos estes eventos institucionais têm sempre lá uma projeção diferente 

do que sendo feitos num anfiteatro normal de uma universidade ou de um politécnico ou da Gulbenkian 

[Fundação Calouste Gulbenkian] inclusivamente. Realmente aquele espaço acaba por dar uma mística 

diferente aos próprios eventos.  

CA – Qual é o número máximo de pessoas que podem estar no Teatro? 

Dr. R.C.C. – Duzentas pessoas. Utilizando as duas áreas, são duzentas pessoas 

CA – E quantas pessoas trabalham em efetivo no Teatro Thália? 
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Dr. R.C.C. – A tempo inteiro não há ninguém. Isto está organizado de uma forma em que há um conjunto 

de pessoas que em função das várias valências vão estando afetas ao Teatro. Se há um evento cultural são 

pessoas com uma determinada preparação. Se são reuniões de trabalho são outro conjunto de pessoas. 

Mas acaba por movimentar um número relativamente grande de pessoas, porque montar as salas, 

desmontar as salas, os sistemas de som, os sistemas de imagem, os sistemas de luz. Há que fazer a receção 

dos convidados. 

CA – Mas isso já não parte do promotor que aluga o espaço? 

Dr. R.C.C. – Quando alugamos o espaço, alugamos só o espaço. Não cedemos funcionários nenhuns. A 

única coisa que fazemos é ter presente um trabalhador que observa se tudo está a ser cumprido de acordo 

com as regras. 

CA – Mas cedem o material? 

Dr. R.C.C. – Alugamos. Em alguns casos alugamos. E quando alugamos não deixamos que seja a própria 

utilizador a manusear o equipamento. Aí são os nossos técnicos que estão a fazer o manuseamento do 

equipamento para garantir que ele é bem utilizado.  

CA – E quantos técnicos são precisos num dia de espetáculo? 

Dr. R.C.C. – Dois técnicos para essa parte da iluminação, do som e da imagem.  

 CA – Como se faz a evacuação dos utilizadores em caso de emergência? 

Dr. R.C.C. – Nós temos um projeto aprovado pela Proteção Civil. Temos um seguro também do Teatro. 

Portanto está tudo normalizado. Tem saídas de emergência, tem sistemas de alerta estabelecidos com os 

bombeiros. Tudo isso está devidamente certificado nos termos da lei. E temos um seguro do espaço, mas 

todos os utilizadores são obrigados por lei, a fazer eles próprios também um seguro para o evento que 

vão realizar. 

CA – Como se faz o acesso de pessoas com dificuldades de mobilidade? (pessoas com deficiência motora 

ou sensorial; idosos; famílias com crianças; grávidas; obesos)? 

Dr. R.C.C. – A entrada traseira está adaptada para esse tipo de utilização. E na entrada principal também 

existe uma rampa para permitir o acesso ao teatro. Mas depois no Foyer não há. Mas a entrada traseira 

está adaptada para esse tipo de situações. Até porque há um pequeno desnível, tem uma rampa, e depois 

todo o piso é plano. Não tem mais degraus. 

CA – Pronto, era isto. Muito obrigada! 
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1.2. Arquiteto Gonçalo Byrne 

 

A entrevista a seguir transcrita ocorreu no dia 19 de Janeiro de 2018 nos escritórios Gonçalo 

Byrne Arquitetos, em Lisboa, às 14h30; 

 
Constança Abecasis – Como foi feita a encomenda pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior? Foi dado um programa específico?  

Arq. Gonçalo Byrne – Não. Zero programa. É uma encomenda muito atípica nesse aspeto. O ministro na 

altura, que era o Engenheiro Mariano Gago chamou-nos, a mim, à Patrícia e ao Diogo Seixas Lopes que 

estavam a fazer um pequeno trabalho de adaptação de uns edifícios que estão um bocado em ruínas, que 

estão logo a seguir ao teatro, para transformar, fazer uns espaços de secretaria – obra essa que creio que 

não chegou a ser feita. Mas ele chamou-nos e teve uma reunião, porque aquela presença da ruína do 

antigo teatro incomodava-o – que eu percebo perfeitamente – porque a sede do ministério tem receções, 

recebem ministros Europeus, estão a ter continuamente intercâmbios ao nível Europeu, ao nível 

estrangeiro. E além disso recebem outros Ministros. E o acesso ao Palácio é feito por aquele pátio. No 

tempo do Conde de Farrobo era um pátio de serviço. O acesso Monumental do Palácio era numa alameda 

que ainda hoje lá está, no jardim zoológico, que entra pela estrada de Benfica no lado oposto, e que ia 

dar mesmo a meio do palácio. Se vir uma planta antiga, que é um levantamento do Século XIX, quando 

aquilo funcionava ainda como palácio e quinta do Conde de Farrobo, Barão de Quintela, a entrada Nobre 

era por uma alameda, que tinha um portão do outro lado [no fim dessa alameda], julgo que é na Estrada 

de Benfica [laranjeiras], aí passava uma azinhaga, e tinha um pátio, mas que era um pátio da entrada de 

serviço. Era um pátio para entrar diretamente discreto. Hoje em dia é a entrada nobre do Ministério.  

Bom, mas então, ele chamou-nos para dizer “Este edifício está aqui numa ruína miserável”, ele estava 

abandonado ainda do final do Século XIX, portanto há cem anos. Já tinha tido umas obras porque 

durante uns tempos esteve ocupado. Partiram os espaços laterais e fizeram casas para duas ou três famílias. 

E estou convencido de que acrescentaram alguma construção. E, portanto, ele disse “Eu tenho esta ruína, 

gostava de fazer qualquer coisa com esta ruína, tenho um projeto dos Monumentos Nacionais – que nos 

mostrou – mas que não gosto nada dele, não me serve para nada este projeto dos Monumentos Nacionais. 

– Fechavam o edifício todo e punham lá dentro um programa completamente exorbitante, entre os quais 

um pequeno anfiteatro, mas que era posto no primeiro andar com uns espaços de escritório. Enchiam 

aquilo tudo. Mas ele disse – isto aqui não me serve para nada. Além de que acho que isto é uma falta de 

respeito para com esta ruína. Mas também não vos sei dizer o que tenho aqui como programa, ou seja, 

obviamente que ao Ministério não interessa o teatro. Mas até podia... – Eu achei piada que o Mariano 

Gago até comentou que enquanto estava no técnico, era um grande entusiasta do teatro, e fez parte de 

um grupo de teatro que havia no técnico e, portanto, conhecia todas as companhias de Lisboa e tinha 

amigos. – Eu até gostava muito de ter aqui um teatro, mas é uma questão pessoal, não é como ministro. 

– E nós dissemos: deixe estar, vamos fazer uns levantamentos disto, vamos olhar para isto, e depois vamos 
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tentar inventar um programa e falamos consigo. – E pronto, andámos a ver o edifício. O estado dele de 

ruína – que era de facto uma ruína muito avançada, mas ao mesmo tempo fascinante como ruína. E 

discutimos um pouco “O que é que vamos fazer?” . Esboçámos ainda uma ideia, que é mais ou menos o 

que está construído, e que no fundo era “Vamos consolidar a ruína propondo-se um espaço vazio, e o Sr. 

Ministro pode fazer o que quiser lá dentro. Pode fazer receções, se quiser fazer um concerto, pode fazer 

um concerto, se quiser ter conferências – porque o ministério às vezes tem, com os tais intercâmbios que 

tem com os outros países – seminários e não sei quê, pode fazer. Vamos por o mínimo de equipamento 

para isto poder funcionar assim. – e definimos um pequeno programa – que basicamente era delimitar 

espaço vazio, o principal era a sala do teatro, sem qualquer preocupação de estar a redesenhar um teatro 

com a plateia, o proscénio, caixa do palco, porque de facto não fazia sentido. E depois vamos fazer o 

mínimo de equipamento, que é basicamente ter umas casa-de-banho públicas, fazer um café ou pequeno 

restaurante porque isso pode ajudar a fazer uma receção que podem logo ter um catering e ali pode ajudar, 

e mais ou menos um pequeníssimo espaço de arrecadação. Porque depois a polivalência tem sempre este 

problema, muitas vezes interessa cadeiras e mesas, outras vezes não interessa tanto, ou interessa posto de 

outra maneira. Portanto um espaço de arrecadação mínimo para poder retirar ou reorganizar. E 

basicamente, para explicar este conceito, nós fizemos um render, que representa o miolo do teatro, 

completamente coberto, relativamente escuro, só com uma luz que entra por um lanternim. E levámos 

essa imagem e explicámos que “a nossa ideia é fechar a ruína com a volumetria que ela terá tido, mas não 

especializar nada. E depois juntar este programa mínimo para este poder ter alguma sustentabilidade”. E 

disse: “encantado! É mesmo isto que eu quero!” – mas depois a seguir disse – “É isto que eu quero, porque 

isto me serve, mas já agora peço uma coisa. Pensem em criar um outro acesso porque um equipamento 

deste tipo interessa ao ministério, mas também interessa ao ministério abri-lo à cidade”. E por isso falou 

de uma coisa que nós fizemos, que é a entrada pelo lado oposto do Teatro, num portão, que às vezes 

quando tem eventos faz-se a entrada por ali, tem um pequeno acolhimento do outro lado – de resto é um 

pequeno espaço que permite passar para o pátio e para o restaurante que é uma pena ainda não esta a 

funcionar. Está equipado, está pronto a funcionar, e estou convencido que se estivesse a funcionar, mesmo 

não tendo atividades, podia ter um certo sucesso porque o sítio é muito bonito. E tem aquele pátio que 

também é muito bonito, a traseira do palco. Basicamente a volumetria que lá está, excetuando o corpo 

baixo era a volumetria exterior que nós supomos. Não conseguimos encontrar um único desenho em 

arquivo de representação, mas interpretando as ruínas, o que caiu e o que estava – por exemplo atrás do 

palco havia um volume, uma espécie de paralelepípedo vertical, que não me admiraria que tenha sido 

uma escada. Aquele teatro, era um teatro mínimo, mas tinha uma característica muito curiosa – o espaço 

do palco era francamente maior que o espaço do público. O que faz todo o sentido, porque o Barão de 

Quintela foi muitos anos o diretor da Ópera de S. Carlos. E, portanto, era um melómano. Era um fulano 

que tinha a paixão da música, e promovia recitais convidando sopranos e tenores, na altura célebres, que 

eram contratados pelo S. Carlos e depois faziam recitais privados para ele e para os seus convidados. 

Nomeadamente, a corte participou várias vezes. Mas o espaço do público do teatro é mínimo. Tinha duas 

ordens à volta, que arderam. A ruína principal daquilo foi um incêndio no final do século XIX. E como 

ardeu o telhado, aquilo ficou sujeito à erosão da chuva, do sol e do vento, e as paredes começaram a cair. 
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Mas a segunda história que é também muito curiosa, que apanhamos alguns escritos sobre isto, ao que 

parece ele terá criado uma pequena orquestra de câmara com os seus funcionários. Os criados dele. Ou 

então empregou como criados tipos que eram músicos. Ele era de facto um melómano. E investiu imenso 

nesse aspeto. Depois aquilo acabou tudo mal porque ele morreu completamente falido. Uma das razões é 

porque se fartou de emprestar dinheiro aos liberais, porque tinha uma fortuna bastante grande. E depois 

quando os liberais triunfaram mandaram-no passear. E ele morreu na miséria. [...] O título dele e a fortuna 

dele – não ele, mas o pai ou avô [...] foi o administrador de todas as companhias de baleagem do Brasil. 

Ou seja, na costa do Brasil havia muita baleia, e havia a indústria da caça à baleia, que era uma indústria 

muito rentável por causa do óleo da baleia que era combustível. E que se vendia muito caro. Vendia-se 

para fazer lanternas, mas também cremes e produtos medicinais. E então havia várias companhias de 

baleeiras. E ele era o administrador de toda a baleagem do Brasil. Então quando voltou, o rei deu-lhe um 

título. [...], mas pronto, o programa aqui foi completamente inventado. E inventado a partir do próprio 

edifício.  

CA – E nem sequer estavam definidos os eventos a ocorrer? 

G.B. – Exatamente, e, portanto, o que é engraçado depois é que ele está a funcionar mais ou menos como 

[era suposto]. E nesse aspeto, a programação de facto acertou. O edifício é muito requisitado, por 

companhias de teatro e concertos. Os concertos são engraçadíssimos. [...] normalmente o que eles fazem, 

põe a orquestra onde era o público e põe o público onde era o palco. Porque a área do palco é maior que 

a área do público [...]. A parte do público é aquele em ferradura, chamado o teatrinho de cena italiana. 

O teatro Italiano que é um teatro que aparece no Século XVIII, talvez XVII. É um teatro que está muito 

pensado para a música lírica. [...] Não me admira que eles assistissem ao espetáculo em pé. Porque se tirar 

a superfície da coroa que ia para os camarotes, e a que fica para a plateia, se meter cadeiras é capaz de 

conseguir meter talvez cem, nem isso. Cinquenta ou setenta. Mas não sabemos se terá sido assim ou não.  

[...] Mas este teatro já tem a forma da ferradura, claramente influência italiana. Não é muito difícil. [...] 

CA - Qual foi o orçamento proposto pelo Ministério para o projeto do Teatro Thália? Esse orçamento 

foi cumprido?  

G.B. – Agora os números não lhe sei dizer. Eles não tinham propriamente um orçamento. Tinham um 

valor entre tanto e tanto, que nós tentamos responder, e creio que ficou mais ou menos. Pode ter ficado 

um bocadinho mais caro, mas confesso que não me lembro. Eu sei que foi [cumprido]. E aliás é uma coisa 

que fazemos muito questão de não disparatar com os budgets. Até porque não somos os donos dos 

edifícios. Os arquitetos servem um dono e, portanto, não devem ter o direito de os arruinar. [...]. Esta 

história é curiosa, porque hoje em dia é impressionante a quantidade. Ainda no outro dia estávamos a 

falar a propósito de um projeto que estamos a começar a fazer, a nova Cidade da Música em Geneve. 

Ganhámos o concurso em Outubro do ano passado. É um edifício enorme. [...] E obviamente que um dos 

pontos complicados, porque é um edifício enorme, tem quatro auditórios, a sede da orquestra Suíça, tem 

uma alta escola da música de Geneve. [...] E os suíços são muito rigorosos e os budgets são para cumprir. 
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E temos estado com reuniões, porque a história destes grandes auditórios que se têm feito ultimamente, 

nomeadamente o de Hamburgo – dos Herzog – começou com um budget e acabou com um dez vezes 

maior. Uma história descontrolada. E quando se visita o edifício percebe-se isso. É um edifício alucinante, 

extraordinário.  

 

CA – Quais foram as principais estratégias para a reconversão do Teatro? 

 G.B. – Bom, falei-lhe da estratégia enquanto programa. Mas a estratégia construtiva é uma estratégia que 

parte de um trabalho de restauro, mas um restauro parcial. Aquele corpo novo em baixo, um dos 

problemas que existia, é que havia uma construção adoçada ao teatro que pensamos que deve ter sido 

acrescentada e muito mexida. Era uma coisa muito estranha quando se tem um teatro com aquela 

dignidade. O frontão, a simetria, mesmo em relação ao espaço cénico. E depois havia uma construção 

completamente improvisada. E, portanto, a provisão foi retirar essa parte e criar aquele novo corpo que 

é muito importante porque no fundo é a ligação entre a sala do teatro, o foyer, o pátio e é espaço lateral 

que é utilizado para exposições, que já tem tido, pequenos eventos que também se pode puxar para ali. É 

muito curioso porque foi no final do Verão o encerramento de um congresso sobre património de 

Arquitetura, organizado pelo Prof. Lamas. Não da arquitetura, mas da engenharia civil. É uma associação 

sobretudo de engenharia inseridos em projetos de recuperação de património. Portanto é todo o lado 

tecnológico[...]. Esse congresso, a sessão de encerramento foi lá no teatro. E como era no Verão, serviram 

um cocktail no pátio que estava fantástico. E pela primeira vez, o restaurante que ainda não está 

concessionado, funcionou como apoio ao catering. Mas aquilo tem servido um pouco para tudo, 

inclusivamente para coisas que não estavam previstas. A própria câmara ardente do Diogo quando morreu. 

Foi mesmo comovente. Porque o espaço também tem esse lado. Aquela ruína, todos os sinais da erosão, 

cicatrizes do tempo. No fundo eu acho que tem uma componente quase de espaço sacro. Poderia ser uma 

igreja, podia ser um pouco tudo. E isso foi muito percebido. Lembro-me de estar bastante gente na 

cerimónia e foi bastante comovente. Até porque toda a gente conhecia a história do Diogo ter sido um 

dos principais obreiros daquilo.  

E depois lá está, perguntei a Dra. Tânia Diniz, se também estavam a alugar aquilo para fazer velórios, e 

ela disse “Não! Mas já tivemos pedidos.”. Mas disse-me que o Diogo foi uma exceção [...]. 

 

CA - Quais foram as principais dificuldades que surgiram relativamente à reconversão do Teatro Thália 

num espaço polivalente? 

G.B. – Dificuldades do ponto de vista da construção há sempre uma, que é conciliar a estrutura. Porque 

a ruína estava num estado decrépito. Paredes enormes, lindíssimas. Só que como perdeu o teatro já há 

cerca de cem anos, de resto, quando se vê, vê-se que foram completadas. Portanto essa foi uma questão 

bastante analisada. E o engenheiro das estruturas foi o engenheiro Rui Furtado da Afaconsult – que é um 

excelente engenheiro. [...] há um crítico italiano que chamou aquilo um sarcófago. É uma historiadora de 



A condição de adaptabilidade do Teatro Thalia: Uma reflexão a partir de um estudo de avaliação PÓS-Ocupação	

	 94 

arte. Chamou no bom sentido. Por acaso percebo, porque um sarcófago como espaço é uma coisa muito 

forte. No fundo a ideia era essa, era criar uma espécie de envelope de resistência daquela ruína, da 

fragilidade daquela ruína, para crescer com ela até aquilo que terá sido o volume original e ao mesmo 

tempo com isso consolidá-la. Aí há um problema de algum contraste entre uma opção contemporânea, 

como todos os projetos. Que é uma opção de matéria, textura, e ao mesmo tempo de tectónica e de 

estabilidade. Que ao mesmo tempo contrasta muito por exemplo com a ligeireza do novo edifício que é 

uma gaiola quase invisível. Em metal e aço inox. E de resto, essa convivência de dois tempos 

completamente diferentes, e afastados de cerca de um século era uma das dificuldades do projeto. E foi 

discutido, e acho que funciona bastante bem. 

CA – E ao nível de integração do projeto das várias especialidades? 

G.B. – Também! Uma das coisas foi aquele volume que está por trás do palco, onde provavelmente terá 

havido uma escada para ter acesso às plataformas. Porque aquela caixa do palco, como todos os palcos 

tem uma estrutura de galerias para funcionar por substituição. Chama-se uma teia de palco, e em cima 

tem um sistema com roldanas para poder subir e baixar os cenários. E tem uns quatro níveis de galerias, 

portanto é preciso uma escada. E esse volume foi onde tentámos concentrar o volume que ocupa mais 

espaço que é o ar condicionado. Portanto tem o Schiller, as UTAS – unidades de aquecimento e de 

arrefecimento -, e dali depois saem condutas e circuitos de água que servem para climatizar o edifício, 

usando o próprio paralelepípedo como uma corette principal.  

CA – A ventilação é toda feita pelo pavimento? 

G.B. – Sim. A ventilação é feita pelo pavimento e aí temos um pequeno problema. Devia ser um bocadinho 

mais forte. Não sei se reparou que há um problema de humidade. E nós estamos em contacto com o 

laboratório de Engenharia Civil. É um problema complicadíssimo. Tenho outras obras com problemas 

semelhantes, que acontecem sempre quando tenho paredes muito antigas, porque é um problema de 

capilaridade. Ainda por cima eram paredes de cal que são muito higroscópicas e chupam por capilaridade 

a humidade. E obviamente que essa humidade tem que aparecer em algum lado. E começou a aparecer, 

inclusivamente criando uns pequenos bolores e em alguns sítios chocando com aquela fulcagem que foi 

feita. Porque o interior é feito com uma fulcagem para transformar aquilo numa parede absorvente da 

acústica. E é uma das razões porque o espaço tem uma boa acústica para os concertos. Porque é uma 

coisa que em princípio é possível ali porque aquilo é tudo muito pequeno. Porque se fosse uma sala maior 

não podia ser tudo absorvente, porque se não a qualidade acústica, às vezes é preciso ter também 

superfícies que refletem o som. Polidas. Os grandes auditórios de certeza. Mas quando os espaços são 

pequenos funciona. E ainda por cima também a acústica ali não se sabia muito bem, como lhe digo que 

para concertos a acústica tem muito a ver com quem emite o som e com quem apanha o som – o emissor 

e recetor. E numa determinada geometria se mudamos a posição do emissor e do recetor às vezes pode 

haver problema. Ali não há porque o espaço é muito pequeno. Eu julgo que os concertos o máximo que 

têm é duzentas pessoas. Não dá para mais.  
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CA – Que problemas surgiram durante as várias fases da encomenda? Ao nível do desenvolvimento do 

programa funcional? 

G.B. – Bem, no programa funcional houve depois pequenas afinações, mas no fundo foi um programa 

criado à medida da ruína e do potencial da ruína. Problemas propriamente ditos não houve. Tirando os 

problemas que acontecem em todas as obras. por exemplo a questão da afinação daquele betão chamado 

betão desativado. Fizeram-se uma data de testes de cor, de constituição de cofragem, de textura que se 

pretendia no fim, e fizeram-se testes com painéis relativamente grandes que estiveram durante a obra e 

depois foram retirados, para se chegar aquela textura e aquela cor. 

C.A - Como avalia o desempenho global do teatro? 

G.B. – Atualmente? Eu estou surpreendido porque como lhe contei, a nossa proposta era criar um espaço, 

basicamente vazio, mas que poderia conter uma série de atividades. Chama-se polivalência. Agora 

confesso que alguns dos usos nem me passaram pela cabeça, e isso tem a ver com o facto de o espaço ter 

sido requisitadíssimo. Não sei se vai continuar assim, às vezes também é um problema de moda, durante 

uns tempos e depois acaba por se esquecer. Mas eu acredito que possa continuar, porque o espaço tem... 

aquilo não dá para tudo como é óbvio, até porque tem uma dimensão reduzida, tem excesso de 

acessibilidades. Não estou nada a ver o edifício para servir uma exibição de ginástica. [...] Mas a obra 

ainda não estavaacabada e já havia um pedido. Um concerto que foi lá filmado, dos Deolinda. Foi lá 

gravado. Há um vídeo disso. Foi um videoclipe, não havia público, foi lá filmado. Ainda o edifício não 

estava totalmente acabado. Mas alguém passou por lá e achou o espaço tão extraordinário que resolveram. 

É tudo menos um espaço dedicado a um certo tipo de uso. Que às vezes é um problema. Eu costumo dizer 

que a polivalência na arquitetura normalmente paga-se caro. Porque o querer agradar a todos 

normalmente acaba por dar espaços que acabam por ser um pouco híbridos, porque nem sequer 

funcionam muito bem. Acabam por ter um bocadinho de compromisso com outras coisas. Mas ali é um 

pouco ao contrário. O espaço foi feito e as pessoas adaptam-se. E conseguem fazer coisas extraordinárias 

lá dentro. [...]  

 

C.A. Quais as opções tomadas que seriam hoje por si alteradas ou postas em causa? 

G.B. – Isso é uma pergunta que acho que faz todo o sentido, mas os arquitetos normalmente não gostam 

que lhes façam, porque acham que não se enganam. Coisa que também é um bocado rara, porque toda a 

gente se engana e isso não é um defeito é uma grande virtude na minha opinião. Alguém que dizia 

“reivindico o direito de me enganar!”. Até o método científico é baseado no que os ingleses chamam trial 

and error, tentativa e erro. Confesso que... a resposta se calhar é um bocadinho atípica, mas em relação 

às obras que fazemos aqui no atelier, eu tenho uma relação muito pouco obsessiva. Ou seja, enquanto 

estamos a trabalhar num projeto é um envolvimento, não digo muito obsessivo, mas de facto muito forte 

com o objeto obra. Objeto obra, que é objeto projeto, que irá ser uma obra. Mas a partir do momento 

em que ele está acabado e inaugurado, a noção que tenho é que ele tem obrigação de ir por si só. Um 
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pouco como um filho. Sempre fui um pai pouco galinha. [...], Mas cito um texto muito bonito do Moneo 

que se chama A solidão dos edifícios. Um artigo que já tem uma data de anos, foi escrito nos anos oitenta. 

Eu acho bonito e concordo perfeitamente. E o que ele diz é que normalmente a vida dos edifícios está 

muito para além da vida dos arquitetos, sobretudo se forem bons edifícios. Hoje em dia nem isso é muito 

garantido. Com a cidade atual, de expetativa, muitas vezes as coisas têm vida curta. Mas de uma maneira 

geral, na história, a arquitetura e as próprias cidades são entidades de longa durata. A própria evolução 

e a transformação da cidade que sempre existiu e sempre há de continuar a existir. Mas são tempos longos. 

São adaptações. Hoje em dia, e sobretudo a partir do Haussman, de repente desventram bairros medievais 

para fazer cidade burguesa do Século XIX. Mas de uma maneira geral o que ele diz é que o edifício, uma 

vez terminado é como um corpo que fica por si só. A resistir a uma vida que não se sabe como é que é. 

Mas obviamente a tese do Moneo é que se o projeto for muito bom, em princípio ele tem maior capacidade 

de sobreviver e resistir a esse tempo. Mesmo que tenha reutilizações, reuso ou transformações. E, portanto, 

a frase é essa. Um edifício depois de terminado vai-se manter na sua enorme solidão. É por ele próprio 

que vai viver e que vai resistir ou colaborar. Há um outro do Moneo, anterior que é A vida dos edifícios, 

não sei se conhece. É um artigo que ele escreveu. Que depois acho que nem foi construído. Teve um 

trabalho de restauro da mesquita de Córdova. É uma construção muito interessante porque foi sempre 

acrescentada ao longo dos séculos. E quando se está lá parece que é toda e mais ou menos homogénea e 

depois percebe-se que não é nada. Até uma altura que é já no século XVI, a seguir à saída dos árabes. 

Que mete lá dentro uma enormíssima igreja barroca. E a mesquita, que normalmente é um espaço 

homogéneo, com aquele sistema de arcarias cruzadas, de repente tem ali. O artigo é muito interessante 

porque ele defende que o arquiteto dessa igreja, apesar de aquilo lhe parecer uma violência enorme, era 

um fulano que sabia perfeitamente onde e que estava a trabalhar. Porque estabelece uma série de relações, 

apesar de ser completamente explosivo, há organismos de continuidade, mecanismos formais de 

continuidade com o que existia. Mas isto para dizer uma tese que os edifícios têm uma vida própria. E 

essa vida própria não é uma vida orgânica, como um animal, uma pessoa que cresce e morre. A vida de 

um edifício é um momento ligado à relação entre a capacidade de resistir e a capacidade de se adaptar, a 

tectónica do edifício, o seu corpo físico, e a vida que tem dentro. A pior coisa que pode acontecer num 

edifício é deixar de ter vida. Porque a partir daí ele vai entrar num ciclo de decadência. Mas também é 

verdade que esse ciclo de decadência pode não ser o fim, porque se sucede o ciclo de reabilitação, ele pode 

retomar outra vez. Eu acho que esta história é uma história muito da nossa cidade contemporânea. Porque 

nunca a cidade foi tão vulnerável como é hoje. Todos estes temas das áreas industriais que estão 

abandonadas e que vão ser recicladas. O tema das waterfront, os antigos portos que hoje em dia não 

precisam daquela área porque a logística portuária é muito mais racionalizada, já não depende tanto. E 

normalmente têm um potencial enorme de ser reutilizados e entrarem numa lógica cíclica de reabilitação 

das próprias cidades. O que quer dizer que voltam à vida, de uma maneira ou de outra. Os modelos de 

vida que se desenvolvem mudam com o tempo.  

Isto não acontece com todos os edifícios, mas particularmente com aquele, acho que talvez é uma pergunta 

que nem sequer se me pôs porque também aquilo que eu vou sabendo é que o edifício está a viver bem. 
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Provavelmente com atenção até poderia, mas confesso que nem isso me lembro. O que é que poderíamos 

ter feito? Mas é uma discussão que tenho com os arquitetos do Porto, o próprio Siza, que é um arquiteto 

que admiro imenso e estimo imenso. Eles têm uma obsessão que lhes alterem os edifícios. Vivem uma 

espécie de tensão. Irritam-se. O Siza até quando mudam o móvel dentro do edifício, porque ainda por 

cima ele desenha tudo. E eu tenho que lhe dizer “desculpa lá! Quando fizeste o projeto isto pertencia a 

uma família, agora foi vendido e tem outra”. [O Siza diz] “Mas estragam tudo!”, “acredito, mas tu 

também não és eterno. É uma preocupação que vai existir enquanto cá estiveres. O que vai acontecer 

daqui a duzentos anos no edifício?”. Aliás é uma coisa destes edifícios que supostamente se tornaram, 

hoje em dia, mais do que os edifícios. O sistema das estrelas dos arquitetos é uma espécie de procura de 

eternidade do grande herói, da imortalidade. É um bocado tonto. Mas é a sociedade que temos, a cultura 

que temos. Mas, portanto, a resposta é não sei! Se o ministro me viesse dizer “olhe arquiteto, afinal não 

é assim, e agora é mesmo para ter uma companhia de teatro residente!” ups, aí tínhamos um problema 

de facto.  
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2. Quadro Síntese dos resultados dos questionários 
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Luminosidade	da	sala

Funcionalidade

Conforto	do	mobiliário

Dimensão	da	sala	de	espetáculos

Amplitude	Visual	no	interior	da	sala

Ocupação	da	sala
Acessibilidade	a	mobilidade	reduzida

Imagem	do	edifício

Integração	com	a	envolvente

Imagem	exterior	após	reconversão

Corredores	de	circulação	e	Foyer

Imagem	da	Sala	de	espetáculos

Imagem	do	átrio	Posterior
Cafetaria

Segurança

Acesso	às	Saídas	de	Emergência

Sinalização	das	Saídas	de	Emergência

Facilidade	de	evacuação	em	caso	de	emergência
Rapidez	na	chegada	ao	exterior

Instalações	sanitárias

Número	de	IS
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Limpeza	das	IS
Organização	interior	das	IS

Figura 79: Quadro síntese de 
avaliação dos utilizadores não 
residentes 
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Imagem	sala	espetáculos

Imagem	do	átrio	Posterior
Cafetaria
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Dimensão	da	sala	para	número	de	espetadores
Espaço	disponível	para	camarins
Localização	das	salas	técnicas
Canal	de	cargas	e	descargas
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Pavimentos	interiores	e	exteriores	apropriados	aos	eventos
Capacidade	de	adaptação	do	material	técnico	às	diversas	disposições
Amplitude	visual	no	interior	da	sala

Estrutura
Consolidação	das	antigas	paredes	do	teatro
Infiltrações	no	interior	do	teatro

Segurança
Acesso	às	saídas	de	emergência
Facilidade	de	evacuação	em	caso	de	emergência
Rapidez	na	chegada	ao	exterior
Sinalização	das	saídas	de	emergência

Instalações	sanitárias
Número
Localização
Limpeza
Organização	interior
Partilha	de	IS	entre	artistas	e	espetadores

Áreas	de	convivência	e	Cafetaria
Funcionamento	da	cafetaria
Acesso	aos	recursos	necessários	de	funcionamento	da	cafetaria
Conforto	dos	pavimentos

Figura	80:	Quadro síntese de avaliação dos utilizadores residentes 
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3. Exemplo de questionários 
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