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APRESENTAÇÃO 

 

Cassiano Branco – Arquitectura do Espectáculo 

 

Ana Lúcia Cavaco Henriques 

A presente dissertação aborda a temática da arquitectura do espectáculo, enquadrada 

na obra do arquitecto Cassiano Branco. As três salas seleccionadas como casos de 

estudo (Cine-teatro Éden; Coliseu do Porto; Cine-teatro Império) são reveladoras do 

processo de pensar e projectar deste arquitecto e da singularidade característica dos 

seus edifícios, enquanto elementos de referência para a sua arquitectura e para as 

cidades de Lisboa e Porto. 

A presente investigação contextualiza a carreira de um arquitecto, e investiga três 

edifícios com tipologias similares, elaborados em diferentes tempos da sua vida e 

obra. A leitura crítica dos três objectos de estudo suporta-se na compreensão 

territorial, documental e pessoal, procurando o entendimento do processo de desenho 

e composição de fachadas cénicas, construídos numa época sobre a vigência do 

Estado Novo e de uma aproximação ao ideário veiculado pela arquitectura moderna 

além fronteiras. 

A singularidade do autor e respectivas obras são expressão da metodologia e 

consequente ciclo projectual, assim como da especificidade destas tipologias. Em 

concreto, na dissertação procuram-se respostas para uma das questões de partida 

que se considera determinante e na base da investigação elaborada: três salas de 

espectáculo, duas cidades e o respectivo autor. 

 

Palavras-chaves: Cassiano Branco, Arquitectura do Espectáculo, Estado Novo, 

Tipologia, Fachada Cénica. 
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PRESENTATION 

 

Cassiano Branco – Architecture of spectacle 

 

Ana Lúcia Cavaco Henriques 

 

In this dissertation we intend to approach the theme, “architecture of spectacle”, 

integrated in the work of the architect, Cassiano Branco. The three rooms selected as 

case studies (Cine -theater Eden; Oporto Coliseum; Movie theater Empire) are 

revealing of the process of thinking and design of this architect and the unique 

characteristic of its buildings as reference points for its architecture and for the cities of 

Lisbon and Oporto. 

This research contextualizes the career of an architect, and investigates three buildings 

with similar types, prepared at different times of his life and work. A critical reading of 

the three objects of study is supported on territorial understanding, documentary and 

personal views, seeking the understanding of the design process and composition of 

scenic facades, built at a time upon the effect of the New State and an approach to the 

ideas conveyed by modern architecture across the borders. 

The uniqueness of the author and their work, are an expression of the methodology 

and subsequent project-cycle, as well as the specificity of these typologies. 

Specifically, this dissertation is seeking answers to one of the primary issues 

considered crucial to an elaborate research base, three theaters, two cities and its own 

author. 

 

Keywords: Cassiano Branco, Architecture of spectacle, New State, Type, Scenic 

Facade 
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1. INTRODUÇÃO 

O propósito nuclear para a realização deste trabalho de investigação centra-se na 

leitura crítica do pensamento de Cassiano Branco, arquitecto de percurso profissional 

singular, na arquitectura portuguesa. Neste âmbito a presente dissertação desenvolve 

como casos de estudo uma vertente singular da sua obra suportada nos projectos 

pensados e construídos: salas de espectáculo, as quais abrangem um período 

balizado entre os anos 19291 e 19472, constituindo esses três objectos arquitectónicos 

premissas que englobam duas fases3 temporalmente distintas da sua carreira. 

Cassiano Branco, (Ilustração 1) arquitecto de referência da primeira metade do séc. 

XX em Portugal, nasceu no ano de 1897, e formou-se na Escola de Belas Artes de 

Lisboa onde iniciou o seu percurso artístico. Na sua carreira assinalam-se vários 

edifícios de referência, como o Hotel Victória, Cine-teatro Éden, Coliseu do Porto, 

Portugal dos Pequenitos, Cine-teatro Império e inúmeros prédios de rendimento que 

elaborou praticamente até ao final da sua vida, 1970.  

 

Ilustração 1 – Retracto do arquitecto 
Cassiano Branco. (Maia, 1991, p.12) 

Uma das singularidades do percurso profissional deste autor centra-se nas propostas 

projectuais que realizou para a salas de espectáculo, assumindo nestes projectos uma 

linha de pensamento própria, reveladora de vários cruzamentos, intenções específicas 

e suportadas aos conhecimentos adquiridos nas suas diversas viagens, além-

fronteiras. A manipulação projectual destes fundamentos constrói a sua síntese sobre 

esta tipologia de edifícios, que são reveladores das suas questões e inquietações. 

                                                           
1
1929 – Ano em que Cassiano Branco iniciou o projecto do Cine-Teatro Éden. 

2
1947 – Ano em que Cassino Branco abandonou o projecto do Cine-Teatro Império. 

3
Duas fases – Duas fases constituídas por um período balizado desde o início da sua carreira até aos 

anos 40; a segunda fase correspondente ao período desde os anos 40 até ao final da carreira de 
Cassiano Branco. (Pinto, 2015) 
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Ilustração 2 – Sala do Cine-teatro Éden, 
Lisboa. (Leite, 2011) 

 
Ilustração 3 – Sala do Coliseu do Porto, 
Porto. (Leite, 2011) 

 
Ilustração 4 – Sala do Cine-teatro Império, 
Lisboa. (Leite, 2011) 

Os casos de estudo na presente dissertação foram escolhidos pela sua singularidade 

na obra de Cassiano Branco, nomeadamente o Cine-Teatro Éden (Ilustração 2 e 5) em 

Lisboa de 19334; o Coliseu do Porto (Ilustração 3 e 6) na cidade do Porto de 19395; e 

por último o Cine-Teatro Império (Ilustração 4 e 7) em Lisboa de 19476. 

Algumas questões subjacentes ao tema e consequente investigação são resultado do 

impulso de esclarecer algumas premissas e da curiosidade de compreender o 

percurso projectual de três edifícios tão marcantes nas cidades de Lisboa e do Porto, 

todos edifícios de espectáculo e referências incontornáveis na obra do arquitecto 

Cassiano Branco. Representantes de dois tempos distintos da sua carreira, 

influenciados pelas mudanças sociais em curso, políticas e artísticas, são 

merecedores de especial atenção, até mesmo para a compreensão dos factores 

associados a realização destas obras.  

 
Ilustração 5 – Fachada do Cine-teatro Éden, 
Praça dos Restauradores, Lisboa. (Leite, 2011) 

 

 
Ilustração 6 – Fachada do 

Coliseu do Poto, Rua Passos 
Manuel, Porto. (Leite, 2011) 

 
Ilustração 7 – Fachada do Cine-teatro Império, 
Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa. (Leite, 
2011) 
 

Perante os casos de estudo e o processo até à sua conclusão em obra colocam-se as 

seguintes questões: Que motivos ditaram o abandono prematuro destas obras por 

parte do arquitecto, antes da sua conclusão? De que modo as características da 

                                                           
4
1933 – Ano em que Cassiano Branco apresenta o seu último projecto para o Cine-Teatro Éden; e 

consequentemente do seu abandono. 
5
1939 – Ano em que Cassiano Branco apresenta o seu último projecto para o Coliseu do Porto; e 

consequentemente do seu abandono. 
6
1947 – Ano em que Cassiano Branco apresenta o seu último projecto para o Cine-Teatro Império; e 

consequentemente do seu abandono. 
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arquitectura de Cassiano Branco são suficientes para se lhe atribuir a autoria dos três 

edifícios, objecto do presente estudo?  

Para entender a essência da Arquitectura do Espectáculo na obra do arquitecto 

Cassiano Branco, a presente dissertação procura estabelecer uma pequena 

introdução. No primeiro capítulo, elaborando uma breve abordagem à mesma, 

estabelecendo a relação da arquitectura com o cinema. No subcapítulo 2.1 – O 

Cinema: da Revolução Industrial até aos anos 30 do século XX – investiga o 

aparecimento do cinema acompanhado pela evolução do próprio tempo; No 

subcapítulo 2.2 – O início das Salas de Cinema em Portugal – são expostos os 

principais factores que levaram ao surgimento de inúmeros cinemas que rapidamente 

entraram em crise, nacional e internacionalmente. No subcapítulo 2.3 – Cinemas 

portugueses dos anos 30/40 do século XX – pretende-se alguns dos mais importantes 

edifícios e salas de cinemas portugueses, construídos no período coincidente com os 

edifícios do presente estudo. 

No segundo capítulo estabelece-se uma abordagem cronológica, através da 

desconstrução da história do arquitecto em quatro temas singulares da sua vida e 

obra. O segundo capítulo, intitulado Cassiano Branco vida e obra, introduz as 

questões, referentes ao estudo cronológico do seu percurso familiar, escolar, 

profissional e politico. No subcapítulo 2.1 subordinado – As Viagens de Cassiano 

Branco, continuando a mesma lógica construtiva do texto, confere enfase às viagens 

realizadas pelo arquitecto. O subcapítulo 2.2 – A obra do arquitecto até à década de 

40 do séc. XX – desenvolve o estudo do seu percurso profissional desde o início da 

sua carreira até ao período em que, posteriormente se verificam alterações; No último 

subcapítulo 2.3 – A obra do arquitecto depois da década de 40 do séc. XX – foca-se 

nas alterações da sua carreira profissional, no intervalo de tempo desde os anos 40 

até ao final da sua carreira. 

No último capítulo é desenvolvido o estudo aprofundado dos três casos seleccionados 

referentes aos edifícios de espectáculo, na qual é feita uma leitura critica, sustentada 

em imagens da época e imagens da nossa autoria, reveladoras de inúmeras questões 

desenvolvidas em desenhos nossos, tornando-se para além de parte integrante do 

texto, são a nossa própria escrita como estudantes de arquitectura. As Memórias 

Descritivas deste autor são também fundamentais para a leitura de um conjunto de 
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obras escritas de referência sobre Cassiano Branco – de autores como Maria Maia7, 

Paulo Tormenta Pinto8 ou Margarida Acciaiuoli9, que contribuíram para uma melhor 

compreensão de cada projecto dos espaço e dos factores inerentes a este tipo de 

arquitectura, bem como das influências directas e indirectas reflectidas nestas obras.  

Na abordagem sobre a obra de Cassiano Branco foram escolhidos três edifícios 

tipologicamente correspondentes a três fases distintas na obra do arquitecto, 

revelando diferentes singularidades. O primeiro edifício correspondente ao período 

inicial da carreira de Cassiano Branco, implantado numa praça em continuidade com a 

avenida da liberdade – Cine-teatro Éden; o segundo correspondente ao final desta 

primeira fase localiza-se num enorme terreno, apresentando uma única fachada virada 

para uma rua estética e com alguma pendente – Coliseu do Porto; por último, um 

edifício elaborado numa outra fase da carreira do arquitecto, localizado numa Alameda 

de pendente acentuada – Cine-teatro Império. 

As leituras críticas dos projectos são estruturadas, à semelhança do capítulo anterior. 

Numa perspectiva cronológica e comparativa entre as diversas fases do ciclo 

projectual – partindo pressuposto que os três edifícios em estudo não foram apenas 

consequência directa da arquitectura pensada por Cassiano Branco, mas, 

consequência também de outros factores externos à sua praxis, os quais contribuíram 

para imagem e espaços construídos. 

 

 

  

                                                           
7

 Maria Maia (-) Maria Augusta da Silva Adrêgo Maia, historiadora formada em História de Arte 

Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa, em Setembro de 1986 com a tese “Cassiano Branco – 
1897 a 1970”. (Maia, 1986, contracapa)  
8
 Paulo Tormenta Pinto (1970) Nasceu em 1970. Arquitecto, doutorado em 2004 pela Universidade 

Politécnica da Catalunha, concluiu em 1996 o programa de Master La Cultura de Metropolis. Possui 
atelier próprio em Lisboa, onde tem desenvolvido diversos projectos. Foi arquitecto do Departamento de 
Construção de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa entre 1994 e 2000. Foi professor na 
Universidade Lusíada entre 1997 e 2007 e actualmente é presidente e professor auxiliar do Departamento 
de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE. (Pinto, 2015) 
9
 Margarida Acciaiuoli (-) Mestra e doutorada em História da Arte (século XVIII-XX), pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde exerce o cargo de Professora 
Catedrática desde 2000. Entre muitos outros projectos organizou e dirigiu o Departamento de 
Documentação e Pesquisa do Centro de Arte Moderna da Fundação C. Gulbenkian. (Acciaiuoli, 2013) 
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2. ARQUITECTURA DO ESPECTÁCULO 

A arquitectura esteve sempre relacionada com diversas formas de expressão das 

artes, nomeadamente as artes do espectáculo. O aparecimento do cinema e da 

tipologia associada, trousse uma nova consciência das evoluções técnicas, 

importantes no pensar e desenhar estes espaços, pensados a partir de novas 

evoluções técnicas. (Gonçalves, 1988, p.7) 

Na segunda década do século XX a disciplina da arquitectura, paralelamente à 

implantação da indústria do cinema, encontrava-se num período ascendente, reflexo 

também do início do movimento moderno que influenciou diversos campos artísticos. 

A existência de conceitos inerentes ao cinema e à arquitectura levaram a que 

posteriormente, estas duas artes se unissem em diversos pontos.  

O processo de trabalho destas duas artes utiliza vários pontos em comum: o claro/ 

escuro, a luz, o conceito, o processo criativo e a imagem. A ideia de directriz 

representada pelo projecto na arquitectura e pelo argumento no cinema é de facto 

uma característica semelhante nas duas actividades, evoluindo para um processo 

criativo que tem por finalidade a busca de uma imagem ou intenção. (George, 1950, 

p.9) A manipulação da luz e da sombra é outro dos pontos, paralelos nestas duas 

artes, “ «A arquitectura moderna presta-se particularmente bem à arte do décor 

cinematográfico: os grandes planos, as linhas directas, a sobriedade nos ornamentos, 

as superfícies unidas e as aposições claras de sombra e luz».” (Frederico, 1950, p.9)  

Sendo o cinema uma arte em que se pretende dar ao espectador uma cópia fiel da 

realidade não faz sentido que ao exibir-se por exemplo uma cena passada ao ar livre, 

num horizonte largo, ele sinta por qualquer forma o peso da sala motivado por uma má 

compreensão das necessidades para que ela foi construída. (Frederico, 1959, p.9) 

A existência de um paralelismo tanto no cuidado espacial arquitectónico, como na 

criação de cenários cinematográficos, levam a um apogeu destas duas artes. Os 

novos edifícios destinados ao cinema passaram a ter um papel de destaque no 

contexto urbano das cidades, iniciando-se nos finais dos anos 20 do século XX. Para 

além das salas de espectáculo, os filmes tornam-se fundamentais na divulgação da 

arquitectura, exibindo novos padrões arquitectónicos que se fazia nesta altura, muitas 

vezes criando ambientes fantásticos e fantasiosos, que surpreendiam e encantavam 

os espectadores. (Pinto, 2015, p.59) 
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2.1 O CINEMA: DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL ATÉ AOS ANOS 30 DO 

SÉCULO XX 

O cinema surge em França nos finais do século XIX, numa altura em que o mundo se 

deparava com inúmeras invenções e descobertas, consequência da evolução 

tecnológica que surgira com a Revolução Industrial. O cinema, reflexo das novas 

tecnologias, conjugada com a teatralidade, implica um novo modo de explorar e olhar 

diversos temas e técnicas. 

O cinema é uma estética e uma indústria, servido por meios técnicos cada vez mais 

apurados, isso constitui um dos seus problemas mais significativos para se afirmar 

como arte. Tendo em conta a sua forma de comunicar com as grandes massas, como 

talvez tenha começado por ser o teatro, que se apresentou depois como espectáculo 

de elites, sociais e intelectuais, foi inicialmente e mesmo até tarde entendido como 

parente pobre da arte e foi cedo aproveitado como bandeira de regimes políticos e 

como servidor de ideologias. (Torgal, 2009, p.175) 

No final do século XIX, os irmãos Auguste10 e Louis Lumière11, realizam a primeira 

sessão de cinema, projectada na cave do Le Grand Café12, na cidade de Paris. No “dia 

28 de Dezembro de 1895 é data que muitos historiadores consideram como a do 

nascimento do cinema, devido a ter acontecido nesse dia a primeira projecção 

comercial de um filme pelos irmãos Lumière.” (Carvalho, 2013, p.83)  

Os irmãos franceses, para além de considerados os pais do cinema, foram os 

criadores do cinematógrafo13 , aparelho que lhes permitiu registar a impressão do 

movimento através de uma sequência de imagens. Estas imagens foram registadas 

em vários lugares do mundo, com o objectivo de captarem cenas desses países e 

divulgar de diferentes culturas. De regresso à cidade de Paris, estes pequenos filmes 

seriam projectados aos espectadores. 

O cinema - relativo ao seu aparecimento -, que maravilham as pessoas nas feiras, o 

mesmo cinema, passa a interessar os intelectuais e artistas, produto da concepção da 

cidade industrial. Efectivamente, nascendo na era da máquina, o cinema assenta, ele 

próprio, na máquina que projecta as fotografias - ou fotogramas - animando-as. 

(Henriques, 2012, p.3)  

                                                           
10

 Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (1862-1954) Inventor francês, ao qual em parceria com o seu 
irmão Louis, lhes é dada a autoria do cinematógrafo e também, referidos como os pais do cinema. 
(Carvalho, 2013) 
11

 Louis Jean Lumière (1864-1948) Inventor francês, ao qual em parceria com o seu irmão Auguste, lhes 
é dada a autoria do cinematógrafo e também referidos como os pais do cinema. (Carvalho, 2013) 
12

Le Grand Café – Café Parisiense no qual foi exibido em 1895 a primeira projecção comercial de um 
filme, de autoria dos irmãos Lumière. (Carvalho, 2013) 
13

 Cinematógrafo (1895) Aparelho criado pelos irmãos Lumière, a partir do cinetoscópio de Thomas 
Edison. Este aparelho marca o início da história do cinema, permitindo registar uma sequência de 

imagens, criando a ilusão do movimento que durante algum tempo funciona diante uma lente fotográfica, 
depois reproduzindo esse movimento e sendo possível visualizar através da sua projecção. (Carvalho, 
2013) 
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O cinema foi sofrendo diversas alterações, tanto ao nível tecnológico como no seu 

modo de pensar, construir cenas e cenários. Na segunda década do século XX, os 

filmes exibidos eram ainda mudos, apesar de se fazerem acompanhar por 

“comentários, partituras musicais interpretadas na sala ou gravações fonográficas.” 

(Henriques, 2012, p.3) O cinema sonoro aparece nos finais dos anos 20, mas o peso 

do equipamento sonoro dificultava a deslocação o que fez com que as cenas fossem 

filmadas sempre no mesmo local. “As vivências arquitectónicas básicas como estar 

num espaço ou andar ao longo de um corredor encontram os seus equivalentes nas 

imagens resultantes de enquadramentos fixos ou de movimentos de câmara.” 

(Gonçalves, 1988, p.7) 

A maioria dos filmes feitos durante as primeiras quatro décadas do cinema não 
possuíam banda sonora, apesar de que nessa época já se dispunha da tecnologia 
necessária para gravar a voz humana, mas a excitação das imagens em movimento 
impressionava de tal forma os inventores e o público que ninguém se lembrou da 
possibilidade de som no cinema. A ausência de barreiras linguísticas fez com que o 
nascimento do cinema fosse um fenómeno autenticamente internacional e com que os 
filmes da primeira década fossem exibidos praticamente em todo o mundo. (Carvalho, 
2013, p.83 e 84) 

Nos finais da segunda década do século XX, o cinema conflui, directamente, para a 

transformação dos hábitos do quotidiano. “A adesão das massas ao fascínio das 

projecções veio contribuir para uma universalização dos gostos e das identidades.” 

(Pinto, 2015, p.59) Os filmes, inicialmente, eram pequenas peliculas de poucos 

minutos, tendo a partir desta época começando a ser longas-metragens com história, 

muitas vezes baseadas em livros inicialmente, mais tarde começando a ser escritas 

para este fim. 

Outra forma nova e importante de comunicação de massas foi o cinema. Os primeiros 
«filmes» foram feitos na década de 1890 e começaram por ser vistos apenas como um 
entretenimento exótico e curioso, e não como um novo meio de comunicação de 
massas. (Roberts, 1999, p.124) 

A evolução da tecnologia conjugada com a fotografia de um espaço em profundidade, 

e o som com o movimento e a noção do tempo conduziria à criação de um novo 

universo no qual a arquitectura entra em cena, através da criação de cenários onde se 

desenrolavam as acções. Os cenários urbanos começam a ser explorados, de modo a 

serem reflectidos os novos modos de vida e a importância da “edificação da cidade 

existirá, sobretudo a partir do final dos anos 1920, uma mútua cumplicidade.” (Pinto, 

2015, p.59)  
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2.2 PERÍODO DE ENTRADA DO CINEMA EM PORTUGAL NO SÉC. XX 

Na compreensão do percurso das salas de espectáculo em Portugal, torna-se 

fundamental perceber em que circunstancias se instalou o cinema em território 

nacional, chegando num período de viragem do séc. XIX para o séc. XX, época de 

transição do comando de uma ditadura militar,14 para o regime autoritário do Estado 

Novo15. (Torgal, 2006, p.89) Este período de mudanças políticas em muito influenciara 

a conduta da arquitectura portuguesa e dos artistas nacionais. (Acciaiuoli, 2013, p. 82) 

O cinema começa a ganhar visibilidade em território nacional, tornando-se um ritual do 

quotidiano de uma parte da sociedade nacional. No final dos anos 20 começam a ser 

inauguradas inúmeras salas de espectáculo, que procuravam responder as novas 

necessidades desta industria e dos espectadores, utilizando novos mecanismos 

funcionais das salas de modo a responder as leis de segurança deste tipo de casas de 

espectáculo, que já se destinavam a introdução do cinema sonoro. 

Ir ao cinema era o ritual alegre de encharcar lenços chorando o destino dos melhores 

heróis. Coincidente com o aparecimento do cinema sonoro, um outro tipo de público, 

que exigia das salas bem mais do que as cadeiras de pau e uma passerelle 

acompanhando a coxia. Os novos cinemas aparecem em Lisboa com as grandes 

produções de Hollywood, o luxo, o tecnicolor. (Dias, 1988, p.34) 

Estes tipos de edifícios tornaram-se um reflexo da contemporaneidade desta época, 

mas a partir dos nos 40, as salas de cinema, muitas delas com três balcões que em 

outros tempos estavam repletos de pessoas, começam a perder o seu público. Mesmo 

assim são criadas mais algumas salas, com o objectivo de inovar e cativar novamente 

o público, através de tentativas de redução de preços em matinés. Como aconteceu 

com os novos cinemas que apareceram Cine-teatro Monumental [1944] e o Cinema 

São Jorge [1947] que surgem neste período conturbado do cinema, época em que 

esta arte estava em declínio em Portugal e no resto do Mundo. 

Também é obvio que, mau grado as vicissitudes que atravessava, algum esforço se 

fizera para lhe imprimir uma certa animação, como se pode deduzir das intenções que 

em anos sucessivos marcam as inaugurações do Cinema S. Jorge (1950), do Cine-

Teatro Monumental (1951) e do Cinema Império (1952). (Acciaiuoli, 2013, p.87) 

                                                           
14

 Ditadura militar (1926-1933) Período que se seguiu à Revolução de 28 de Maio de 1926. Numa 

primeira fase com a duração de dois anos; correspondente ao golpe militar e a eleição de Óscar Carmona 
para presidente da Republica. Uma segunda fase com oito anos de duração; correspondente à entrada 
em vigor da Constituição portuguesa, que institucionalizou o Estado Novo. (Torgal, 2009) 
15

 Estado Novo (1933-1974) Regime totalitário de tipo fascista que vigorou em Portugal durante 41 anos. 

Este regime surge numa época que era necessário solucionar os problemas económicos e sociais, nesse 
sentido foi nomeado António de Oliveira Salazar afim de exercer funções de ministro das Finanças, o que 
desempenhou com sucesso originando a sua nomeação como chefe de Governo.  
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2.3 CINEMAS PORTUGUESES NOS ANOS 30 E 40 

O cinema instituiu-se em Portugal definitivamente a partir da viragem do século XIX 

para o século XX, mas foi ao longo dos anos de 1930 e 40, que surgiram as “melhores 

e maiores salas.” (Fernandes, 1995, p.56) Nas cidades de Lisboa e do Porto, 

construíram-se as mais importantes salas desta época, numa altura em que a 

modernidade e a cultura começavam a fazer parte do quotidiano, essencialmente, 

nestas duas grandes cidades. 

No ano de 1929, é projectado o Cineteatro Capitólio em Lisboa, sendo uma das 

primeiras salas de cinema em Portugal, na qual a arquitectura se conseguiu responder 

às necessidades do cinema, projectada pelo arquitecto Luís Cristino da Silva16 e pelo 

engenheiro José Belard da Fonseca17 autor da inovadora estrutura em betão armado. 

O Capitólio inseria-se no Parque Mayer18, acabando por facilitar a sua formulação 

moderna, não implicando grandes preocupações com os edifícios envolventes. “Com 

efeito, é possível defender que a ideia que nele se efectiva não só destronou certos 

códigos convencionais que vigoravam na concepção dos cinemas, como também fixou 

algumas das premissas que o modernismo trazia.” (Acciaiuoli, 2013, p. 82) 

O Capitólio marcava a ruptura porque enunciava justamente as grandes questões da 

mudança que se operava na arquitectura portuguesa: um novo material, o betão 

armado, permitia construir um programa inédito (teatro, cinema, cervejaria) com uma 

expressão balizada entre o novo gosto Déco e um purismo racionalista que se 

referenciava claramente nos modelos da vanguarda internacional do movimento 

moderno. (Acciaiuoli, 2013, p. 82) 

Este era um edifício peculiar, com uma zona interior e uma esplanada exterior no topo 

do terraço, possível usufruir nas noites quentes de verão. O edifício foi também 

bastante marcante para a sua época pelas diversas inovações que apresentava, 

introduzindo umas escadas rolantes em madeira e a sala era equipada com um dos 

melhores sistemas de som da época. Esta era a maior sala de espectáculos de 

Lisboa, possuindo a sala e o terraço uma “lotação de 2000 lugares.” (Acciaiuoli, 2013, 

p. 85) Mais tarde, em 1935/36, Cristino da Silva volta a intervir no edifício, com o 
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 Luís Cristino da Silva (1896-1976) Luís Ribeiro C. Cristino da Silva, arquitecto português de formação 

realizada na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde conhecera Cassiano Branco e mais tarde tornasse 
professor de uma das cadeiras, para a qual ambos concorreram. Foi considerado um dos arquitectos da 
sua geração, referido como um dos pioneiros do movimento moderno na arquitectura portuguesa. (Pinto, 
2015) 
17

 José Belard da Fonseca (1889-1969) Professor catedrático e Engenheiro Civil, foi um estudioso e 

especialista na técnica de construção de obras em betão armado, chegando mesmo a publicar alguns 
estudos. Durante a sua carreira exerceram os cargos de presidente da Ordem dos Engenheiros e de 
director do Instituto Superior Técnico. (Leite, 2011) 
18

 Parque Mayer (1922) Situado entre a Rua do Salitre e a Praça da Alegria, este é um espaço que 

resultou de partilhas familiares do Palácio Lima Mayer, pertencente a Adolfo de Lima Mayer. Inicialmente 
este foi um espaço onde se encontravam clubes e salas de jogo. (Leite, 2011) 
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objectivo de aumentar a sala de espectáculos e colocar um balcão superior, frisos e 

camarotes. 

Mas outros elementos do projecto devem também entrar em linha de conta: no interior, 

a tão celebrada circulação ascendente feita por um tapete-rolante de madeira, que era 

então uma novidade absoluta em Lisboa, conduzia o público a um átrio de acesso à 

esplanada, onde se tinham colocado espelhos deformantes que remetiam para a ilusão 

que o cinema oferecia; e, no exterior, o uso da iluminação, através de um pano 

envidraçado que sublinhava a fachada. (Acciaiuoli, 2013, p.85) 

 

Ilustração 8 - Entrada do Cine-
teatro Capitólio, (Leite, 2011) 

 

Ilustração 9 - Sala de espectáculos do Cine-
teatro Capitólio. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 10 - Terraço do Cine-teatro 
Capitólio. (Leite, 2011) 

 
Na Rua da Graça em Lisboa localizava-se o Royal Cine, projectado por Manuel 

Joaquim Norte Júnior19 e inaugurado no ano de 1929, onde outrora terá existido o 

Ascensor da Graça. Interiormente o cinema era organizado por uma sala de 

espectáculos, com duas plateias e um balcão em forma de U, também com camarotes 

e no segundo andar localizavam-se o bar e salão de baile. 

A 5 de Abril de 1930, nele se estreou o cinema sonoro, numa demonstração solene que 

contou com a presença do presidente da República e que teve consequências 

imediatas na forma como se começou a ver este espectáculo e nas alterações que 

passaram a estar implícitas na modernização das salas. (Acciaiuoli, 2013, p.90) 
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 Manuel Joaquim Norte Júnior (1878-1962) Arquitecto português, tendo sido um dos mais activo 

arquitectos do início do século. Durante a sua carreira projectou vários edifícios de referência da 
arquitectura portuguesa: Casa de Bragança, Casa e atelier Malhoa, o Pavilhão D. Carlos no Buçaco, o 
Palace Hotel da Cúria, o Grande Hotel do Monte Estoril, o Hotel Paris no Estoril e o Palácio Fialho. (Leite, 
2011) 
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Ainda em Lisboa na Avenida Duque d’Ávila, o Cinema Palácio, substituía o antigo 

Trianon Palace20, inaugurado em Janeiro de 1931, com uma “lotação de 500 lugares, 

que se distribuía por uma plateia, dividida em duas categorias de lugares, frisos ao 

fundo da sala e dois balcões laterais, praticamente colocados ao nível da plateia, era 

apenas uma variante dos modestos cinemas.” (Acciaiuoli, 2013, p.104) Alguns anos 

depois, foi introduzido, um amplo balcão que chegava até à boca do palco, assim 

conseguia-se aproveitar melhor o espaço por esta ser uma sala de dimensões 

bastante reduzidas. 

Na decoração da sala destacava-se um tom azul, não brilhante, pontuado a dourado. 

E, pela primeira vez, se não estamos em erro, num cinema se encontra pessoal 

feminino como arrumador. Uma orquestra, constituída por nove elementos e dirigida 

por Carlos Sá, comentava musicalmente os filmes mudos a exibir, actuando também 

nos intervalos. (Ribeiro, 1978, p.161) 

 

Ilustração 13 - Fachada do Cinema Palácio. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 14 - Sala de espectáculos, plateia e balcão. (Leite, 
2011) 

O cinema Lys, implantando na Avenida Almirante Reis em Lisboa, foi mais um dos 

cinemas de referência dos anos 30, na capital. Este “durante largo período da sua 

existência como cinema de «reprise», onde eram levados, mercê de uma dinâmica 
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 Trianon Palace – Antigo cinema localizado na Avenida Duque d’Ávila, com uma lotação reduzida e 
vindo a dar lugar ao Cinema Palácio. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 11 - Fachada do Cine Royal, 1977. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 12 - Sala de espectáculos do Cine Royal. (Leite, 
2011) 
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gerência, os filmes de maior êxito, imediatamente logo após a sua saída do cinema de 

estreia.” (Ribeiro, 1978, p.155) Interiormente a sala era de dimensões reduzidas e 

desenvolvia-se através de um balcão, sobre o comprido que se prolongava até à zona 

do palco. 

O projecto data de 1929, altura em que o seu promotor, Abrão de Carvalho, um 

conceituado advogado da capital, requer à câmara municipal autorização para construir 

um cinema no seu terreno, apresentando um projecto elaborado pelo engenheiro 

Machado Rodrigues. O desenho do edifício, consciente de si como poucos, fazia 

lembrar um «navio», com os dois corpos laterais correndo paralelamente às ruas, e 

terminava numa proa onde as fachadas laterais convergiam, graças à introdução de um 

corpo circular que as animava. (Acciaiuoli, 2013, p.97) 

 

Ilustração 15 - Fachada do Cinema Lys, 1937. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 16 - Sala de espectáculos do Cinema Lys, 1937. (Leite, 
2011) 

Na Rua Domingos Sequeira, junto ao Largo da Estrela situava-se o Cinema Paris, 

edifício de 1931. Este cinema não foi construído de raiz, sendo esta data a da sua 

modernização, tendo sido encerrado anteriormente por utilização de materiais 

combustíveis na sua construção. A alteração deste cinema, por parte do arquitecto 

Victor Manuel21, consistiu na amplia da sala, passando a ter uma lotação distribuída 

por camarotes, balcões e plateia. 

Paris, localizado inicialmente na Rua Ferreira Borges, desde longos, longos anos, tem 

estado, no capítulo do espectáculo cinematográfico, ao serviço das gentes da Estrela e 

de Campo de Ourique. E, também, durante um extenso lapso de tempo, e para 

utilizarmos uma expressão própria da exploração cinematográfica, em «perfeita 

exclusividade». (Ribeiro, 1978, p.188) 
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Victor Manuel (1929 - 2008) Arquitecto português vencedor do Prémio Secil em 1998. Estudou 

arquitectura na Faculdade do Porto. Durante a década de 60 e 70 trabalhou na área da habitação social 
entre outros projectos. (Leite, 2011) 
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Inaugurado em 1931, o Cinema Europa  em Lisboa, foi projectado por Raul Martins,22 

situado  em Campo de Ourique, foi um dos grandes cinemas da cidade de Lisboa, que 

fechou as portas mais tarde, talvez por uma exploração deficitária. 

A sala distribuía-se, segundo aquela planta, em três pisos, correspondendo o primeiro 

à plateia, acomodando 318 espectadores; o segundo ao 1º balcão, com 112 lugares e 

seis camarotes de cada lado, onde também se encontrava localizado o «bar»; o 

terceiro piso correspondia ao 2º balcão, com 186 lugares. Era neste piso que se 

encontrava instalado a respectiva cabine. (Ribeiro, 1978, pág.193) 

 

Ilustração 20 – Fachada do Cinema 
Europa. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 21 – Sala de espectáculos, 
primeiro balcão do Cinema Europa. (Leite, 
2011) 

 

Ilustração 22 – Sala de espectáculos do 
Cinema Europa. (Leite, 2011) 

A partir dos anos 40, o percurso das salas de espectáculo em Portugal altera-se, uma 

vez em “tempo de estreias a abarrotar nas mesmas plateias que hoje apenas 

imaginamos quase vazias.” (Dias, 1988, p.145) As salas de cinema, muitas delas com 

três balcões que em outros tempos estavam repletos de pessoas, começam a perder o 

seu público. Mesmo assim são criadas mais algumas salas, com o objectivo de inovar 

e cativar novamente o público, através por exemplo de tentativas de redução de 

preços em matinés como aconteceu no Cine-teatro Monumental [1944] e no Cinema 

São Jorge [1947]. 
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Raul Martins (-) Arquitecto português que entre muitos projectos, projectou o Cinema de Campo de 

Ourique em Lisboa. (Ribeiro, 1978) 

 

Ilustração 17 - Fachada do Cinema Paris. 
(Leite, 2011) 

 

Ilustração 18 - Sala de espectáculos, primeiro balcão 
do Cinema Paris. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 19 - Sala de 
especta, do Cinema Paris. 
(Leite, 2011) 
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Também é obvio que, mau grado as vicissitudes que atravessava, algum esforço se 

fizera para lhe imprimir uma certa animação, como se pode deduzir das intenções que 

em anos sucessivos marcam as inaugurações do Cinema S. Jorge (1950), do Cine-

Teatro Monumental (1951) e do Cinema Império (1952). (Acciaiuoli, 2013, p.154) 

O Cine-teatro Monumental foi um dos mais arrojados cinemas portugueses, de traço 

modernista apresentava “uma grande sala de cinema, um pequeno estúdio, um teatro 

totalmente independente.” (Dias, 1988, p.143) O Cinema São Jorge, foi outra das 

grandes salas de cinema na cidade de Lisboa, constituída por um palco, dois foyers, 

sala de projecção privada, instalações para a gerência e salas de apoio técnico. Este 

cinema terá sido dos poucos a resistir às controvérsias dos tempos e a permanecer 

até hoje de portas abertas. (Pinto, 2015, p.478)  

A elaboração do projecto para o maior conjunto de cinema-teatro existente em Lisboa, 

partiu de um Despacho do Ministro da Educação Nacional de 24 de 1943, onde se 

podia ler: “(…) podia considerar-se o eventual funcionamento de uma Casa de 

Espectáculos como ainda não há em Lisboa, com um conjunto de instalações 

adequadas á realização ou exibição simultânea de várias formas de actividade artística 

ou cultural (…) uma casa com salas independentes para teatro de declamação ou 

música ligeira, concertos e cinema, dotada das dependências correspondentes.” (Leite, 

2011) 

 

Ilustração 23 - Fachada do Cine-teatro Monumental, Lisboa. 
(Leite, 2011) 

 

 

Ilustração 24 - Fachada do Cinema São Jorge, Lisboa. (Leite, 
2011) 

Posteriormente a este período de crise ao nível das salas de espectáculo, muitas 

acabam mesmo por fechar portas, outras por mudar a sua função programática, mas a 

maioria dos edifícios foram destruídos. 
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3. CASSIANO BRANCO VIDA E OBRA 

Cassiano Branco, homem singular tornou-se um dos mais reconhecidos arquitectos 

português da primeira metade do século XX. A sua personalidade forte e o seu 

temperamento conflituoso trouxeram-lhe várias desamizades ao longo da sua carreira 

profissional, o que teve consequência directa no desenvolvimento das suas obras. 

No dia 15 de Agosto do ano 1897, nasce Cassiano Branco, na rua do Telhal em 

Lisboa. Filho de Cassiano José Branco e Maria da Assunção, o seu pai natural de 

Alcácer do Sal, cidade em que trabalhava na arte da barbearia e sua mãe senhora 

natural de Castelo de Vide. Seu pai mudara-se para a cidade de Lisboa, onde se 

tornou um pequeno industrial de perfumes e proprietário de uma Fábrica em Queluz, 

mais tarde, no ano de 1900 vem mesmo a adquirir um segundo estabelecimento na 

proximidade da Igreja de S. Paulo, seguindo-se outros.  

Os três estabelecimentos e a fabriqueta de perfumes de seu pai, em Queluz, eram o 

exemplo de uma indústria integrada, embora de dimensões reduzidas, mas com 

grafismo publicitário. Aí encontram-se o gérmen da concepção contemporânea de um 

estar na vida, da evolução, do desejo de “progresso” e, a observação, acutilante, dos 

seres e dos acontecimentos. (Maia, 1986, p.30) 

 

Ilustração 25 – Retracto de Cassiano Branco. 
(Ilustração adaptada a partir de Pinto, 2015, capa) 
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Ilustração 26 - Barra cronológica relativa à Vida e Obra de Cassiano Branco, 2015. (Ilustração Nossa, 2015) 

1919 - Realiza a sua 1º viagem

           Termina o Ensino Técnico Industrial
1921 - Inicia o seu curso de arquitectura na EBAL

1925 - Visita a Exposition Internacional dês Arts Décoratifs Industriels et Modernes em Paris

1926 - Inicia-se como aprediz de com José Purificação Coelho - Elabora o seu 1º projecto

           Entra na Maçonaria

1958 - Apoia a candidatura do General Humberto Delgado o que leva à sua detenção pela PIDE

1968 - Realiza as suas últimas viagens

1897 - Nascimento de Cassiano Branco

1970 - Morre no dia 24 de Abril

Cine-Teatro Éden

Coliseu do Porto

Cine-Teatro Império

Inauguração do Cine-Teatro Éden

Inauguração do Coliseu do Porto

Inauguração do Cine-Teatro Império

1907 - Entra Escola Oficial Primária

1907 - Entra na Escola de Belas Artes de Lisboa

1914 - Abandona a Escola de Belas Artes de Lisboa

           Inscreve-se no Ensino Técnico Industrial - Ajuda o pai na Fábrica

1917 - Casa-se com Maria Elisa Soares Branco

1918 - Nasce a sua única filha Maria da Assunção

1932 - Recebe o diploma de arquitecto da Escola de Belas Artes de Lisboa

1933 - Concorre a professor de Desenho Arquitectónico, Construção e Salubridade das Edificações na EBAL

1933 - Volta a concorre a professor de Desenho Arquitectónico, Construção e Salubridade das Edificações na EBAL

VIDA E OBRA DE CASSIANO BRANCOSALAS DE ESPECTÁCULO

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Cine-Teatro Éden

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Coliseu do Porto

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Cine-Teatro Império

1969 - Realiza os seus últimos projectos
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Em 1907, Cassiano Branco inicia o seu percurso estudantil, na Escola Oficial Primária 

junto à Calçada da Glória, em Lisboa, onde “conheceu um futuro engenheiro e 

colaborador de muitas obras, Ávila do Amaral.23” (Ferreira, 1991, p.42) 

Mais tarde, em Outubro de 1912, começa a sua formação na Escola de Belas Artes,24 

no “curso preparatório, após ter passado com aproveitamento nas provas de inglês no 

Liceu Passos Manuel.” (Pinto, 2015, p.47) Cassiano cruza-se aqui pela primeira vez 

com Pardal Monteiro,25 Cristino da Silva, Cottinelli Telmo,26 Carlos Ramos,27 Jorge 

Segurado,28 Paulino Montez,29 entre outros daqueles que vem a ser os seus colegas 

de profissão anos depois. Dois anos mais tarde, reprova pela segunda vez na cadeira 

de Desenho e Figura de Ornato, esta situação agravada pelo facto de ter sido 

suspenso durante 4 dias devido a indisciplina, leva-o a abandonar a Escola de Belas 

Artes de Lisboa. 

Concluídos os exames finais é aprovado, com onze valore na primeira cadeira, na 

segunda “não obteve classificação final” e na terceira, apesar do “suficiente” do 

primeiro período … foi “reprovado”. Volta a inscrever-se às cadeiras em que não 

obtivera classificação no ano lectivo seguinte (1913/1914) convencido de que obterá 

melhores resultados. [...] Mas é novamente reprovado em Desenhos de Figura e a isto 

ajuntou um incidente também negativo: uma “suspensão” por quatro dias a começar 

em 19 de Novembro, por ter cometido acto de indisciplina dentro do edifício da Escola.” 

(Maia, 1986, p.32) 
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 Ávila do Amaral – Engenheiro, que frequento juntamente com Cassiano Branco a Escola Oficial 

Primária, mais tarde vem a ser seu colaborador em diversas obras. (Ferreira, 1991) 
24

 Escola de Belas Artes de Lisboa – EBAL (1950) Instituição de Ensino Superior Artístico Português, 

onde se formaram vários artistas de diversas áreas das artes. Mais tarde, no ano de 1979, a secção de 
Arquitectura deu origem à Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.  
25

 Pardal Monteiro (1897-1957) Porfírio Pardal Monteiro, professor e um dos mais importantes 

arquitectos portugueses da primeira metade do século XX. Juntamente com Cassiano Branco e outros 
arquitectos da sua geração, protagonizaram a viragem modernista da arquitectura portuguesa. (Leite, 
2011) 
26

 Cottinelli Telmo (1897-1948) José Ângelo Cottinelli Telmo, arquitecto e cineasta português, homem 

multifacetado, ligado também à escrita, poesia, desenho, música e banda desenhada. Juntamente com 
alguns dos seus colegas de geração, protagonizou a viragem do modernismo da arquitectura portuguesa. 
(Maia, 1986) 
27

 Carlos Ramos (1897-1969) Carlos João Chambers Ramos, arquitecto, urbanista e pedagogo 

português. Juntamente com alguns dos seus colegas de geração, fora um dos impulsionadores do 
movimento moderno na arquitectura portuguesa. (Pinto, 2015) 
28

 Jorge Segurado (1898-1990) Jorge de Almeida Segurado, arquitecto português, que participou no 

rumo da arquitectura do Estado Novo. (Pinto, 2015) 
29

 Paulino Montez (1897-1988) Paulino António Pereira Montez, arquitecto português, com obra 

essencialmente feita durante o Estado Novo. (Pinto, 2015) 
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Ilustração 27 - Fotografia relativa ao “Almoço de homenagem ao arquitecto José 
Marques da Silva, 1935. Em cima da esquerda para a direita: Cassiano Branco, Diogo 
Macedo, Jorge Segurado, António Varela, Paulino Monte. Em baixo da esquerda para 
a direita: Cristino da Silva, José Marques da Silva, Pardal Monteiro, Carlos Ramos, 
Almada Negreiros, Rodrigues Lima.” (Pinto, 2015, p.44) 

 

 

Ilustração 28 - Retracto de Família de 
Cassiano Branco, Maria Elisa Soares Branco 
e a única filha do casal Maria da Assunção. 
(Pinto, 2015, p.46) 

Esta sucessão de acontecimentos ocorridos na Escola de Belas Artes de Lisboa levou 

Cassiano a raramente menciona-se este episódio e consta que fora a primeira 

desamizade com os colegas, provocada pela indiferença dos mesmos. (Maia, 1986, 

p.31) Maria Maia, autora da dissertação com o título “Vida e Obra de Cassiano 

Branco”, defende que este ressentimento poderá explicar alguns dos comportamentos 

de Cassiano enquanto arquitecto, na relação com os seus antigos colegas da EBAL, 

que posteriormente se tornaram seus colegas de profissão. 

Ainda no decorrer do ano de 1914, Cassiano Branco inscreve-se no Ensino Técnico 

Industrial e é “forçado pela família a empregar-se.” (Ferreira, 1986, p.20) Aos 17 anos, 

dividia-se entre os estudos e a gestão da fábrica de perfumes do pai, em Queluz, onde 

ajudava o seu pai. Alguns anos depois, vem mesmo a tornar-se bancário, conciliando 

todas estas actividades com o Ensino Técnico Industrial. “A proximidade a uma cultura 

mais técnica, próxima da indústria, acabava por possibilitar-lhe uma leitura dos tempos 

que será fundamental na distinção da sua actividade de arquitecto.” (Pinto, 2015, p.51) 

Em Dezembro de 1917, ainda no decorrer do seu período de formação no Ensino 

Técnico Industrial, contrai matrimónio com Maria Elisa Soares Branco, “uma jovem do 

círculo de amigos da família.” (Carvalho, 1998, p.4) No ano seguinte nasce a sua única 

filha, à qual foi dado o mesmo nome de sua mãe, Maria da Assunção.  

Em 1919, Cassiano Branco realiza a sua primeira de muitas viagens, sendo descrito 

como um “leitor apaixonado e viajante curioso.” (Maia, 1986, p.55). A primeira viagem 
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que realizou foi a Bruxelas, seguida de uma visita a Paris, cidade que voltou 

posteriormente com alguma regularidade. No decorrer deste ano ainda termina o 

Ensino Técnico Industrial e realiza os “exames de aritmética e geometria plana, 

álgebra e geometria no espaço.” (Pinto, 2015, p.51) 

Um ano depois realiza os exames de francês no Liceu Gil Vicente, que conjugados 

com os exames do ano anterior, “possibilitaram-lhe o acesso, em Julho de 1921, ao 

curso especial de Arquitectura, que irá iniciar no ano lectivo de 1921-1922.” (Pinto, 

2015, p.47) Em 1921, viaja até Amsterdão e ao regressar inicia o seu curso de 

Arquitectura na Escola de Belas Artes de Lisboa - EBAL. Quatro anos mais tarde, em 

1925, volta a viajar, desta vez com o objectivo de conhecer a Exposition Internacional 

dês Arts Décoratifs Industriels et Modernes,30 em Paris.  

De regresso a Portugal, requer a admissão ao Curso especial de ‘Arquitectura Civil’, 

prestando para o efeito, provas sobre todas as matérias exigidas no curso preparatório 

correspondente à especialidade […] findas as quais, é aprovado. Recomeça, portanto, 

o seu Curso de Arquitectura, em 1921, e, quatro anos depois vai rever Paris, aquando 

da Exposição de Artes Decorativas, em 1925. (Maia, 1986, p.35) 

No Verão de 1926, Cassiano inicia dois anos de aprendiz com o arquitecto José 

Purificação Coelho.31 Ainda nesse ano elabora o seu primeiro projecto de arquitectura, 

o Stand Rios de Oliveira na Avenida da Liberdade, em Lisboa. “A arquitectura de 

Cassiano Branco não seguirá a via académica, procura uma síntese vanguardista, em 

torno das artes, do cinema, da literatura e do entendimento social do tempo.” (Pinto, 

2015, p.20) Este também foi o ano em que entra na Maçonaria,32 “sob a designação de 

“Vitrúvia”, (…) ao fim, de pouco tempo, três anos, chegou ao grau 7 da hierarquia, o 

que nos diz do entusiasmo pela construção e pela edificação, a igualdade 

preconizados pela Ordem que Cassiano buscava.” (Maia, 1986, p.34) 

Não se percebe bem o porquê, mas só em 1932, onze anos depois de se inscrever na 

Escola de Belas Artes de Lisboa, é que Cassiano termina o seu curso e recebe o 
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 Exposition Internacional dês Arts Décoratifs Industriels et Modernes (1925) Exposição Mundial 
que decorreu em Paris entre Abril e Outubro de 1925. Esta Exposição reunia muitas das ideias e 
conceitos da vanguarda internacional no campo da arquitectura e das artes plásticas. (Pinto, 2015, p.47) 
31

 José Purificação Coelho – Arquitecto, mentor de Cassiano Branco entre os anos 1926 e 1928, 

período em que este ainda se encontrara em formação. (Maia, 1986, p.34) 
32

 Maçonaria – Sociedade discreta, de caracter universal, cujos membros defendem a classe social, 

humanidade, princípios da liberdade, democracia, igualdade de direitos, fraternidade com objectivos 
filosóficos. No fundo, defende o homem livre de bons costumes, sem distinção na raça ou religião, ideário 
politico ou posição social. (Carvalho, 1998, p.44) 
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diploma de arquitectura da EBAL, após já ter projectado algumas obras de sua autoria, 

como por exemplo as alterações do Coliseu dos Recreios.33 (Maia, 1986, p.34) 

A sua vida académica desta fase, decorre em articulação com um quotidiano 

preenchido por obrigações. Talvez por isso, ou porque simplesmente quisesse concluir 

o seu Curso com maior brilho nas ‘cadeiras’ que mais o entusiasmavam, Cassiano 

Branco subdividiu o seu ‘quinto ano’ por dois anos lectivos. (Maia, 1986, p.35) 

No ano seguinte a receber o diploma de arquitectura, concorre a professor da cadeira 

de Desenho Arquitectónico, Construção e Salubridade das Edificações para a Escola 

de Belas Artes de Lisboa, onde se tinha formado. Mas este cargo foi ocupado por 

Cristino da Silva, tendo mais tarde em 1938, concorrido novamente ao cargo de 

professor da mesma cadeira, perdendo novamente o lugar, desta vez para o arquitecto 

Luís Alexandre da Cunha.34 (Maia, 1986, p.35) 

Todas as controvérsias no decurso do seu percurso académico e profissional, aliadas 

a um regime político ditatorial, acabam por explicar os três momentos essenciais da 

carreira de Cassiano Branco: “primeiro, mais genérico centra-se em Lisboa nos anos 

de formação de Cassiano Branco; o segundo entre a obtenção do diploma de 

arquitecto em 1925 e a Exposição do Mundo Português, estendendo-se o terceiro 

momento até ao final da sua vida.” (Pinto, 2015, p.21) As suas convicções 

democráticas, que já vinham de família, as quais não fazia questão de esconder, 

ditaram o seu afastamento das obras públicas.  

Praticamente sem encomendas públicas nos anos de 1930 (a mesma época em que os 

seus colegas de geração as recebiam com frequência) trabalhou sobretudo e com 

assiduidade para os construtores civis do sector privado, na capital, nos projectos de 

habitações colectivas para os seus «novos bairros». (Fernandes, 2006, p.96) 

Cassiano Branco tornou-se assim um dos mais conhecidos arquitectos da sua época, 

com um vasto percurso em obras privadas, mas sem nunca amansar o seu mau génio, 

do qual existem histórias curiosas da sua relação conflituosa com os «Patos 

Bravos»,35 para os quais elaborou inúmeros projectos. 
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 Coliseu dos Recreios (1890) Sala de Espectáculos polivalente, que sofre uma remodelação de 

Cassiano Branco em 1932, sendo até aos dias de hoje uma das maiores e mais utilizadas salas de 
Lisboa. (Carvalho, 1998, p.32) 
34

 Luís Alexandre da Cunha (1894 – 19--) Arquitecto e Mestre na Escola de Belas Artes de Lisboa, tendo 

diversas obras em Portugal como a Estação de Comboios de Coimbra.  
35

 Patos Bravos – Nome atribuído aos construtores civis na época referenciada do texto, e principais 

clientes de Cassiano. (Pêra, 1991) 
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Contava-se na Escola que o Cassiano estava no atelier a trabalhar, quando entra um 

«pato bravo» que lhe diz: - Então senhor arquitecto, então apresenta uma conta de 20 

contos, por causa de um pormenor da entrada do prédio? Cassiano que estaria a 

desenhar continua a desenhar, Cassiano que tratava toda a gente por “tu”, disse: -

Passa para cá os 20 contos e cala-te! E o Pato Bravo disse: - Ohh senhor arquitecto, 

uma folhinha tão pequenina, o arquitecto faz isto num instante! E o construtor insistia. E 

ele (Cassiano) pegou na lapiseira, fez uma circunferência perfeita e disse: - Gostavas 

de fazer isto? Gostavas? Então, passa para cá os vinte contos e cala-te. (Gomes apud 

Pêra, 1991, 6:10 min) 

Cassiano para além de toda esta azáfama profissional, também era conhecido por ser 

um noctívago, com presença assídua nas noites de tertúlias, 36  realizadas; no 

Califórnia, no Nicola, no Nacional e no Coliseu das noites lisboetas, que acontecia 

noite dentro. Os encontros das tertúlias prolongavam-se pelas noites dentro, eram 

locais onde se trocavam ideias dos mais diversos assuntos inclusive de política, 

participando não só arquitectos, mas também personalidades da políticas e das letras. 

Trabalhava-mos até tarde, porque não era preciso ele nos mandar trabalhar até tarde, 

mas porque gostávamos de ouvi-los, porque ali não havia distinção, na mesma sala 

trabalhavam os desenhadores e a tertúlia e era ele que as vezes corria connosco, as 4 

da manha: oh rapazes vão se embora, que eu tenho que ir dormir. (Gomes apud Pêra, 

1991, 2:21 min) 

Cassiano era um noctívago assumido, conhecido pelas longas horas que trabalhava 

noite a dentro, diz-se mesmo, que religiosamente todas as noites sentava-se ao seu 

estirador e ai colocava o seu lápis, depois de afiado a canivete.  

Troufa Real, que o visitou no seu ateliê "de ambiente artesanal", testemunhou que, 

quase nunca recorrendo a colaboradores, "desenhava os seus projectos até ao mais 

ínfimo pormenor, de uma forma ritualizada, com lápis wolfe que afiava a canivete e 

colocava disciplinadamente sobre o estirador como um exercício". (Mendes, 2008, 

p.88) 

Outro dos pontos peculiares a salientar da sua vida, é a sua relação com a política. 

Desde cedo foi vivida com muito fulgor, dando voz às suas convicções democráticas, 

herdadas de uma tradição familiar. No filme de Edgar Pêra37, exibido em 1991 pela 

RPT, conta-se que Cassiano Branco elaborou um projecto para Santa Comba Dão, 

mas ao aperceber-se que essa era a terra de Oliveira Salazar38, rasga-o sem hesitar, 

                                                           
36

 Tertúlias – Reunião de amigos ou simplesmente pessoas com os mesmo interesses numa 

determinada área da sociedade, que frequentam com assiduidade um local, com o objectivo de discutir 
vários assuntos. (Pêra, 1991)  
37

 Edgar Pêra (1960) Cineasta português, que elaborou um documentário sobre a vida e obra de 

Cassiano Branco, exibido em 1991 pela RTP. 
38

 Oliveira Salazar (1989-1970) Homem com papel de destaque no Estado Novo, em plena Ditadura 

Militar, foi nomeado Ministro das Finanças. O sucesso obtido nesta pasta fez com que se torna-se chefe 
do governo em 1932 e no ano de 1933 formou-se o Estado Novo. 

http://project.us/
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pois, o arquitecto lisboeta era assumidamente contra o regime do Salazarista. (Gomes 

apud Pêra, 1991, 08:47 min) 

Para além das lutas travadas com a irrequietude de muitos dos seus projectos, de 

embaraçadora integração internacional, ou, da originalidade critica, Cassiano Branco 

participou, em uma das decisivas campanhas para a instauração, em Portugal, de uma 

nova mentalidade político-institucional: em 1958, foi um dos vocais do Secretariado 

apoiante da campanha eleitoral de Humberto Delgado – para a qual contribuiria 

empenhadamente. (Maia, 1986, p.45) 

As suas convicções políticas levaram-no, em 1958, a apoiar a campanha do General 

Humberto Delgado.39O apoio demonstrado ao General, levou a criar um “extenso 

painel que pelo seu próprio punho desenhou, fora, logo a seguir, mandado retirar, pela 

PIDE,40 ao comando dos Sapadores, do Rossio.” (Maia, 1986, p.45) Em consequência 

desses acontecimentos, no dia 4 de Junho desse ano, Cassiano é detido pela PIDE e 

levado para a prisão de Caxias, onde permanecerá durante 12 dias, “valeu-lhe o facto 

de Portugal ser uma aldeia em que todos se conhecem.” (Maia, 1986, p.46) 

Todos estes acontecimentos fizeram com que a carreira de Cassiano Branco tivesse 

perdido fulgor e em 1969 apresenta os seus últimos projectos. Posteriormente à época 

de ouro que viveu na década de 30 e consequência da entrada do regime, as suas 

obras tornam-se reflexo de uma arquitectura constrangida por um estilo «académico-

tradicional» imposto pelo regime. (Maia, 1986, p.46) 

A 24 de Abril de 1970, Cassiano Branco morreu em Lisboa aos 71 anos de idade e é 

enterrado no cemitério do Alto de S. João. Passados quatro anos, exactamente no 

mesmo dia do seu falecimento, “um grupo de amigos, ao referir-se-lhe, dizia: só hoje 

Cassiano podia ter morrido.” (Maia, 1986, p.46)  

Fica recordado por muitos como “um dândi amante das artes, fumador inveterado, de 

figura imponente e feitio difícil, criador de uma arquitectura «cinematográfica» que fez 

escola.” (Mendes, 2008, p.88) A sua obra é um excelente reflexo das controvérsias 

que aconteceram ao longo da sua vida, do modo como influenciaram ao seu percurso 

profissional e pessoal. 

  

                                                           
39

 General Humberto Delgado (1906-1965) Humberto da Silva Delgado, militar português da Força 

Aérea que protagonizou o principal movimento de tentativa de derrube do regime Salazarista, através de 
eleições, mas sendo derrubado nas urnas, num processo eleitoral fraudulento. 
40

 PIDE (1945-1969) Policia Internacional e de Defesa do Estado, foi uma espécie de polícia politica, que 

actuo em Portugal na altura do Estado Novo.  
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3.1. VIAGENS DE CASSIANO BRANCO  

A viagem é um método de investigação e crescimento para o ser humano e para o 

arquitecto de um modo particular, que procura um conhecimento dos acontecimentos 

a nível mundial, ultrapassando largamente o contexto local e valorizando a troca de 

experiências, permitindo uma exploração relativa ao sentido das coisas, às suas 

culturas e à curiosidade pelos outros, compreendendo as suas diferenças e as 

influências das suas origens. Um dia o arquitecto Siza Vieira,41 convidado a falar na 

conferencia organizada pela Livraria A++ 42 , disse: “os arquitectos viajavam, Le 

Corbusier43 viajava e conforme ia conhecendo o mundo, ele ia mudando.” (Siza, 2015).  

A excentricidade apontada a Cassiano, já durante o seu Curso de Arquitectura, vinha-

lhe, sobretudo, das novas concepções arquitectónicas que pudera observar ao longo 

das suas viagens a que, sempre que as lhe deparava a oportunidade, não se eximia a 

referir em termos comparativos com o praticado em Portugal. (Maia, 1986, p.38) 

Cassiano foi um homem que viajou, aos 22 anos realiza a sua primeira viagem, que 

terá sido a Bruxelas, cidade em que se confronta pela primeira vez com a arquitectura 

para lá do território Português. A sua vontade de viajar, permitiu-lhe conhecer novos 

sítios e culturas, a que pertenciam outras técnicas e métodos de pensar e fazer 

arquitectura, influenciando o seu imaginário. (Maia, 1986, p.39) 

Nestas viagens, Cassiano adquiria para além de novos conhecimentos, livros e 

revistas, que “sustentavam a cultura visualista de Cassiano Branco, aproveitando as 

estadias no estrangeiro para se abastecer de revistas e jornais onde pudesse 

encontrar a motivação para a sua produção.” (Pinto, 2015, p.63) Compreende-se que 

esta geração de arquitectos, vinham de famílias com posses o que facilitava a 

realização destas viagens. 

Procurava “tudo o que era moderno e sinal de progresso” mas interessava-se também 

pela “arquitectura clássica” em que avultavam os teatros de influencia grega, da “época 

clássica”, e, especialmente, os antigos teatros romanos. Neles, interessavam-lhe os 

princípios construtivos das grandes edificações do Espectáculo. (Maia, 1986, p.39)  

                                                           
41

 Siza Vieira (1933) Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira arquitecto português, natural de Matozinhos, 

realizou a sua formação na Escola Superior de Belas Artes do Porto. A sua arquitectura é vincada por 
uma clareza no traço e na relação entre os materiais, autor de diversos projectos em território nacional e 
internacional, sendo o mais premiado arquitecto português. (Jodidio, 1999, p.12) 
42

 Livraria A++ - Livraria da Ordem dos Arquitectos, organizadora da conferencia realizada no dia 16 de 
Novembro de 2015, intitulada de “Le Corbusier – Os arquitectos e os livros”.  
43

 Le Corbusier (1887-1965) Charles Edouard Jeanneret-Gris adoptou o pseudónimo de “Le Corbusier”, 

sobrenome da sua avó materna, pelo qual ficou conhecido. De origem Suíça e naturalizado Francês em 
1930, foi um escultor, pintor, urbanista e arquitecto, sendo mais importantes arquitectos do século XX. 
(Cohen, 2009, p. 8) 
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Ilustração 29 – Barra cronológica relativa às viagens de Cassiano Branco. (Ilustração Nossa, 2015) 

1897

1970

Cine-Teatro Éden

Coliseu do Porto

Cine-Teatro Império

Inauguração do Cine-Teatro Éden

Inauguração do Coliseu do Porto

Inauguração do Cine-Teatro Império

VIAGENS DE CASSIANO BRANCOSALAS DE ESPECTÁCULO

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Cine-Teatro Éden

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Coliseu do Porto

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Cine-Teatro Império

1919 - Viaja até Bruxelas, mais tarde visita Paris

1921 - Viaja até Amsterdão

1925 - Viaja até Paris

1926 - Viaja até Espanha, Paris e Inglaterra

1939 - Viaja até Inglaterra

1953 - Viaja até Itália e posteriormente visita Paris

1957 - Viaja até Espanha e Paris

1968 - Viaja até Espanha e Paris
Período em que não se sabe ao certo o número

de viagens que realizou a Espanha e França

1963 - Viaja até Paris

1933 - Diz se que deixou o projecto do Éden para ir ver Beatriz Costa a Paris
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No ano de 1919, Cassiano termina o Ensino Técnico Industrial e realiza a sua primeira 

viagem, deslocando-se à capital Belga, uma cidade de referência da arquitectura do 

século XX, embora, segundo consta, se tenha deslocado até Bruxelas por “interesses 

paternos face a uma indústria química, belga, muito desenvolvida.” (Maia, 1986, p.36) 

Nesta viagem, terá realizado as suas primeiras descobertas da arquitectura nórdica e 

anglo-saxónica, manifestando-se posteriormente, estas influências nas suas obras, 

através da utilização de diversos elementos relativos à cultura construtiva belga: 

telhados inclinados com topo afiado, os enormes janelões com vidros coloridos, que 

utiliza por exemplo nas suas propostas do Éden, em Lisboa.  

Em Bruxelas, Cassiano pôde visitar obras de Joseph Hoffmann, 44  arquitecto com 

bastantes influências do tradicionalismo belga, autor do edifício Stoclet Palace 45 

(Ilustração 30). Nesta viagem o arquitecto lisboeta, provavelmente terá conhecido 

outra das obras deste arquitecto, o edifício Sanatorium Purkersdorf46, com algumas 

semelhanças com alguns dos seus projectos. 

É possível, (e isto não passa de mera hipótese) que, deste arquitecto, Cassiano Branco 

viesse a conhecer ainda, através das publicações especializadas, o projecto para o 

edifício hospitalar de Purkerdorf de (1903), e que parece transpirar de algumas das 

suas obras. (Maia, 1986, p.35) 

 

Ilustração 30 - Stoclet Palace de Joseph Hoffmann, Bruxelas. 
(Nebehay, 2000, p.34) 

 

Ilustração 31 - Sanatorium Purkersdorf de Joseph Hoffmann, 

Purkersdorf. (Nebehay, 2000, p.34) 
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 Joseph Hoffmann (1870-1956) Formou-se na Academia de Belas Artes de Viena, foi discípulo de Otto 
Wagner, o principal mentor da Arte Nova na Áustria. Foi um dos fundadores da Secessão Vienense, um 
grupo de artistas e arquitectos revolucionários, protestando contra as normas tradicionais e artistas. 
(Nebehay, 2000, p.34) 
45

 Stoclet Palace (1905-1911) Mansão projectada pelo arquitecto Joseph Hoffmann, na cidade de 
Bruxelas e considerada uma das mais luxuosas casas do século XX, em Bruxelas. (Nebehay, 2000, p.34) 
46

 Sanatorium Purkersdorf (1904-1905) Hospital projectado pelo arquitecto Joseph Hoffmann, inserido 
no Estilo Vienense e situado na cidade de Purkersdorf, na Austria. (Nebehay, 2000, p.34) 
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O interesse de Cassiano pela arquitectura belga implicou que conhecesse o trabalho 

de Victor Horta,47 arquitecto da Art Nouveau48 a quem pertenciam obras de soluções 

técnicas-estruturais bastante inovadoras para a época.  

Victor Horta terá despertado o interesse de Cassiano Branco pelas suas soluções 

técnico – estruturais: pelo emprego de módulos arquitectónicos industrializados, pela 

uso evidenciado do “formigão armado”, e, especialmente, pelo emprego do aço, pela 

aparente leveza e continuidade espacial. (Maia, 1986, p.36). 

Cassiano conhecera ainda nos arredores de Bruxelas, a Bloemenwerf House,49 de 

Henry Van de Velde,50 desenhada para ele próprio viver. Arquitecto da Art Nouveau e 

um dos principais actores do movimento modernista, bastante apoiado pela fundação 

Deutscher Werkbund51 e divulgada nessa época em revistas, “páginas soltas desse 

periódico foram encontradas, amarelecidas, usadas entre os muitos jornais e revistas 

internacionais do espólio de Cassiano”. (Maia, 1986, p.36) 

Nesse mesmo ano Cassiano Branco desloca-se a Paris, onde estabelece contacto, 

pela primeira vez com o estilo Art Deco.52 As duas viagens realizadas neste ano e 
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 Victor Horta (1861-1947) Arquitecto e designer belga, considerado um dos mais importantes 
fundadores arquitectos Art Nouveau na Bélgica. Os seus edifícios e as evoluídas soluções técnicas 
utilizadas na sua arquitectura, fizeram dele um arquitecto de referência. (Fernando, 2006, p.8) 
48

 Art Nouveau – Estilo internacional de arquitectura e de artes decorativas, procura uma modernidade e 
criação de um estilo livre das imitações históricas que tinham caracterizado o século XX e empregando 
curvas e contracurvas, excêntricas e assimétricas muitas vezes com estilizações florais. (Rio, 1957, p.5-7) 
49

 Bloemenwerf House (1895-1896) Casa de Henry Van de Velde, projectada por ele, bem como todo o 
seu mobiliário, situada nos arredores de Bruxelas, em Uccle. (Van de Velde, 1992, p.267) 
50

 Henry Van de Velde (1863-1957) Pintor e designer de interiores e arquitecto, juntamente com Victor 
Horta e Paul Hankar, foram os principais fundadores da Art Nouveau na Bélgica. (Verde, 1992, p.18) 
51

 Deutscher Werkbund (1907) Federação Alemã do trabalho, fundado por um grupo de arquitectos, 
designers e empresários alemães, ligados à Arte Nova Alemã, que defendiam a utilização de novos 
materiais e a concepção desde a casa até a chávena de café. (Maia, 1991, p.103) 
52

 Art Déco – Movimento artístico internacional, meramente decorativo com recursos a materiais nobres, 

bem como a conjugação com diversas artes. Este movimento afectou as artes decorativas, arquitectura, 
design de interiores e industrial, artes visuais, pintura artes gráficas e cinema, iniciando-se na Europa em 
1910. (Rio, 1957, p.12) 

 

Ilustração 32 - Escadas do Hotel Tassel, de Victor Horta em 
Bruxelas. (Fernandes, 2006, p.8) 

 

Ilustração 33 - Bloemenwerf House, de Henry Van de Velde, 

Uccle na Bélgica. (Velde, 1992, p.267) 
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todas as que se seguiram permitiram a Cassiano a obtenção de uma dualidade 

estilística, que, seria notória nas suas obras. (Ferreira, 1986, p.25) 

Na capital francesa, Cassiano teve a possibilidade de conhecer várias obras, como por 

exemplo o Armazéns de La Samaritaine53 dos arquitectos Henri Sauvage54 e Frantz 

Jourdain55, edifício que apresenta algumas semelhanças com a sua segunda proposta 

do Cine-Teatro Éden, em Lisboa.  

Rematada superiormente por um entablamento em baixo relevo, que recordava o de 

Perret no Théatre des Champs Élysés (1911-13). Cassiano assume este projecto como 

um contentor, tal como aquele, que na altura era a mais recente novidade de Paris, o 

edifício de Henri Sauvage (1873-1932) e Frantz Jourdain (1847-1935) para os Grandes 

Armazéns de La Samaritaine (1925-1928). (Pinto, 2015, p.123) 

 

Ilustração 34 - Armazéns de La Samaritaine, dos arquitectos Henri 

Sauvage e Frantz Jourdain, Paris. (Maia, 1991, p.97) 

 

 

Ilustração 35 - Fachada do Théatre des Champs Élysés de 
Auguste Perret, Paris. (Lobo, 1954, p.3) 

Cassiano nesta viagem, tem ainda a oportunidade de conhecer algumas obras de 

Auguste Perret56 , como por exemplo o seu atelier, o edifício em que residia e o 

Théatre des Champs Élysées57, a primeira grande sala de espectáculos parisiense, 
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 Armazéns de La Samaritaine (1870) Loja de departamentos localizada em Paris, projectada pelos 
arquitectos Henri Sauvage e Frantz Jourdain, que projectaram neste edifício os princípios da Arte Nova e 
Arte Déco. (Maia, 1991, p.97) 
54

 Henri Sauvage (1887-1932) Arquitecto e decorador francês, considerado um dos principais arquitectos 
do primeiro terço do século XX. Entre várias obras, é autor juntamento com Frantz Jourdain dos 
Armazéns de La Samaritaine. (Maia, 1991, p.97) 
55

 Frantz Jourdain (1847-1935) Arquitecto belga, crítico de arte e ligado às letras, entre vários trabalhos 
foi um dos autores dos Armazéns de La Samaritaine. (Maia, 1991, p.97) 
56

 Auguste Perret (1874-1954) Arquitecto francês, estudo arquitectura na Escola de Belas Artes de Paris 

e após a conclusão do curso, herdou do pai, juntamente com o seu irmão a empresa de construção civil 
Perret et Fréres. Perret projectou um edifício pioneiro no uso de um pórtico de estrutura em betão 
armado, que se destaca igualmente pela volumetria em forma de U e pelo revestimento exterior com 
azulejos. (Lobo, 1954, p.2) 
57

 Théatre des Champs Élysées (1905) Projectado por Ausguste Perret, na cidade de Paris. Teatro 
privado que contém três salas de espectáculo, na sua época foi uma das grandes novidades da cidade 
parisiense, devido a inovação da utilização de betão armado e uma estrutura em U. (Lobo, 1954, p.3) 
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construída em betão armado 58  e utilizando um sistema inovador em U, soluções 

projectuais e construtivas que fizeram deste edifício a mais recente novidade da 

cidade nessa época.  

Este Teatro constituiu uma referência exemplar para as Salas de Espectáculo 

desenhadas por Cassiano, percebendo-se uma clara influência na fachada por ele 

desenhada para a segunda proposta elaborada para o Cine-Teatro Éden. As 

semelhanças com o Teatro de Perret voltam a ser evidentes quando desenha a 

fachada para a terceira proposta do Cine-Teatro Império que apresentava um “peso 

volumétrico resultante de formas puras revestidas a pedra, dentro de uma lógica em 

que se extremava o sentido clássico do conjunto, aproximando formalmente do Teatro 

dos Champs Élysée, dos irmãos Perret”. (Pinto, 2015, p.123) 

Segunda proposta, quer na fachada quer no interior, se aproxima bastante, em termos 

de linguagem do Théatré des Champs-Élysées (1911-13) de Auguste Perret, cuja obra 

se integra no Classicismo Moderno segundo Frampton e Tafurir que o estudioso 

francês de Perret e seus alunos chama de Escola de Classicismo Estrutural. Cassiano 

Branco terá com certeza conhecido o teatro parisiense numa das suas visitas a Paris 

nos anos 20, sendo esta versão do Éden outro exemplo da influência daquele 

arquitecto francês em Portugal.” (Maia, 1991, p.87). 

Dois anos depois, em 1921 Cassiano Branco viaja até à capital holandesa, com o 

objectivo de visitar o país, mas, é na cidade de Amsterdão que permanece mais 

tempo, cidade que nesta época se tinha transformado na “capital industrial e de 

construções navais, com uma forte população a exigir directrizes relativas à habitação 

eficazes e consentâneas com as necessidades acrescidas pela I Grande Guerra.” 
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 Betão Armado – Material da construção civil que ganhou mais expressão no século XX, em que se 

tornou um dos materiais mais importantes da arquitectura. Para além de ser um material utilizado para a 
estrutura dos edifícios, bastante resistente à tração e compressão, mas com o passar dos tempos para 
além de um elemento estrutural, também começou a ser utilizado como revestimento. (Tostões, 1997) 

 

Ilustração 36 - Fachada principal da segunda proposta 
de Cassiano Branco, para o Cine-teatro Éden em Lisboa, 
Espólio. (Branco, 1930) 

 

Ilustração 37 - Fachada principal do Cinema Império, na Alameda, 
proposta de Cassiano Branco, 1947. (Branco, 1947) 
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(Maia, 1986, p.36) Neste período o país encontrava-se num ambiente de forte 

ambiguidade cultural, consequência do período de pós-guerra que ainda se fazia 

sentir. 

Esta viagem permite a Cassiano estabelecer um intenso contacto com diversas 

publicações arquitectónicas que surgiam na época, tendo mesmo comprado em 

Amsterdão “o Tratado de Vitrúvio59, da edição de Perrault,60  de 1681.” (Carvalho, 

1998, p.6) A revista holandesa De Stijl,61 que havia sido publicada em 1917, dava a 

possibilidade de Cassiano “se actualizar lendo as mais recentes propostas de 

“unificação orgânica”, entre a pintura e a arquitectura, através de um “espaço 

bidimensional”.” (Maia, 1986, p.37) Esta revista também o ajudou a compreende e 

aprofundar os princípios neoplásticos, de raízes Cubistas. 

Nesse mesmo ano em que Cassiano lá esteve, (1921), publica-se, aí o “Manifesto do 

Movimento Construtivista Russo”, em que se chamava a atenção para a “importância 

da máquina na vida moderna”. Este “manifesto” fora inserido, no periódico holandês, 

“De Stijl”, fundado, quatro anos antes, pelo pintor e arquitecto Téo Van Doesburg e que 

contou, a partir de 1919, com a colaboração de Rietveld. (Maia, 1986, p.37)  

Numa das edições desta revista, Cassiano teve contacto com uma publicação do 

belga Georges Vantongerloo,62 “que, além da utilização das três cores primárias – 

vermelho, azul e amarelo e das ‘não-cores’ – branco, negro e cinzento […]. Cassiano 

Branco mostrará ter sido influenciado, em algumas das suas obras.” (Maia, 1986, p.36) 

Na leitura critica, do capítulo subsequentes as três salas de espectáculo desenhadas 

por Cassiano, é perceptível o uso das três cores puras em três momentos distintos 

destas obras. No Cine-Teatro Éden encontramos o vermelho, no complexo jogo de 

escadas e nas paredes do hall de entrada, o amarelo no tecto e paredes do hall de 

entrada onde se situam os vestíbulos e as bilheteiras no Coliseu do Porto e por fim o 
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 Tratado de Vitrúvio (Século I a.C.) Tratado escrito por Marcus Vitruvius Pollio, arquitecto romano que 
deixou um legado a obra De Architectura, constituído por 10 volumes escritos aproximadamente 27 a 16 
a.C., único tratado europeu escrito no período greco-romano, apresentado os seus padrões de 
proporções e princípios conceptuais: unidade, beleza e solidez, inauguraram a base da Arquitectura 
clássica. (Pinto, 2015) 
60

 Edição de Perrault – Edição de Perrault consiste no tratado de Vitrúvio, defendendo nesta publicação 

várias das suas crenças, como por exemplo defendendo que Vitrúvio foi um contemporâneo do imperador 
Augusto e tendo vivido na actual Itália. (Rietveld, 2006, p.276-277) 
61 De Stij (1917) Revista, que iniciou as suas publicações em 1917, por Theo van Doesburg e outros 

colegas que viriam a compor o movimento artístico conhecido por Neoplasticismo. Os textos da revista 
muitas vezes assumiam um aspecto de manifesto, o próprio movimento Neoplástico é confundido com o 
nome da revista. (Rietveld, 2006, p.276-277) 

62
 Georges Vantongerloo (1886-1965) Escritor e pintor abstracto belga, também foi membro fundador do 

grupo De Stijl. Em 1916 conheceu Theo van Doesburg, ano em que juntos elaboram o primeiro manifesto 
do grupo De Stijl. (Maia, 1986, p.37) 
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azul, presente ao longo das paredes e nas cadeiras da sala de espectáculos do Cine-

teatro Império.  

 

Ilustração 38 - Escadarias no hall de entrado 
do Cine-teatro Éden, Lisboa. (Ilustração 
nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 39 - Hall de entrada do Coliseu 
do Porto, Porto. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 40 - Sala de Espectáculos 
do Cine-teatro Império, Lisboa. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Mas as situações mais relevantes da arquitectura holandesa destes anos, centravam-

se na obra do arquitecto holandês Hendrik Petrus Berlage,63 que nos Estado Unidos, 

terá tido contacto com Frank Lloyd Wright, 64  arquitecto americano, “totalmente 

desconhecido por Cassiano Branco”. (Maia, 1986, p.39) O arquitecto lisboeta nesta 

estadia na Holanda conheceu também a Bolsa de Amsterdão65 de Berlage, arquitecto 

que acreditava na recuperação dos valores perdidos com os tempos, procurando nas 

suas obras incorpora uma matriz funcional. 

“Berlage, tal como Henry Van de Velde perfilhava uma ideologia socializante e 

acreditava que o “capitalismo provocara uma mortal esterilidade” das concepções 

arquitectónicas. Berlage propunha a recuperação dos valores perdidos, num esforço 

para reencontrar a “estrutura originária”.” (Maia, 1986, p.39) 
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 Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) Arquitecto e urbanista neerlandês, na sua carreira sofre 
influencia de vários arquitectos como Frank Lloyd Wright, que o conhecera nos Estados Unidos. Berlage 
foi considerado o “Pai” da arquitectura moderna na Holanda e intermediário entre o Tradicionalismo e o 
Modernismo, sendo inspirador dos grupos arquitectónicos holandeses da década de 1920. (Maia, 1986, 
p.36) 
64  Frank Lloyd Wright (1867-1959) Escritor e professor, mas foi na arquitectura que vingou este 

americano. Defendia que o projecto deveria ser individual, de acordo com a sua localização e finalidade. 
Lloyd Wright, foi um dos mais prestigiados arquitectos de todos os tempos, influenciando os rumos da 
arquitectura moderna com suas ideias e obras. (Toussaint, 1995, p.22) 

65
 Bolsa de Amsterdão (1903) Edifício da bolsa de valores de Amsterdão, desenhado por Hendrik Petrus 

Berlage, utilizando os valores estruturais holandeses, bem como do tijolo. (Maia, 1986, p.36) 
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Ilustração 41 - Bolsa de Amsterdão, Hendrik Petrus Berlage, 

Amsterdão. (Leite, 20111) 

 

Ilustração 42 - Escola de Amsterdão projectada por Michael de 

Klerk, em Amsterdão. (Leite, 2011) 

Michael de Klerk,66 arquitecto pertencem-te ao grupo de fundadores do movimento da 

Escola de Amsterdão,67 a qual Cassiano teve a possibilidade de visitar e presenciar a 

dimensão do expressionismo, patenteado através das formas compositivas deste 

edifício. 

 “Amsterdão surpreendera-o, pois na mesma cidade coabitava, sem se chatear, o 

historicismo de um neogótico romantizado, e a monumentalidade “moderna” de que 

Petrus Berlage (1856-1934) era o grande mestre. E havia ainda do certo 

“expressionismo” de formas, da “Escola de Amsterdão”, que encontrou na obra de 

Michael de Klerk (1884-1923) o seu ponto mais alto no que Cassiano repararia.” (Maia, 

1986, p.39) 

Nas propostas para o Coliseu do Porto de Cassiano Branco, é possível verificar-se 

várias características e influências advindas da arquitectura holandesa. A presença 

dos enormes vãos rasgados e os diversos planos verticais reflectem notórias 

afinidades com esta arquitectura. 

Para além das questões que pautaram a generalidade da produção de Cassiano, 

aparecem aqui traços que colocam o Coliseu do Porto num patamar de referência. Os 

planos verticais, as janelas rasgadas e as vãs redondas, apontam um domínio da 

linguagem internacional, quer das questões holandesas (do De Stijl). (Pinto, 2011, 

p.102) 

Depois de realizar as suas primeiras viagens, Cassiano, que ainda estava no 5º ano 

do curso de arquitectura, em 1925 volta à cidade de Paris, motivado pela “Exposition 

Internacional dês Arts Décoratifs Industriels et Modernes montra emblemática da 
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 Michael de Klerk (1884-1923) Arquitecto holandês, foi um dos arquitectos fundadores do movimento 
da Escola de Amsterdão e ao qual pertence este projecto, focado nos princípios do tradicionalismo 
holandês. (Maia, 1986, p.36) 
67

 Escola de Amsterdão (1915-1930) Movimento arquitectónico ligado ao expressionismo, desenvolvido 
na cidade de Amsterdão, entre o período de 1915-1930, motivado pelo modernismo de Henry Van de 
Velde, Antoni Gaudí e Hendrik Petrus Berlage, que se inspiram nas formas naturais, com edifícios de 

design imaginativo nos que predomina o uso do tijolo e do concreto, inspirado na arquitectura tradicional 
holandesa. Os principais membros desta Escola foram Michael de Klerk, Pieter Lodewijk Kramer e Johan 
Van de Mey. 
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emergente Art Déco, luminosa revelação que não tardaria a determinar, no eclectismo 

e na elegância formal, a evolução do seu percurso.” (Pinto, 2015, p.98) Nesta 

Exposição teve a oportunidade de se confrontar com diversas obras, de muitos dos 

arquitectos referenciados desta época. 

Se já focamos a importância da Exposição das Artes Decorativas de 1925 no despontar 

do movimento moderno em Portugal, não podemos deixar de registar que em finais dos 

anos 30 e em circunstâncias políticas diferentes das nossas, também se acentua em 

Paris o reforço duma certa monumentalidade clássica, de início temperada por tinhas 

modernas dominantes, mas que acaba por desembocar numa arquitectura de raiz 

académica representada pelas edificações do Trocadero, Museu de Arte Moderna e 

Teatro dos Campos Elísees. (Maia, 1986, p.54) 

 

Ilustração 43 - Escritos de Cassiano 
Branco, “Recortes que me fizeram na 
Exposição das Artes Decorativas, Paris 
1925. (Maia, 1986, p.129) 

Esta exposição mundial decorria em Paris reunindo diversas metodologias de pensar a 

arquitectura e exibia as novas vanguardas internacionais ao nível da arquitectura e 

artes aplicadas, à qual Cassiano não pode faltar. “Para além das peças expostas, 

interessaram-lhe, sobretudo, os pavilhões que lhes serviam de invólucro, de suporte, 

e, em alguns casos, a razão de ser da própria decoração.” (Maia, 1986, p.39) 

Conta-se que um dia desapareceu do atelier durante uma semana, depois de recebidos 

uns honorários em atraso. Os colaboradores esperavam o mestre, assim eclipsado. 

Talvez repetissem uma experiência, sabiam que voltaria, que qualquer coisa mais 

importante o subtraíra ao atelier. Quando regressou, disse-lhes que tinha estado em 

Paris toda a semana. Vinha feliz, radiante sorridente. Os colaboradores continuariam a 

trabalhar, esperando um pouco mais de substância à explicação. ' Vocês nunca 

saberão o prazer que é dar um casaco de peles a uma mulher!' E voltou a sair à rua 

naquele dia, à rua onde Lisboa ventava morna, diferente do cheiro de Paris, onde a 

cidade era uma imponente construção alteada por colinas em frente ao Tejo, 

solidificada ali e além pela sua arquitectura, por ele, Cassiano, arquitecto. (Pinto, 2015, 

p.127) 
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Cassiano nesta Exposição teve contacto com a arquitectura moderna, projectada por 

arquitectos de referência, permitindo-lhe conhecer o Pavillon L’Esprit Nouveau68 de Le 

Corbusier, constituído por uma casa de vidro, desenhada em torno de uma árvore. 

“Cassiano, anos depois, poria, talvez com ironia, uma árvore no cume de um 

enfiamento de varandas circulares.” (Maia, 1986, p.46)  

 

Ilustração 44 - Pavillon L’Esprit Nouveau de Le Corbusier, na Exposition Internacional dês 

Arts Décoratifs Industriels et Modernes Paris, 1925. (Cohen, 2009, p. 31) 

 

Ilustração 45 - Pavillon Renseignements 

et tourisme de Mallet-Stevens, na 
Exposition Internacional dês Arts 
Décoratifs Industriels et Modernes Paris, 
1925. (Pinto, 2015, p.68) 

O arquitecto lisboeta visitou também o Pavillon Renseignements et Tourisme 69 , 

projecto de linguagem purista, caracterizado por uma torre de 35 metros de altura, 

projectada por Robert Mallet-Stevens.70  

O olhar de Cassiano Branco é consciente da sensibilidade descrita por Stevens em 

relação ao processo cinematográfico. Tal como a câmara escura no período 

quatrocentista pressupunha uma nova maneira de ver a arquitectura, também a câmara 

cinematográfica passa a oferecer um novo entendimento estético. (Pinto, 2015, p.67) 

Uma das grandes sensações desta Exposição, foi ter dado a conhecer a nova 

arquitectura soviética, sendo um dos exemplos o Pavillon Soviétique71 de Konstantín 
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 Pavillon L’Esprit Nouveau (1924) Pavilhão de Le Corbusier, em que apresenta o seu espirito de Art 
Nouveau. Esta obra reflecte a evolução do arquitecto em relação à sua época, não incorporando o código 

arquitectónico da época, este pavilhão de traçado moderno e inovador é considerado uma das obras 
fundadoras do movimento moderno. (Cohen, 2009, p.31) 
69  Pavillon Renseignements et tourisme (1925) Pavilhão das Informações, projectado por Robert 

Mallet-Stevens, em betão armado, caracterizado por uma torre com 35 metros de altura e um salão 

informativo. (Pinto, 2015, p.68) 

70
 Robert Mallet-Stevens (1886-1945) Arquitecto e designer francês, foi uma das figuras mais 

importantes da arquitectura francesa, juntamente com Le Corbusier no período das duas Grandes 
Guerras. Escreveu vários artigos importante na história da arquitectura mundial. (Pinto, 2015, p.68) 
71

 Pavillon Soviétique (1925) Pavilhão Soviético projectado por Konstantín Melnikov, que procura 
movimentos espaciais, através do jogo de escadas, os volumes interrompidos que lhe permitem 
desenvolver a interpretação dos espaços interiores e exterior. (Maia, 1986, p.124) 
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Melnikov 72 , percebendo-se as intenções do autor em procurar o movimento dos 

espaços, “para isso preferiu uma estrutura leve e deu, sobretudo, importância aos 

jogos de escadarias, aos volumes interrompidos que lhe permitiram desenvolver a 

interpenetração dos espaços, interior e exterior.” (Maia, 1986, p.46)  

Era a “utopia” dos primeiros arquitectos revolucionários russos que, a partir de 1929, 

impedidos, na própria “Pátria”, de a concretizarem, levaram o seu trabalho para a cena 

arquitectónica internacional. E, não deixa de ser curioso que, essas concepções 

arquitectónicas, expulsas do próprio solo de origem, por incompatibilidade com os 

objectivos aí programados, fossem, por desconhecimento, real, dos seus princípios, 

básicos, conotadas com um ‘Estado’ que as rejeitara. (Maia, 1986, p.47) 

 

Ilustração 46 - Pavillon Soviétique de Konstantín 

Melnikov, na Exposition Internacional dês Arts Décoratifs 
Industriels et Modernes Paris, 1925. (Maia, 1986, p.124)  

 

Ilustração 47 - Pavilion Soviétique de 
Konstantín Melnikov, Paris, 1925. 
(Maia, 1986, p.124) 

 

Ilustração 48 - Porte d’Orsay 

de Louis-Hippolyte Boileau, 
Paris, 1925. (Pinto, 1986, p.70) 

Outras das obras vistas por Cassiano, que fazia parte da sua colecção de postais de 

edifícios relativos à Exposição Parisiense, era a Porte d’Orsay 73  (Ilustração 48) 

desenhada por Louis-Hippolyte Boileau74. (Maia, 1986, p.47) 

O Pavillon des Grands Magasins du Printemps, obra dos arquitectos Henri Sauvage75 

e Georges Wybo76 e sobre a qual o arquitecto lisboeta “coleccionou vários postais com 

edifícios construídos na Exposição.” (Pinto, 2015, p.75) Cassiano Branco ainda teve a 
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 Konstantín Melnikov (1890-1974) Arquitecto e pintor russo, foi uma das principais figuras do 
Construtivismo Russo do século XX. Entre muitas obras, este arquitecto foi autor de um dos pavilhões 
mais emblemáticos da Exposição Parisiense de 1925, projectando o Pavillion Soviétique. (Maia, 1986, 
p.124) 
73

 Porte d’Orsay (1925) Desenhada por Louis-Hippolyte Boileau, esta porta é suportada por dois grandes 

pilares de 20 metros de altura e 7 metros de distância entre eles. (Pinto, 1986, p.70) 
74

 Louis-Hippolyte Boileau (1878-1948) Arquitecto francês que projectou a Porte d’Orsay. (Pinto, 1986, 
p.70) 
75

 Henri Sauvage (1873-1932) Arquitecto e decorador francês, Sauvage foi considerando um dos 

principais arquitectos franceses do primeiro terço do século XX. (Pinto, 1986, p.72) 
76

 Georges Wybo (1880-1943) Adolphe Eugène Henri Georges Wybo, arquitecto francês, que publicou 
uma colecção de Casas Rurais. (Pinto, 1986, p.72) 
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oportunidade de conhecer também o edifício de Patout,77 o Pavillon du Collectionneur 

caracterizado pelo seu corpo semicircular. (Maia, 1986, p.47)   

 

A ornamentação do Pavilion Austrichien de Josef Hoffmann, Cassiano teve a 

oportunidade de visualizar mais uma das suas obras, sendo que deste autor já teria 

visitado o Stoclet Palace, na viagem que realizou em 1919 a Bruxelas. (Maia, 1986, 

p.48)  

Cassiano teve também a oportunidade de conhecer a obra dos arquitectos Joseph 

Hiriart 78, Georges Tribout 79 e Georges Beau80, que projectaram o Pavillion Galeries 
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 Patout Pierre (1879-1965) Arquitecto e decorador representante francês do movimento Art Déco. 

(Maia, 1986, p.130) 
78

 Joseph Hiriart (1888-1946) Arquitecto, trabalhava em parceria com George Tribout, Georges Beau e 
Françõis Lafaye, juntos tem várias obras, entre as quais o Pavillion Galeries Lafayette. (Maia, 1986, 
p.131) 
79

 Georges Tribout (1884-1962) Pintor e ceramista francês, é interessado em Arquitectura. Durante a sua 
vida elaborou diversas obras, entre as quais algumas peças de cerâmica, que expos na Exposição de 
Artes Decorativas de 1925, em Paris. (Maia, 1986, p.131) 

 

Ilustração 49 - Pavillion des Grands Magasins du Printemps de 

Henri Sauvage e Georges Wybo, Expositio Internacional dês Arts 

Décoratifs Industriels et Modernes Paris, 1925. (Pinto, 1986, p.72) 

 

Ilustração 50 - Pavillon du Collectionneur, na Exposition 

Internacional dês Arts Décoratifs Industriels et Modernes Paris, 
1925. (Maia, 1986, p.130) 

 

Ilustração 51 - Pavillion Austrichien de Josef Hoffmann, na 
Exposition Internacional dês Arts Décoratifs Industriels et 
Modernes Paris, 1925. (Maia, 1986, p.130) 

 

Ilustração 52 - Pavillion Galeries Lafayette de Joseph Hiriart 

Georges Tribout e Georges Beau, na Exposition Internacional dês 
Arts Décoratifs Industriels et Modernes, 1925.. (Maia, 1986, p.131) 
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Lafayette, constituído por uma caixa de cimento, ornamentado com outros materiais. 

Outras das obras que Cassiano teve também a possibilidade de conhecer foi o 

Pavillion de Lyon-Saint-Étienn, pertencente ao arquitecto Tony Garnier.81 A enorme 

torre em betão armado sinal dos novos tempos que chegavam, tendo sido igualmente 

visualizado por Cassiano, a Tour de Bordeaux e du Sub-ques, obra do arquitecto 

Charles Plumet82, que dava as boas vidas aos visitantes. (Maia, 1986, p.49) 

 

Ilustração 53 - Pavillion de Lyon-Saint-Etienn de Tony Garnier, 

na Exposition Internacional dês Arts Décoratifs Industriels et 
Modernes Paris, 1925. (Maia, 1986, p.129) 

 

Ilustração 54 - Tour de Bordeux de Charles Plumet, na 
Exposition Internacional dês Arts Décoratifs Industriels et 
Modernes Paris, 1925. (Maia, 1986, p.129) 

O deslumbramento pelas artes decorativas, representadas na Exposição de Paris de 

1925, levou vários arquitectos de todo o mundo a visitar a capital das luzes. “Ampla 

visita dos arquitectos portugueses, acabando por ditar uma orientação que viria a estar 

presente em outros certames organizados no território nacional, durante os anos 

de 1930, para a preparação da Exposição do Mundo Português.” (Pinto, 2015, p.69) 

Demorar-se-á na Exposição mas será também influência pela grandiosidade da “louca” 

cidade, das velhas mansardas. Cassiano voltaria a Paris, inúmeras vezes, com o 

receio, quase patético, de se alhear do “progresso”. E ai comprava livros, muitas 

revistas, algumas americanas que a sua mulher, uma apaixonada de Napoleão, 

traduziria, pormenorizadamente, nos serões, noite fora, entre chá bolos, na casa que 

construíram na travessa da Fábrica das Sedas. (Maia, 1986, p.51) 

Em 1926, Cassiano Branco volta novamente à capital francesa, mas primeiro visitando 

Espanha, de seguida passa por Paris e finaliza esta sua viagem em Inglaterra, 

“viagem que repetiria em 1939 pouco antes da 2ª Guerra Mundial e numa época de 

fortes convulsões internacionais.” (Pinto, 2015, p.56)  

                                                                                                                                                                          
80

 Georges Beau (1892-1958) Arquitecto, trabalhava em parceria com Joseph Hiriart, George Tribout e 
Françõis Lafaye, juntos tem várias obras, entre as quais o Pavillion Galeries Lafayette. (Maia, 1986, 
p.131) 
81

 Tony Garnier (1869-1948) Arquitecto e urbanista francês, foi o primeiro arquitecto da história a criar um 
projecto utópico detalhado de uma cidade industrial. (Maia, 1986, p.129) 
82

 Charles Plumet (1861-1928) Arquitecto, designer e ceramista francês. (Maia, 1986, p.129) 
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Esta viagem iniciou-se no país vizinho, Espanha, país em que a arquitectura moderna 

não tinha grande projecção, devido à interrupção da sua evolução em função da 

Guerra Mundial. 

De Espanha viaja para a capital Francesa, voltando a Paris pela terceira vez. Esta 

cidade era uma das capitais Europeias que mais manifestava o período áureo da 

arquitectura moderna, não existindo nessa época em Portugal, qualquer edifício 

conotado com esse movimento, confirmando o isolamento cultural dos arquitectos 

portugueses e a ausência de raízes do movimento moderno no nosso país, que só 

apareceram em território nacional alguns anos depois. 

Tal como os seus colegas de geração e os da precedente, também Cassiano, mal 

concluíra a sua formação logo ensaiava os primeiros passos na profissão, primeiro num 

«clássico» de seguro desenho e domínio espacial (que a C.M. Serta, de 1927, 

documenta), para logo a seguir, fazendo tábua raza da aprendizagem académica, 

ensaiar o «moderno» (Stand Rios de Oliveira, 1928) de forte afinidade com a 

arquitectura «lá de fora», sobretudo o Art Deco, com que contactou directamente em 

Paris, numa dualidade estilística que iria perdurar na sua obra por muitos anos. 

(Ferreira, 1991, p.33) 

Na cidade londrina Cassiano Branco, “procura documentar-se sobre as teorias de 

Ruskin83 e Morris84.” (Carvalho, 1998, p.5) Nesta cidade toma contacto com a “ousadia 

de algumas construções do ferro, respirava ainda a contradição entre o defendido pelo 

filósofo revolucionista Herbert Spencer 85  e a persistência de um gosto vitoriano.” 

(Maia, 1986, p.46) 

Em Junho do ano 1939 Cassiano Branco repete as suas últimas viagens realizadas 13 

anos antes. Este período corresponde a uma época marcada por fortes convulsões 

internacionais, em consequência de correspondência ao início da II Guerra Mundial. 

No seu regresso a cidade de Paris, onde visita várias obras de Mallet-Stevens. “Este 

poderá apreciar, nas suas obras construídas, a preferência pelas soluções 

geométricas, os princípios de raiz cubista, acentuados no exterior dos edifícios, mas, 

em que por vezes transparece a hesitação entre o funcionalismo e a abstracção.” 
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 John Ruskin (1819-1900) Escritor britânico, poeta, desenhador, crítico de arte e crítico social britânico. 
Ele cria ensaios de artes e arquitectura que se tornaram extremamente influentes na era Vitoriana. O seu 
pensamento vincula-se ao Romantismo, movimento literário e ideológico. Esteticamente, apresenta-se 
como reacção ao Classicismo e com admiração ao medievalismo. No ano de 1851, iniciou-se como 
defensor inicial e patrono da Irmandade Pré-Rafaelita, inspirando a criação do movimento Arts & Crafts. 

(Rio, 1957, p.5-7) 
84

 William Morris (1834-1896) Foi um dos principais fundadores do Movimento Arts & Crafts britânico. Ele 
foi pintor de papel de parede, tecidos e livros, além de escritor de poesia e ficção e um dos fundadores do 
movimento socialista na Inglaterra. Morris defendia a criação objectos belos a preços acessíveis, para as 

pessoas comuns. (Rio, 1957, p.8) 
85

 Herbert Spencer (1820-1903) Filosofo inglês e representante do liberalismo clássico. Na sua obra 
procurou aplicar as leis da evolução a todos os níveis da actividade humana. (Maia, 1986, p.96) 
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(Maia, 1986, p.50) Esta obra, anos mais tarde, constituiu também um edifício de 

referência para as suas obras, como para outros arquitectos contemporâneos como 

Siza Vieira. 

Em Inglaterra Cassiano Branco teve a oportunidade de visitar edifícios de qualidade e 

perceber como estes eram inseridos na estrutura urbana, conseguindo ainda visitar 

um conjunto de projectos de cinemas, acabam de ser construídos, como o Ódeon em 

Leicester Square e o Dremland em Margate Kent. (Maia, 2015, p.50) 

Se isso não impediu que em 1923 Howard Robertson e Murray Earton ai construíssem 

o ‘Royal Horticultural Hall’, com arcos parabólicos de cimento armado, foi sobretudo, a 

partir de 30, que o movimento ‘funcionalista’ internacional ai penetrou, com êxito 

mundano, através de três cinemas dos quais tiveram maior relevância, para Cassiano 

Branco, o ‘Odean’ de 1937 em Leicester Square, e o ‘Oreanland’ em Margate Kent de 

1935.” (Maia, 1986, p.50)  

No ano de 1953, só após o fim da segunda Grande Guerra, Cassiano Branco volta a 

viajar, deslocando-se pela primeira vez até Itália, onde visita a cidade de Milão, sendo 

que nesse mesmo ano revê, novamente, a cidade de Paris. (Maia, 1986, p.51) Entre 

1957, até ao ano de 1968, dois anos antes da sua morte, Cassiano faz algumas 

viagens, visitando principalmente Espanha e França. 

 

 Ilustração 55- Ódeon em Leicester Square. 
(Leite, 2013) 

 

 Ilustração 56 - Dremland em Margate Kent. (Leite, 
2013) 

Em Espanha, as zonas mais visitadas por Cassiano, são a região de Sevilha e 

Barcelona. Na cidade de Barcelona, certamente conheceu a La Sagrada Familia86 de 

Antóni Gaudi,87 “apesar das diferentes posições estéticas em que se situam, a mesma 
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 La Sagrada Familia (1883) Templo Expiatório da Sagrada Família, grande templo católico e 
extremamente rico, desenhado pelo arquitecto catalão Antóni Gaudí, homem expoente da arquitectura 
modernista catalã. Este edifício nunca chegou a ser acabado, devido à morte de Gaudi e à Guerra Civil 

Espanhola. (Rio, 1957, p.12) 
87

 Antóni Gaudi (1852 – 1926) Famoso arquitecto catalão, foi uma figura bastante importante do 
modernismo catalão. As suas obras revelam um estilo único, individual e na sua maioria encontram-se na 
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paixão pelo ondulado e pela movimentação dos elementos estruturais.” (Maia, 1986, 

p.51) Talvez tenha sido na obra de Gaudi, que Cassiano se tenha influenciado para 

introduzir as constantes ondulações presentes nas suas obras. 

Depois do final da II Guerra Mundial, Cassiano volta a Paris em 1957, mais tarde em 

1963 e por fim em 1968, ano conturbado para os franceses.88 Não se sabe ao certo se 

no período entre os anos 1957 e 1968, se apenas visitou a capital francesa por uma 

vez, ou se existiram mais viagens para além da efectuada em 1963. “A sua opção é, 

para além do mais, um indicativo da sua grande admiração pela cultura francesa a do 

seu amor a Paris.” (Maia, 1986, p.54) 

Cassiano nestas viagens a Paris, teve contacto com as construções do ferro, “através 

da biblioteca de Santa Genoveva, de Marc Seguin89 e da Estação de Leste, de Henri 

Labrouste90.” (Maia, 1986, p.53) A arquitectura de engenheiros presente nesta cidade 

fascinava Cassiano, tendo como referencias Henri Dion, Léopold-Amédée Haidy91 e 

principalmente Gustave Eiffel. 92  “Para Cassiano havia de facto uma “capital do 

mundo”, onde tudo se encontrava e tudo convergia: Paris.” (Maia, 1986, p.54) 

Verifica-se, assim, que Cassiano Branco, se é dentro da sua geração, e tanto quanto 

nos permite o conhecimento actual dos seus contemporâneos, uma personalidade 

invulgar, pelo interesse com que buscava, fora das fronteiras portuguesas, o 

acompanhamento dos movimentos arquitectónicos internacionais, não nos admiramos 

que, apesar das dificuldades impostas, por uma economia de sobrevivência, cada vez 

mais débil, ele optasse por ir, dentro da regularidade possível, a Paris.” (Maia, 1986, 

p.55) 

Com 22 anos, o arquitecto lisboeta realiza a sua primeira viagem, depois da viagem a 

Bruxelas, seguiram-se inúmeras que realizou até aos seus 71 anos, sempre 

procurando nestas deslocações a outros países “acompanhar a “evolução do Mundo”.” 

(Maia, 1986, p.55) Nos pensamentos e consequentes obras de Cassiano, 

implicitamente, estão reflectidas a importância e as influencias exercidas pelas viagens 

que este arquitecto realizou ao longo do seu percurso. 

                                                                                                                                                                          
cidade de Barcelona. A Sagrada Família é a sua obra mais conhecida, à qual dedicou mais de 40 anos da 
sua vida e hoje em dia este edifício de caris religioso foi considerado Património Mundial da UNESCO. 
(Rio, 1957, p.12) 
88

 Ano de 1968 em França (1968) Maio desse ano, uma greve geral se instalou em França, ganhando 

proporções revolucionarias, mas acaba por ser desencorajada pelo Partido Comunista Francês, que 
acaba por ser acusado de tramarem contra a República. (Maia, 1986) 
89

 Marc Seguin (1786 – 1875) Engenheiro e inventor francês, inventou a primeira caldeira tubular e o 

primeiro barco a vapor. Na sua carreira também aperfeiçoou o sistema da ponte suspensa. (Maia, 1986) 
90

 Henri Dion (1828 – 1878) Engenheiro civil francês, realizou ao longo da sua vida várias pontes em 
ferro. (Maia, 1986) 
91

 Léopold-Amédée Haidy (1829 – 1894) Arquitecto francês, foi assistente da seção francesa na 

Exposição Universal em Londres. (Maia, 1986) 
92

 Gustave Eiffel (1832 – 1923) Alexandre Gustave Eiffel, engenheiro francês que participou na 
construção da Estatua da Liberdade em Nova York e da Torre Eiffel em Paris. (Maia, 1986) 
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3.2. VIDA E OBRA ATÉ À DÉCADA DE 40 

A vida profissional de Cassiano Branco foi constituída essencialmente por duas fases: 

uma primeira que marca a sua praxis arquitectónica até aos anos 40 e uma segunda 

correspondente ao período entre os anos 40 e o final da sua carreira. Nesta primeira 

fase, Cassiano vive os anos de maior apogeu na sua carreira, conseguindo 

essencialmente na década de 30 realizar a arquitectura que desejava. “Aberto a 

diversas correntes que se estendiam do Art Déco ao neoplasticismo,93 ao futurismo94 e 

ao expressionismo,95 a sua arquitectura «mais válida», de 1928 a 1940 reflecte-as de 

forma heterogénea96 e com uma «marca» bem pessoal.” (Ferreira, 1991, p.42) 

Cassiano Branco no período correspondente aos anos 30 destacou-se relativamente 

aos arquitectos da sua geração, devido à sua linguagem moderna e utilização de 

novos mecanismos de progresso, como a utilização do betão armado e adoptando 

valores espaciais e estilísticos, adquiridos nas suas viagens na Europa e subjacentes 

aos valores modernistas. Este foi um período focado em marcar fortemente a cidade 

de Lisboa com uma imagem de progresso, através da elaboração de projectos que ele 

acreditava que se tornariam ícones da capital. 

Nessa década de 30, Cassiano Branco tornara-se o arquitecto mais cobiçado por urna 

classe média emergente. "Os encargos de Cassiano eram formulados por pessoas de 

um perfil específico, ou seja. Alguém que queria algo 'moderno’, de baixo custo e de 

enorme efeito, e que suscitasse um desejo sedutor de urbanidade, que era conseguido 

pela inteligente consciência da capacidade dos materiais"', como notou Tormenta Pinto. 

Um '"certo sentimento de ilusão na sociedade" que o afastou sempre do caminho de 

outros ilustres arquitectos seus contemporâneos, como Pardal Monteiro ou Cristino da 

Silva. (Mendes, 2008, p.87) 

                                                           
93

 Neoplasticismo (1917) Surge na primeira década do século XX e consiste num movimento relativo à 
arte abstracta. Esta foi criada pelo pintor Holandês Piet Mondrian, e esta baseada na concepção analítica 
da pintura, na procura de um tipo de arte que transcenda a realidade externa, material, numa tentativa de 
chegar à essência através de uma linguagem plástica e objectiva, reduzindo-a a formas geométricas e 
cores puras. Este movimento foi difundido na revista De Stijl, cujo primeiro número foi publicado o 

Manifesto Neoplasticista, em 1918. (Roberts, 1999, p.121) 
94

 Futurismo (1909) Movimento caracterizado como uma escola de cunho artístico e literário, mas 

influenciando diversas áreas das artes. Esta corrente despreza explicitamente todo o padrão moral, bem 
como os valores que permaneceram no passado, valorizando a velocidade e os desenvolvimentos 

tecnológicos do final do século XIX.. (Roberts, 1999, p.126-127) 
95

 Expressionismo (Inicio do século XX) Surge na Alemanha e consiste num movimento artístico que 

procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor, não tanto a copia fiel da realidade. Este 
movimento é visto como a face oculta da modernização, o isolamento, a alienação, a massificação se 
fizeram presentes nas grandes cidades e os artistas acharam que deveriam captar os sentimentos mais 

profundos do ser humano. (Roberts, 1999, p.124) 
96

 Forma Heterogénea – União de duas ou mais formas diferentes, em que apesar da sua união é 

possível reconhece-los enquanto elementos individuais. (Roberts, 1999) 
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Ilustração 57 - Barra cronológica da obra de Cassiano Branco, até à década de 1940. (Ilustração Nossa, 2015) 

1922

1941 - Junta Nacional da Vinha e do Vinho, Rua Moutinho da Silveira, nº5 Lisboa

Cine-Teatro Éden

Coliseu do Porto

Inauguração do Cine-Teatro Éden

Inauguração do Coliseu do Porto

VIDA E OBRA ATÉ À DÉCADA DE 40SALAS DE ESPECTÁCULO

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Cine-Teatro Éden

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Coliseu do Porto

1924 - Concurso para Píscinas, Lisboa

1926 - Câmara Municipal da Sertã

1927 - Câmara Municipal da Sertã

1928 - Garagem, Av. da Liberdade

         - Concurso para o Pavilhão de Portugal, Exposição Universal de Sevilha

1929  - Armazéns de Pesca, Mossâmedes

          - Primeira proposta para o Éden-Teatro, Praça dos Restauradores em Lisboa

1930 - Segunda proposta para o Éden-Teatro, Praça dos Restauradores em Lisboa

         - Estudos para o Plano da Costa da Caparica

1931 - Terceira proposta para o Éden-Teatro, Praça dos Restauradores em Lisboa

1932 - Edificio na Rua Almeida Brandão, nº3 a 5 Lisboa

         - Edificio na Nova de S.Mamede, nº17 Lisboa

1933 - Abandono do Projecto do Éden-Teatro, Praça dos Restauradores em Lisboa

         - Quiosque dos Restauradores, Lisboa - Projecto para Estrada de Circulação da Cidadela de Cascais - Edificio da Av.

          José de Almeida, nº10, 12, 14, 16, 18 e 24 Lisboa - Edificio da Rua Xavier Cordeiro, nº19 a 21 em Lisboa

1934 - Monumento ao Infante D. Henrique, Cabo de Sagres - Concurso para o Plano de Reintegração do Rossio, Lisboa -

        - Edifício Av. Óscar Monteiro Torres, nº 28 a 32 Lisboa - Edificio Rua do Salitre, nº179 Lisboa - Edifício Av. Ressano

        Garcia, nº25 Lisboa - Edifício Av. Santos Dumond, nº76 Lisboa - Hotel Victória Av. Lisberdade Lisboa

1935 - Hotel Victória, Lisboa -Ed. Rua Nova do Desterro, nº7 e 7a Lisboa -Ed. Av. Defensores de Chaves,nº50  Lisboa -Ed.Av.

        Ressano Garcia, nº31 Lisboa - Ed. Av. Rovisco País, nº18 Lisboa - Ed. Av. Alvarés Cabral, nº12,13,14,30,32,34,35 e 36

        Lisboa -Ed.Rua do Arco de São Mamede, nº93, 95 Lisboa - Ed.Rua da Rep.,nº88 Lisboa - Ed.Rua José C. dos Stos, Lisboa

1936 - Alpendres para o Rossio e Restauradores, Lisboa - Ed. Av. Alváres Cabral, nº44, 45, 46, 47 e 48 Lisboa - Ed. Rua Padre

         António Vieira, nº6 Lisboa - Ed. Rua Palmira, nº33 Lisboa - Ed. Av. Manuel da Maia, nº36 Lisboa - Barragens Vale do

         Sado, Vale do Gaio e Rio Ponsul . Estação de Caminhos de Ferro de Benguela, Angola

1937 - Primeira proposta para o Coliseu do Porto

         Ed. Av. Rua Nova de São Mamede, nº7 Lisboa - Ed. Av. Defensores de Chaves, nº27 Lisboa - Ed. Av. Columbano

         Bordalo Pinheiro, nº87 Lisboa - Inicio do Portugal dos Pequenitos, Coimbra

1938 - Ed. Rua Rodrigues Sampaio, nº15a, 15b e 15c - Grande Hotel das Termas de Luso

1939 - Coliseu Rua Passos Manuel, Porto - Urbanização de uma praça na Exposição do Mundo Português, Lisboa

1940 - Café de Cristal (demolido) . Av. da Liberdade, nº131 Lisboa

         - Junta Nacional da Vinha e do Vinho, Rua Moutinho da Silveira, nº5 Lisboa
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A vida profissional de Cassiano Branco inicia-se antes mesmo de finalizar a sua 

formação académica, ensaiando os primeiros passos da sua carreira primeiramente 

num classicismo,97 que rapidamente se desvanece e se transforma numa linguagem 

muito mais moderna, com fortes referências com o que se fazia fora de Portugal. Em 

1922 realiza o seu primeiro projecto, apresentado uma proposta para o Mercado 

Municipal da Vila da Sertã. Dois anos mais tarde “apresenta uma proposta relativa a 

uma “Piscina Coberta”, para Lisboa.” (Carvalho, 1998, pág.5) 

No ano de 1926 inicia-se como aprendiz de José Purificação Coelho, o que contribui 

para o início da sua actividade profissional. No ano seguinte, Cassiano apresenta um 

projecto de linhas clássicas para a Câmara Municipal da Sertã e as residências para 

magistrados na Vila da Sertã. Em 1928, projecta o Stand Rios de Oliveira, situado na 

Avenida da Liberdade em Lisboa, projecto em que ensaia os seus primeiros traços 

modernistas, “sobretudo o Art Déco, com que contactou directamente em Paris, numa 

dualidade estilística que iria perdurar na sua obra por muitos anos.” (Ferreira, 1991, 

p.29)  

 

Ilustração 58 - Câmara Municipal da Sertã, 
Sertã. (Ferreira, 1991, p.36) 

 

Ilustração 59 - Enquadramento com a rua do 
Stand Rios e Oliveira, Avenida da Liberdade, 
Lisboa. (Pinto, 2015, p.110) 

 

Ilustração 60 - Vista frontal do Stand 

Rios e Oliveira, Avenida da 
Liberdade, Lisboa. (Lete, 2013) 

Apesar destes projectos pontuais que Cassiano iria realizado, este foi um período 

marcado pela falta de encomendas, ao contrário dos seus colegas de geração. As 

vincadas opções políticas, que nunca escondeu, constituíram uma das principais 

razões para esta circunstância, não sendo chamado para obras públicas e realizando 

a maior parte da sua actividade profissional dedicado a projectos de clientes privados. 

                                                           
97

 Classicismo – Referencia ao antigo e valorização à antiguidade Clássica, como padrão de excelência 

do sentido estético. A arte clássica procura a pureza formal, o equilíbrio e o rigor. As três grandes 
manifestações classicistas da Idade Moderna europeia são o renascimento, o humanismo e o 

neoclassicismo. (Roberts, 1999) 
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Cassiano Branco, embora tenha elaborado obras provenientes da contratação pública, 

como o embelezamento das barragens de Vale do Sado, Vale do Gaio, Idanha-a-Nova 

e Belver, o Instituto Nacional da Vinha e Vinho, ou próprio Portugal dos Pequenitos, 

trabalhará essencialmente com promotores privados. (Pinto, 2015, p.309) 

Posteriormente a estes tempos mais difíceis surge uma das melhores fases da sua 

carreira, os anos 30. Este período trouce-lhe um considerável número de 

encomendas, provenientes dos seus inúmeros contactos sociais e o modo bastante 

original que desenvolveu a sua carreira, a sua versatilidade e qualidade que 

impressionava, permitiram-lhe assegurar um grupo de clientes que lhe foram fiéis. 

Uma carteira de encomendas que lhe foi relativamente favorável, quer pela diversidade 

das entidades contratantes, quer pela diversidade e importância dos programas e das 

localizações, por todo o país e também pelo ultramar, permitiu-lhe ligar uma vasta obra 

quase incoerentemente repartida pelas duas atitudes. (Maia, 1991, p.) 

No ano de 1929 Cassiano elabora a primeira proposta de alteração para o Cine-Teatro 

Éden, inicialmente com o objectivo de remodelação e melhoramento do espaço, mas, 

acabou por ser um novo projecto. Para a ampliação desta sala de espectáculos 

elaborara três propostas que nunca chegaram a ser aprovadas, sendo uma das 

maiores dificuldades a aceitação da fachada. Todos estes acontecimentos e 

problemas com o dono de obra ditam o seu afastamento do projecto em 1933, antes 

da sua conclusão, o que ditou que este fosse assinado pelo engenheiro Carlos Dias, 

mas, anos depois é dada a autoria a Cassiano Branco. O Éden tornasse a rampa de 

lançamento do trabalho do arquitecto. 

A arquitectura das fachadas urbanas de Cassiano Branco, como dizia Paulo Varela 

Gomes "resultou em pedaços coerentes de cidade com assinalável consistência 

tipológica e formal. Ele foi o arquitecto da Lisboa não monumental, da Lisboa de todos 

os dias, dos anos 1930”. (Pinto, 2015, p.310) 

 

Ilustração 61 - Fotografia do Cine-Teatro Éden em Lisboa, 
1935. (Leite, 2013) 

 

Ilustração 62 - Escadas do Cine-Teatro Éden, evidenciando a cor 
vermelha que predomina no hall de entrada. (Ilustração nossa, 2015) 
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No ano de 1930, Cassiano Branco apresenta duas propostas que reflectem a sua 

consciência relativamente ao crescimento da arte cinematografia, conjugando-a com a 

dimensão arquitectónica. Uma das propostas apresentadas pelo arquitecto lisboeta 

consiste num plano urbanístico para a Costa da Caparica, revelador do seu apurado 

sentido cinematográfico. No mesmo ano apresenta um estudo para a cidade do 

cinema, Português em Cascais, elaborando uma utópica vila, em que pretendia 

“transformar aquele local numa nova “Hollywood da Europa”.” (Pinto, 2015, p.157) 

 

Ilustração 63 - Plano urbanístico para a Costa da Caparica, 1930. (Leite, 
2013) 

 

Ilustração 64 - Plano para a Cidade do Cinema Português 
em Cascais, 1930. (Branco, 1930) 

No ano de 1933, Cassiano vivia um óptimo período profissional, com um significativo 

volume de projectos em mãos, um dos quais o já demolido quiosque-esplanada do 

Café Paladium, de estrutura em ferro e revestido a vidro, “de onde se gozava uma 

vista privilegiada sobre o coração da cidade.” (Mendes, 2008, p.88) Em 1935/36, 

paralelamente aos projectos que estavam em curso a decorrer na capital lisboeta, 

projecta as Estações de Caminhos-de-Ferro de Benguela. 

Em 1935 Cassiano encontrava-se no auge da sua carreira, apresentando nesse ano o 

Hotel Victória que, para muitos, é considerada a sua obra mais completa, “pela forma 

magistral de como utilizou os valores volumétricos do código modernista.” (Mendes, 

2008, p.90) A Avenida da Liberdade em Lisboa, era uma vez mais palco de mais uma 

das obras de Cassiano, desta vez o local onde se situava o Hotel. 

Este projecto apresentava uma solução de fachada, na mesma linha de pensamento 

apresentada por Cassiano nos seus prédios de rendimento, “simbiose estilística de 

elementos já utilizados separadamente, agora assimilados num sistema de volumes 

paralelepipédicos, cilíndricos e de bandas horizontais de grande força, e como que 

redando em torno do coroamento das varandas cilíndricas” (Ferreira, 1991, p.67) A 

fachada para além da conjugação de todos estes elementos, apresenta um 

revestimento em pedra, metal nos frisos horizontais e ao nível do piso térreo 
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encontrava-se coberta por chapa metálica que faziam a continuidade com a pala de 

entrada. 

Assim, nesta obra, Cassiano parece de novo afastado das linhas mais ortodoxas do 

movimento moderno, de que se aproximara em 1933, e de novo próximo duma 

arquitectura de pendor expressionista, com um carácter original embora não  

destituído dum certo sabor parisiense...  (Ferreira, 1991, p.73) 

Interiormente o espaço foi extremamente cuidado e pormenorizado por Cassiano, 

embora as dimensão reduzidas do interior não lhe tenha permitido um grande jogo 

espacial, optando por uma relação complexa entre as várias zonas do hotel. O piso 

térreo é aquele que apresenta uma planta mais livre, possibilitando uma maior 

liberdade espacial que a compartimentação que os pisos superiores exigiam não lhe 

permitia ter. Outro dos pontos de primazia deste projecto focasse no desenho do 

mobiliário, recorrente na época e que Cassiano já teria explorado esta área no Éden. 

Para benefício de Lisboa, é aqui que se localizam as mais significativas obras de 

Cassiano Branco, incluindo aquela que terá sido resultante do seu mais tranquilo 

projecto, o Hotel Victoria, felizmente preservado até aos nossos dias, mas que não faz 

esquecer, no entanto, todos os outros, prédios e moradias, que contribuíram para 

caracterizar e valorizar a paisagem urbana da cidade nas áreas de expansão dos anos 

30 e 40.” (Maia, 1991, p.87) 

 

Ilustração 65 - Fachada do Victoria Hotel, Avenida da Liberdade, Lisboa. 
(Pinto, 2015, p.128) 

 

Ilustração 66 - Fachada do Victoria Hotel, Avenida da 
Liberdade, Lisboa. (Pinto, 2015, p.126) 

 
Este período do percurso de Cassiano Branco ficou bastante vincado não só pelos 

edifícios de cariz público, requisitados por clientes privados, como também pelos 

inúmeros prédios de rendimento que desenhou, embora alguns deles tenham sido 

assinados por engenheiros. Os seus edifícios marcaram a cidade de Lisboa neste 

tempo, essencialmente entre o período de 1933 e 1938, devido à “variedade temática 
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adoptada, sendo no entanto possível o seu agrupamento em várias categorias e 

formas expressivas, embora cada obra nova contenha elementos de síntese da 

produção anterior.” (Ferreira, 1991, p.89) Ou seja, os edifícios projectados por 

Cassiano foram divididos em três grupos, aos quais o professor Luís França intitulou: 

prédios de risca ao meio, os de movimentos picturais e os de fachada ondulada. 

A obra de Cassiano Branco confunde-se com a dos engenheiros, sobretudo no caso 

dos prédios de rendimento que, dado o sistema construtivo em betão, muitas vezes 

eram concebidos na íntegra por estes especialistas. Em bastantes casos de prédios de 

rendimento que Cassiano Branco elaborou, aparece, não a sua assinatura como 

técnico responsável, mas a dos engenheiros, nomeadamente, António José de Ávila do 

Amaral (1898-1983), Jacinto Bettencourt, Luís Cabeça Dutra (1909-1973), 

Pedro Cavalieri Martinho, Paulo Almeida Avites, Manuel da Conceição Gomes, ou 

Francisco Teixeira Rego, entre outros. A qualificação da arquitectura “tipo Cassiano 

Branco fez escola”, junto de todo este círculo de técnicos que nessa altura dominavam 

o mercado de projectos da cidade de Lisboa. (Pinto, 2015, p.179) 

O primeiro grupo de edifícios referidos englobava os que tinham varandas com uma 

risca vertical localizada centralmente, salvo algumas excepções; a “composição 

centrada num elemento vertical donde partem bandas horizontais seccionadas sendo 

o edifício da Rua Rodrigo da Fonseca, 143, assinado por Ávila Amaral um dos mais 

notáveis.” (Maia, 1991, p.267). 

 

Ilustração 67 - Edifício situado na 
Avenida Joaquim António Aguiar, 
Lisboa. (Pinto, 2015, p.177) 

 

 

Ilustração 68 - Edifício situado na Avenida 
Defensora de Chaves, Lisboa. (Pinto, 2015, p.233) 

 

Ilustração 69 - Edifício situado na 
Avenida Defensora de Chaves, Lisboa. 
(Pinto, 2015, p. 181) 

O segundo grupo de edifícios era constituído por varandas de movimentos picturais, 

(Ilustração 48 e 49) com “bandas horizontais em vidro e alvenaria, com afinidades aos 

prédios parisienses da mesma época, sendo na nossa opinião muito mais depurado, 

numa perfeita síntese formal.” (Ferreira, 1991, p.68)  
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Ilustração 70 - Edifício de movimento pictórico, na Rua Palminha em 
Lisboa. (Pinto, 2015, p.183) 

 

Ilustração 71 - Edifício de 
movimento pictórico, na Rua 
Palminha em Lisboa. (Pinto, 
2015, p.183) 

E por fim, o terceiro grupo de edifícios era relativo a todos os que tinham uma fachada 

dinâmica, em que Cassiano explorara a temática das varandas salientes: prismáticas, 

cilíndricas e poligonais. Estas varandas dinâmicas eram agregadas às fachadas 

planas, muitas vezes este jogo era complementado por conjugações de cores ou de 

frisos, vertical e horizontalmente, ao longo da fachada. “Dos primeiros prédios que 

desenhou, os da Av. Rovisco Pais, Rua Eiffel e Av. Santos Dumont exploram a 

temática das varandas salientes prismáticas.” (Ferreira, 1991, p.70) 

 

Ilustração 72 - Edifício de varandas 
prismáticas na rua Nova de São 
Mamede, nº17 em Lisboa. (Pinto, 
2015, p.185) 

 

Ilustração 73 - Edifício de varandas cilíndrica 
na rua Nova de São Mamede, Lisboa. (Pinto, 
2015, p.183) 

 

Ilustração 74 - Edifício de varandas 
poligonais na Rua Nova do Desterro, nº7 
Lisboa. (Pinto, 2015, p.187) 

Os prédios de rendimento são um dos focos da obra de Cassiano, mas, para além 

destes também projectou várias moradias, às quais, “assume o tema das moradias de 

forma distinta da dos prédios urbanos, […] nas moradias essa intervenção é global 

abrangendo ao acto de projectar, talvez pela existência dum programa, dum cliente.” 

(Ferreira, 1991, p.73) O contacto com os clientes poderá ser um dos motivos que o 

levam a uma discrepância de estilos habitacionais. De qualquer modo “tornou-se no 

divulgador, ao nível da arquitectura doméstica «de consumo», dos primeiros signos e 
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formas do «moderno abstracto» na arquitectura portuguesa – e, como entrou no 

quotidiano dos lisboetas.” (Fernandes, 2006, p.96-97) 

Já nos finais da década de 30, Cassiano projecta uma das suas obras de referência, o 

Coliseu do Porto. Neste projecto trabalhou num período balizado entre 1937 e 1939, 

ano em que abandona o projecto, à semelhança do que já acontecera anos antes com 

o Éden. Este edifício envolto em grandes polémicas acerca da sua autoria, deixa um 

notável exemplo do fecho de um ciclo das produções modernistas do arquitecto. 

O Coliseu do Porto, constituiu uma obra de maturidade estilística em que Cassiano 

supera a crise do modernismo, que se estende a toda a Europa como vimos, por meio 

de uma solução de grande harmonia e força, numa síntese da linguagem moderna que 

praticara até então, com propostas do expressionismo e construtivismo, num todo 

elaborado de forma muito pessoal. (Ferreira, 1991, p.62) 

 

Ilustração 75 - Fachada do Coliseu do 

Porto, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 76 - Hall de entrado do Coliseu do Porto, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

Em 1938, Cassiano já iniciara a colaboração no Portugal dos Pequenitos, ao qual se 

dedicou durantes anos e o que o levou a procurava algumas obras naquela região de 

modo a facilitar a sua deslocação, ao que surge o projecto do Grande Hotel do Luso, 

situado na região de Coimbra. Nesta obra o arquitecto ensaia o regionalismo, num 

trabalho que já perdera o fulgor de outros tempos, “com uma forte imagem mas de 

escala nada sedutora sem qualquer atractivo conceptual que a recomendasse (antes 

evidenciando, um inadequado pendor regionalista decerto por solicitação dos 

clientes).” (Ferreira, 1991, p.63)  

Hotel do Luso, obra maior mas que é uma das peças (talvez a primeira...) da reviravolta 

da arquitectura portuguesa, oficialmente incentivada, do final da década de 30, e 

também o Portugal dos Pequenitos, obra didacticamente precursora a que se dedicou, 

com um interesse permanente, durante 25 anos. (Maia, 1991, p.99) 
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Ilustração 77 - Grande Hotel do Luso, na zona de Coimbra. (Pinto, 
2015, p.93) 

 

Ilustração 78 - Interior do Café de Cristal, na Avenida da 
Liberdade em Lisboa. (Pinto, 2015, p.87) 

Cassiano Branco no decorrer do ano de 1940 projecta o Café de Cristal, (Ilustração 

56) Reconhecido sua estética feita característico pela quantidade de espelhos, situado 

na Avenida da Liberdade e demolido anos depois. 

Com a chegada do fim da década de 30, percebe-se que a obra de Cassiano Branco 

perdia a força de outros tempos, “foi-se configurando cada vez mais a construções de 

um modelo unanimemente aceite daquilo que seria a expressão artística e 

arquitectónica do Estado Novo.” (Pinto, 2015, p.325) A conjuntura que se fazia sentir 

no país em muito contribuiu para o rumo que a sua carreira tomou, numa época em 

que o nacionalismo vinha crescendo como contributo das classes intelectuais, 

chocando com os princípios arquitectónicos desta geração de artistas. 

A heterogeneidade desse trabalho chegou por vezes a atingir uma total falta de 

coerência teórica quando no meio de vasta produção de obras de linhas puras 

características dum espirito moderno, Cassiano desenhava outras «em clássico» 

(geralmente moradias para amigos... num «estilo» mais tarde denominado de 

«português suave») na maioria das vezes sem a qualidade exigível... (Ferreira, 1991, 

p.89) 

Cassiano entra assim numa outra fase da sua carreira, a “complexidade e 

irregularidade da sua obra, antes mesmo de ter sido forçado a assumir as directivas 

oficiais dos anos 40 revela das incongruências da sua formação e das contínuas 

contradições que se viu obrigado a assumir na sua prática profissional.” (Maia, 1991, 

p.123) A sua obra nesta época e nos anos que se seguiam, iria forcar-se numa 

dualidade duvidosa de estilos, entre o tradicionalismo98 e o modernismo. 

  

                                                           
98

 Tradicionalismo ou Português Suave (1940-1950) Modelo arquitectónico utilizado em edifícios 

públicos e privados portugueses, essencialmente durante o regime do Estado Novo. (Torgal, 2009, p.178) 
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3.3. VIDA E OBRA DEPOIS DA DÉCADA DE 40 

A vida profissional de Cassiano Branco é dividida em duas fases, como já fora referido 

a segunda fase da sua carreia é balizada entre 1940 e 1969. Este período foi marcado 

por uma rotura formal com o que projectado nos anos 30 e com o processo criativo 

que Cassiano vivera até essa data, os quais seriam alteradas devido às imposições 

artísticas impostas pelo Estado, que pretendia uma arquitectura mais nacionalista. 

A rotura formal que se verificou no início dos anos 40, filiada não só na vontade oficial 

de recuperação de valores considerados genuinamente portugueses, mas também 

num certo esgotamento dos modelos da década anterior, tal como se verificava no 

resto da Europa, foi agravado pela impossibilidade de qualquer debate, não só interno, 

que as condições político-sociais não autorizavam, mas mesmo externo, em 

consequência da II Guerra Mundial. (Maia, 1991, p.211) 

Cassiano vivera um período descendente no processo criativo e desmotivador, por 

consequência para todos os arquitectos inclusive para Cassiano Branco que não teve 

como evitar esta situação. O regime pretendia uma arquitectura que recuperasse os 

valores considerados genuinamente portugueses, retomando um tradicionalismo de 

regras rígidas através de um catálogo de formas a explorar pelos arquitectos. 

Oscilando entre desinteressantes cópias dos modelos estabelecidos por colegas seus, 

como Cristino da Silva (Areeiro) ou Veloso Reis Camelo (António Augusto de Aguiar), e 

versões assumidamente grotescas desses mesmos modelos, realizadas através de 

pormenores onde se manifestava a sua frustração em não saber inserir-se com 

verdade e convicção nas vertentes projectuais estabelecidas nem saber ultrapassá-las 

estilisticamente, como outros fizeram. (Maia, 1991, p.210)  

A obra de Cassiano Branco, a partir deste período apresenta-se com um carácter 

irónico, numa dualidade, conjugando o modernismo com o implementado 

tradicionalismo. O arquitecto lisboeta, para além da ironia implementada as suas 

obras, não aderiu a um retrocesso no conhecimento arquitectónico, “o que se pode 

testemunhar não apenas pela enorme diminuição de projectos executados por 

Cassiano Branco, mas pela qualidade dos próprios projectos, que com raras 

excepções não oferecem motivos de grandes interesses.” (Ferreira, 1991, p.56) Este 

foi o início de um período que o conduziu ao declínio da sua carreira, as suas obras de 

resposta funcional conjugadas com a referida ironia referente representação de uma 

encenação urbana, muitas vezes representada por sobreposição de intenções. 

A sua própria habitação, na Travessa da Fábrica das Sedas, não escapa ao «estilo 

português» que cultiva, embora com pouca mestria, e cujos resultados se caracterizam 

por uma assinalável falta de harmonia de conjunto e por pormenores que parecem 

réplicas grotescas dos utilizados por outros profissionais mais vocacionados para essa 

expressão. (Ferreira, 1991, 57) 
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Ilustração 79 - Barra cronológica da obra de Cassiano Branco, depois da década de 1940. (Ilustração Nossa, 2015) 

VIDA E OBRA DEPOIS DA DÉCADA DE 40SALAS DE ESPECTÁCULO

Período em que Cassiano esteve envolvido no

projecto Cine-Teatro Império

1942 - Ed. na Rua Rodrigues Sampaio, nº17 Lisboa

1943 - Arranha-céus na Av. da Liberdade

         - Ed. na Av. da República, Mossâmedes

1944 - Ed. na Av. António de Aguiar, nº25 Lisboa

         - Hotel em Bragança

1945 - Primeira proposta para o Cine-teatro Império, Lisboa

         - Ed. Travessa Fábrica das Sedas, nº7 Lisboa

1946 - Segunda proposta para o Cine-teatro Império, Lisboa

         - Ed. na Av. António Augusto de Aguiar, nº19 Lisboa - Ed. Travessa Fábrica das Sedas, nº7 Lisboa

1947 - Terceira e quarta proposta para o Cine-Teatro Império, Lisboa - Ed. na Av. António Augusto de Aguiar, nº21 Lisboa

         - Proj. Hidroléctrica em Berver - Embelezamento da Barragem de Parcana, Vale do Rio Ocreza

1948 - Ed. na Av. Fontes Pereira de Melo, nº25 Lisboa

1949 - Praça de Londres, nº3 Lisboa

         - Ed. na Rua dos Navegantes, nº53 Lisboa

1950 - Moradia na Gago Coutinho, nº166 Lisboa

         - Hotel da Praia da Rocha

1951 - Moradia na Gago Coutinho, nº166 Lisboa - Ed. na Av. de Roma, nº54 Lisboa - Bar Europa na Rua Nova do Carvalho,

        nº18 Lisboa

1955 - Concurso para o Monumento ao Infante D. Henrique, Cabo de Sagres

1956 - Centro de Turismo da praia do Guincho

1957 - Ed. na Rua dos Navegantes, nº53 Lisboa

1958 - Proposta para uma ponte sobre o rio Tejo

        - Concurso para o pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Bruxelas

1960 - Reconstrução do Teatro Romano em São Mamede, Lisboa

1961 - Projecto para Adega em A-dos-Francos, Caldas da Rainha

         - Finalização do Portugal dos Pequenitos, Coimbra

1962 - Posto Fronteiriço de Galegos, Marvão

1963 - Posto Fronteiriço de Galegos, Marvão

         - Projecto para o Grémio do Comércio dos Concelhos de Torres Vedras, Cadaval e Sobral de Monte Agraço

1964 - Posto Fronteiriço de Galegos, Marvão

         - CTT de Portimão (ou edifício da Central Telefónica do Sul do País)

1965  - CTT de Portimão (ou edifício da Central Telefónica do Sul do País) - Banco de Portugal, Évora - Restaurante Furnas

          Lagosteiras, Cascaos

1940 - Café de Cristal (demolido) . Av. da Liberdade, nº131 Lisboa

         - Junta Nacional da Vinha e do Vinho, Rua Moutinho da Silveira, nº5 Lisboa

1941 - Junta Nacional da Vinha e do Vinho, Rua Moutinho da Silveira, nº5 Lisboa
Inauguração do Coliseu do Porto

Cine-Teatro Império

Inauguração do Cine-Teatro Império

1969 - Proposta de um edifício para a Parede, Cascais

1970
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No início dos anos 40, Cassiano atravessa um período fraco a nível de encomenda, 

todos estes acontecimentos teriam sido uma das causas principais para a baixa do 

volume de trabalho, o que leva a que este arquitecto efectuasse várias propostas, que 

não chegam a ser realizadas, como a Cervejaria Portugália, um Arranha-céus na 

Avenida da Liberdade, entre outros. Mais tarde em 1944, Cassiano realiza alguns 

projectos em que empregou as regras já impostas na época, o que “nada acrescentou 

de original a esse modelo.” (Ferreira, 1991, p.59) 

Em 1947 abandona o projecto do Cinema Império, no qual se encontrava a trabalhar 

desde 1945, repetia-se a história que nos tinha habituado no Éden e no Coliseu. Esta 

sala de espectáculo apesar do seu traçado moderno, espelha a diminuição do fulgor 

presente nas suas obras, “alguns elementos como as torres de vidro sugerem o Éden 

ou o Coliseu do Porto, mas sem a mesma frescura, pois Cassiano já não tem neste 

tipo de programas aptidão para sínteses que o satisfaçam, bem como aos clientes.” 

(Ferreira, 1991, p.71)  

 
Ilustração 80 - Fachada o Cine-Teatro Império, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 
Ilustração 81 - Sala de espectáculos, 2º balcão do Cine-Teatro Império, 

2015. (Ilustração nossa, 2015) 

Em 1950 Cassiano confronta-nos com uma dualidade entre o modernismo e o 

tradicionalismo, de onde resulta o arranha-céus da Praça de Londres numa atitude 

irónica, “caricaturando o “português suave”, enalteceria as virtudes do modernismo, 

chegando a admitir que o “arranha-céus” da Praça de Londres seria um gigantesco 

“cartoon” de betão e pedra denunciante das taras do tradicionalismo.” (Maia, 1991, 

p.179) Nesse mesmo ano apresenta o seu projecto para o Monumento ao Infante D. 

Henriques, no Cabo de Sagres.  

Em 1958 apresenta um projecto para a ponte sobre o rio Tejo, que vem a ver 

chumbada, um projecto em “betão armado com uma intencionalidade arquitectónica 

visível, que lhe conferem uma integridade de objectivos não detectável nos restantes 

projectos de C.B. dessas épocas.” (Maia, 1991, p.)  
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Ilustração 82 - Arranha-céus na 
Praça de Londres, Lisboa. (Maia, 
1991, p.183) 

 
Ilustração 83 - Monumento ao 
Infante D. Henrique, no Cabo de 
Sagres, 1955. (Maia, 1991, p.192) 

 
Ilustração 84 - Proposta da Ponte sobre o Tejo, Cassiano 
Branco, 1958. (Maia, 1991, p.193) 

Em 1961 Cassiano Branco finaliza o trabalho de muitas décadas do Portugal dos 

Pequenitos em Coimbra, obra à qual esteve ligado desde 1937. Este espaço 

encomendado por Bissaya Barreto99, pretendia ser um parque temático para crianças 

recheado de símbolos patriotas. Mas para muitos as miniaturas “não ultrapassava o 

valor lúdico que pretendia ter perante os seus utentes, para além de ser, junto do 

público, uma divulgação epidémica da arquitectura portuguesa, popular e erudita, 

apresentada em confusa miscelânea.” (Maia, 1991, p.146) No espólio de Cassiano é 

possível encontrar inúmeros recortes, da pesquisa exaustiva que realizou para a 

criação de casinhas e monumentos, a uma escala própria por ele criada conjugada 

com representação de elementos arquitectónicos do passado. 

Este conjunto percursor, é um misto de ExposiçãoMundo-português e de Disneylândia, 

que Cassiano acompanha desenleada mente durante anos, apoiando o seu amigo , o 

médico Bissaia Barreto (Paradoxalmente como se sabe o amigo íntimo e fiel, até final, 

do ditador António de Oliveira Salazar…) (Maia, 1991, p.125) 

 
Ilustração 85 - Monumento recreado por Cassiano Branco para o 
Portugal dos Pequenito, Coimbra. (Espólio de Cassiano Branco, 
1961) 

 
Ilustração 86 - Casa recreada por Cassiano Branco para o 
Portugal dos Pequenitos, Coimbra. (Espólio de Cassiano 
Branco, 1961) 

 

                                                           
99

 Bissaya Barreto (1886-1974) Politico e professor de medicina da Universidade de Coimbra, entre 

outras funções foi deputado à Assembleia Nacional Constituinte. Depois do golpe de Estado, aderiu à 
União Nacional, de que foi um destacado dirigente. (Torgal, 2009, p.203) 
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Em 1965 projecta o Banco de Portugal em Évora (Ilustração 65) e posteriormente em 

1968 a Estação de Correios de Portimão, (Ilustração 66) cuja dualidade estilística se 

tornava recorrente nas obras, um eclectismo de inspiração tradicional conjugado com 

um modernismo, que apesar das regras impostas pelo regime, Cassiano sempre 

tentou introduzir indirectamente. (Maia, 1986, p.49) 

 
Ilustração 87 - Banco de Portugal em Évora. (Maia, 1991, p.211) 

 
Ilustração 88 - Correios CCT de Portimão, 
último projecto de Cassiano Branco, 1968. 
(Maia, 1991, p.211) 

No final dos anos 60 Cassiano encontrava-se num período difícil da sua carreira, para 

trás ficara um dos “arquitectos mais brilhantes da sua geração, embora não tenha sido 

como tal reconhecido.” (Ferreira, 1991, p.30) Este era um tempo que já não era o seu, 

em que já desenvolvia poucos projectos e a sua ironia era uma constante, através de 

edifícios onde a expressão nacional emergia pelo excesso. O modo como encarava as 

obras, numa demasia de realismo e nacionalismo levaram ao declínio da sua obra. 

O obscurantismo que correspondera ao fascismo, continuava a manifestar-se 

neste país e, porventura, Cassiano encararia o futuro da arquitectura e da cultura, em 

Portugal, dum modo pessimista, não podendo imaginar que a «vil tristeza» que sobre 

nós se abatia poderia algum dia ser afastada. (Ferreira, 1991, p.47) 

Os anos 40 apresentaram-nos outro Cassiano Branco, sedimentando “na obra de 

Cassiano uma “tragédia que acompanhara a sua obra em paralelo com o modelo 

político do próprio Estado Novo.” (Pinto, 2015, p.489) Cassiano finaliza a sua carreia, 

deixando um vasto espolio dos seus trabalhoso, percebendo-se através dos inúmeros 

desenhos as vicissitudes que existiram na sua carreira, tendo mesmo terminado a sua 

vida com alguns problemas financeiros, consequência da falta de trabalho que teve 

nesses últimos anos. 
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4. CASOS DE ESTUDO 

Os três casos de estudo, realizados em dois tempos distintos da carreira do arquitecto 

Cassiano Branco são reveladores de uma das singularidades da sua obra, as salas de 

espectáculo - Cine-Teatro Éden, Coliseu do Porto e Cine-Teatro Imperio, três projectos 

de referência da cidade de Lisboa e do Porto.  

 

Ilustração 89 – Esquemas do Cine-teatro Éden. Planta de localização, relação do edifício com a envolvente e representação das 
fachadas com destaque ao alçado principal, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 90 - Esquemas do Coliseu do Porto. Planta de localização, relação do edifício com a envolvente e representação das 
fachadas com destaque ao alçado principal, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 91 - Esquemas do Cine-teatro Império. Planta de localização, relação do edifício com a envolvente e representação das 
fachadas com destaque ao alçado principal, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 
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4.1. CINE-TEATRO ÉDEN [1937] 

Situado na Praça dos Restauradores, início do espaço urbano da Avenida da 

Liberdade – Cine-Teatro Éden inaugurou a 1 de Abril de 1937. A sua renovada sala de 

espectáculos, de fachada dinâmica transmite um belíssimo exemplo da arquitectura 

pensada e construída nos anos 30, neste caso, pelo arquitecto Cassiano Branco na 

cidade de Lisboa. O Éden tornou-se neste sentido um reflexo, de como a arquitectura 

se apodera do cinema e como a imagem se utiliza do objecto, estabelecendo uma 

linguagem própria.  

O Éden é – O Éden de todos os cine-teatros – cine-arquitectura, arquitectura do 

movimento. O cinema começa cá fora antes mesmo de se entrar com as palas e vidros 

da fachada, entra por esta escadaria seguindo os corrimões, a multidão é motivo de 

cinema e ela própria é cinema, mesmo antes de chegar a sala passa o labirinto dos 

corredores e entra na sala e é pregada nos bancos pela imagem que aparece no ecrã, 

aquilo que aparece no ecrã é o fim da arquitectura que começou na rua. (Gomes apud 

Pêra, 1991, 1:51 min) 

Inicialmente este edifício era uma enorme e singular garagem, instalada num hangar100 

de estrutura em ferro e vidro, localizado na Praça dos Restauradores e pertencente às 

antigas cocheiras do Palácio da Foz101. No ano de 1906, o comerciante de automóveis 

Albert Beauvalet102, arrenda este espaço e inaugura a Garage Beauvalet, primeira loja 

representante da marca Peugeot103 em Portugal.  

                                                           
100

 Hangar – É denominado este termo para um espaço amplo e coberto, que geralmente é utilizado 

como armazém. Este espaço é utilizado para guardar produtos de grande porte, como por exemplo 
carros, matérias ou outros produtos industrias. Nesta situação em particular este espaço era utilizado 
como garagem do Palácio da Foz. (Leite, 2011) 
101

 Palácio da Foz - Edifício do século XVIII, também conhecido por Palácio Castelo Melhor, foi durante 

muitos anos um local de reuniões da sociedade lisboeta. Este edifício situado na Praça dos 
Restauradores e vizinho do Éden Teatro, que ate meados do século XX era o local destinado para 
garagem do Palácio. (Leite, 2011) 
102

 Albert Beauvalet – Engenheiro francês nascido nos finais do século XIX. No ano de 1899, é 
convidado pelo empresário Fernando Baerlein, para dirigir a concepção e o processo de produção de 
automóvel nacional. Este mudou-se para Portugal e torna-se o primeiro representante de automóveis da 
marca Peugeot, em território nacional. (Leite, 2011) 
103

 Peugeot - Marca francesa, produtora de carros pertencente ao grupo PSA Peugeot Citroen, fundada 
no ano de 1896. Em território nacional chegou em 1906, pela mão de Albert Beauvalet primeiro 
representante da marca em Portugal. (Peugeot) 
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Ilustração 92 - Fachada da Garage Beauvalet, primeira loja representante da marca Peugeout, 1906. (Leite, 
2011) 

Em 1909, este espaço deixa de ser um stand, para se transformar, temporariamente, 

numa casa de espectáculos e divertimentos da capital, o Recreios Music-Hall, 

organizado em três espaços de interesse – um palco de dimensões reduzidas, plateia 

e um carrossel.  

De há muito que em Lisboa se sentia a falta de uma casa de divertimentos populares, 

onde o público, sem grandes dispêndios, pudesse passar algumas horas, distraindo-se 

e recreando-se. Esta lacuna deixou de existir com a reabertura dos Recreios Music-

Hall, em uma ampla instalação, ocupando a sua sala principal de espectáculos, o vasto 

terraço onde esteve instalada a Garage Peugeot, mais conhecida por Beauvalet, no 

centro da capital e na artéria mais principal da cidade, instalação montada com certo 

luxo para o género de divertimentos que ali se exploram, e que o público recebeu de 

bom grado. (Tavares, 1909, p.506) 

 

Ilustração 93 - Fotografia da zona de tiro ao alvo, no edifício 
Recreios Music-Hall, 1909. (Tavares, 1909, p.513) 

 

Ilustração 94 - Fotografia do grande Carrocel, no edifício do 
Recreios Music-Hall, 1909. (Tavares, 1909, p.513) 

A 25 de Setembro de 1914 é inaugurado na sua versão original, o Éden Teatro, 

apresentando uma fachada de desenho ecléctico, com uma cércea semelhante ao 
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vizinho Palácio da Foz. Ao nível da cota da rua localizam-se lojas com as montras 

abertas para o exterior. Em termos organizativos e distributivos dos espaços interiores, 

no primeiro piso localizava-se um bar e a sala de espectáculos, com uma plateia de 

capacidade reduzida, esta era abraçada por um balcão situado no piso superior. 

 

Ilustração 95 - Fotografia do alçado principal e a 
relação com o Palácio da Foz, 1915. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 96 - Fotografia do alçado principal do Éden Teatro, 1914. (Leite, 
2011) 

Em 1929, é equacionada a importância de se proceder à remodelação e ampliação 

deste espaço, no decorrer de uma fiscalização ao Éden Teatro no ano anterior em que 

foram encontradas várias irregularidades, que conduziram ao encerramento deste 

teatro, temporariamente até a resolução das mudanças exigidas ao empresário Luís 

Galhardo104, que contrata de imediato o arquitecto Cassiano Branco para elaborar um 

projecto de alteração. 

Em 1928, uma vistoria da Inspecção-Geral dos Teatros, empenhada na sua acção 

fiscalizadora, detecta anomalias no Éden-Teatro, um recinto que se havia inaugurado 

em 1914, na Praça dos Restauradores, depois de três pareceres negativos que o 

davam como «uma obra desastrada e perigosa». (Acciaiuoli, 2013, p.138) 

A intervenção proposta para remodelação do edifício afigurava-se bastante polémica e 

ousada, para além de resolver as irregularidades encontradas, promovia a ampliação 

do existente, aumentando significativamente a capacidade máxima do número de 

espectadores na sala de espectáculos e introduzindo a exibição do cinema sonoro. 

O processo que levou à construção do Éden-Teatro não pode ser separado das 

dificuldades da encomenda e das controvérsias que desencadeou. Há, evidentemente, 

aspectos da sua história que se situam para além destas questões. Todavia, os dados 

disponíveis deixam a impressão que os impasses de que foi alvo tiveram o seu papel 

no desenvolvimento do projecto. (Acciaiuoli, 2013, p.139) 

                                                           
104

 Luís Galhardo (1874-1929) Foi um conhecido empresário teatral, fundador do Parque Mayer em 1922 

e considerado um dos criadores da revista à portuguesa. Produtor de grandes sucessos, descobriu várias 
vedetas como Beatriz Costa, Estêvão Amarante e Vasco Santana, de quem era tio. No ano de 1909, 
arrendou o edifício da antiga garagem do Palácio da Foz, onde criou o Éden Teatro. (Leite, 2011) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Mayer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Costa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vasco_Santana
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Nesse mesmo ano de 1929, o arquitecto Cassiano Branco apresenta a sua primeira 

proposta de remodelação para o Cine-teatro Éden, reinterpretando e desenhado com 

base no existente. No projecto apresentado era clara a tentativa de modernização da 

fachada, segundo um gosto Art Déco.  

Ao nível do piso térreo não se verificaram alterações significativas, excepto na zona da 

entrada – deslocada para a extremidade norte, deste modo consegue criar um 

desequilíbrio na simetria compositiva do alçado principal. No primeiro piso, é mantida a 

lógica compositiva da fachada, redesenhando uma galeria envidraçada de linhas 

rectas, na zona central estava prevista a marcação de um corpo ligeiramente mais 

elevado, constituído por elementos verticais que criavam uma lógica rítmica do alçado. 

“Para a fachada, propôs uma galeria envidraçada horizontal ao longo de todo primeiro 

andar e uma festiva expressão de elementos verticais na parte correspondente à sala 

de espectáculos.” (Acciaiuoli, 2013, p.139). No interior do teatro Cassiano introduziu 

lajes de piso executadas em betão no 1º e 2º piso, reinventando e alterando o 

desenho do tecto da sala de espectáculos através da aplicação de placas de 

fibrocimento.  

 

 

Ilustração 97 - Fachada de transformação do Cine-teatro Éden de Cassiano Branco 1º proposta: alçado principal, 05/06/1929. 
(Branco, 1929) 
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Ilustração 98 - Plantas explicativas do Cine-teatro Éden, 05/06/1929. (Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 99 - Interpretação da alteração da fachada principal do Teatro Éden para a 1º Proposta de Cassiano Branco, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Fachada do Teatro Éden [1929]

Palácio Foz

Palácio Foz

Palácio Foz

- Fachada de desenho ecléctico;

- Altura semelhante ao Palácio da Foz;

- Edifício de simetrico axial;

- Marcação horizontal do 1º piso;

Fachada da 1º proposta de Cassiano Branco

[1929]

- Fachada modernizada segundo um gosto Art

Déco;

- Utilização de uma simetria axial;

- Marcação horizontal ao nível do 1º piso,

através de uma galeria envidraçada de linhas

rectas;

- Corpo central mais elevado;

- Existencia de elementos verticais como

marcadores de ritmo;

1º Proposta

Teatro Éden

Palácio Foz

1º Proposta

Teatro Éden

Palácio Foz

- Fachada do Teatro Éden;

- Fachada 1º proposta de Cassiano Branco -

Aumenta relativamente ao edifício existente;

- Aumento

- Teatro Éden;

- 1º Proposta [1929]

- Piso térreo, não se altera a zona das lojas;

- Alteração da entrada, deixando de ser

centralizada;

- Os vãos mantêm a mesma lógica, mas

redesenhandos com linhas  rectas;
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Com a entrada deste projecto na Câmara, o conde José de Sucena105, proprietário do 

terreno do Éden Teatro e do Palácio da Foz, apresenta uma exposição às entidades 

competentes denunciando os arrendatários e impedido que estes realizassem as 

obras previstas. Estes acontecimentos levam a que o contrato de aluguer fosse 

quebrado mediante uma indeminização, implicando que o conde conseguisse assumir 

o projecto com a ajuda de Cassiano Branco. Apesar deste desenvolvimento o 

município não lhe permitiu a execução da obra, “argumentado que a licença de 

construção fora concedida apenas ao arrendatário, e o processo regressa à sua fase 

inicial.” (Acciaiuoli, 2015, p.140) Perante este facto tornou-se necessário desenvolver 

um projecto de raiz, uma vez que as alterações impostas e as condições, não 

deixavam margem de manobra para realizar a reconstrução.  

Em 1930, Cassiano Branco elabora uma segunda proposta, abandonando 

definitivamente o projecto de remodelação, para o transformar num novo projecto de 

arquitectura. É nesta fase de transição que se revelam as maiores alterações 

projectuais, excepto na zona comercial [livraria, farmácia, Lojas, restaurante Chic e 

Cinema Chantecler] devido à falta de entendimento, entre o autor e os proprietários. 

(Maia, 1991, p.102) 

Esta segunda proposta apresenta já no seu desenho soluções estilísticas e 

compositivas que reflectem uma evolução no modo como o arquitecto encara este tipo 

de projecto. A fachada cresce e volta a ser utilizada uma simetria axial para transmitir 

uma percepção de maior verticalidade na zona central, nas extremidades do edifício 

surgem dois corpos de remate, coroados por cúpulas luminosas. Ao longo da 

composição da fachada são utilizadas pilastras, como elemento regulador de 

marcação e ritmo, realçadas pelo jogo de recuo dos grandes planos de vidro. Na zona 

do primeiro piso, existia uma marcação horizontal em bow-windows106, que transita da 

primeira proposta do arquitecto. A entrada é posicionada na lateral do edifício, sendo 

anunciada por uma fina pala saliente que acompanha o desenho da fachada. 

Interiormente mantém as soluções precedentes, aumentando no entanto o pé-direito 

da sala de espectáculos e consequentemente a sua capacidade total, através da 

integração de um balcão superior.  

                                                           
105

 José de Sucena – Conde do Palácio da Foz, tornou-se herdeiro da enorme fortuna de seu pai, 

constituída não só por meios financeiros, mas por valiosas propriedades entre as quais o Palácio da Foz, 
em Lisboa, ao qual pertencia o terreno e edifício do Teatro Éden que apenas estava alugado ao 
empresário Luís Galhardo. (Leite, 2011) 
106

 Bow-window - Conjunto de pelo menos três janelas que formam um arqueamento, projectando-se 
para além do edifício e permitindo uma visão mais ampla do exterior. Exteriormente assemelha-se uma 
metade de um objecto cilíndrico. 
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A extensão da intervenção permite agora um aumento da lotação da sala, graças à 

introdução de um segundo balcão, ao mesmo tempo que se redesenha o acesso à 

plateia, criando-se um jogo de escadarias suspensas, e se confere à fachada uma 

maior altura, dando-lhe um aspecto clássico de efeito seguro. (Acciaiuoli, 2015, p.139) 

 

Ilustração 100 – Fachada principal de transformação do Cine-teatro Éden de Cassiano Branco, 2º proposta 
06/05/1930. (Branco, 1930) 

Esta proposta possui bastantes semelhanças com o Théàtre de Champs-Élysées 

(1911-13) de Auguste Perret, tanto ao nível da fachada como da organização espacial. 

“Cassiano Branco terá com certeza conhecido o teatro parisiense numa das suas 

visitas a Paris nos anos 20.” (Maia, 1991, p.89). Este projecto é apenas um dos 

exemplos manifestos da influência do arquitecto francês no imaginário dos arquitectos 

portugueses. 

A segunda proposta apresentada por Cassiano Branco em 1930, “pouco oferecia no 

imaginar das suas formas.” (Acciaiuoli, 2013, p.142). A rápida resolução dos 

problemas apresentados, não satisfazia às espectativas que um edifício daquela 

natureza merecia, dando origem a um terceiro projecto mais arrojado. 

Era uma proposta comedida, de discreta simetria, preponderantemente pensada para 

se articular com as construções existentes na praça dos Restauradores, 

nomeadamente com o Palácio Foz, cuja referência era inevitável na lógica do seu novo 

enquadramento. (Acciaiuoli, 2013, p.140) 



Cassiano Branco – Arquitectura do Espectáculo 

Ana Lúcia Cavaco Henriques   94 

 

Ilustração 101 - Corte transversal explicativo da segunda proposta de Cassiano Branco para o 
Cine-teatro Éden, 1930. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

 

 

Ilustração 102 - Corte longitudinal explicativo da segunda proposta de Cassiano Branco para o Cine-teatro Éden, 1930. (Ilustração 
nossa, 2015) 
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Ilustração 103 - Interpretação da alteração da fachada principal da 1º proposta para a 2º proposta de Cassiano Branco, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Palácio Foz

Palácio Foz

Palácio Foz

Palácio Foz

- 2º Proposta [1930];

- 1º Proposta [1929];

- Piso terreo não altera a zona das lojas;

- Alteração compositivas no piso térreo;

- Alteração da lógica dos vãos;
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Palácio Foz

1º Proposta

2º Proposta

1º Proposta

2º Proposta

Fachada da 1º proposta de Cassiano Branco

[1929]

- Fachada modernizada segundo um gosto Art

Déco;

- Utilização de uma simetria axial;

- Marcação horizontal ao nível do 1º piso,

através de uma galeria envidraçada de linhas

rectas;

- Corpo central mais elevado;

- Existência de elementos verticais como

marcadores de ritmo;

Fachada da 2º proposta de Cassiano Branco

[1930]

- Utilização de uma simetria axial;

- Desenho de dois corpos de remate do

edifício - coroados por cúpulas luminosas;

- Pilastras reguladoras de ritmo;

- Grandes planos de vidro em bow-windows;

- 1º Piso, marcação horizontal;

- Duas palas salientes no acompanhamento

das duas laterias do edifício;

- Fachada da 2º proposta de Cassiano

Branco - é aumentada, relativamente há

proposta anterior;

- Fachada da 1º proposta de Cassiano

Branco;

- Aumento
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Este terceiro projecto datado de 1931, apresenta a última e mais arrojada das três 

propostas do arquitecto. A modernidade que o arquitecto imprime à fachada, impõe-

lhe uma espectacularidade e dinamismo, resultado do ritmo na acentuação vertical e 

simplificação das formas geométricas utilizadas, sendo a proposta configuradora de 

um objecto cinematográfico. “Por uma estilização modernista com o sentido 

nitidamente vertical, por ser esse o sentimento predominante dessa zona” (Maia, 1991, 

p.142) A composição é reforçada, pelos dois corpos laterais, pontuados nos seus 

extremos por duas lanternas de metal e vidro transmitindo-lhe uma magia na sua 

identidade, através da manipulação da luz e da utilização do vidro. 

Sobre belas colunas caneladas de mármore polido (cor se sangue), lançar-se-ia uma 

sacada geral em vários corpos, revestida de mármore cor-de-rosa. Sobre estas 

sacadas nasciam corpos redondos salientes, em chapas de cristal com colunas 

caneladas de metal doirado, de rico efeito decorativo. (Acciaiuoli, 2013, p.142) 

Esta proposta era clara nas suas intenções, o arquitecto formalizava a concepção dos 

espaços através da interpretação do movimento da arquitectura e da deslocação dos 

espectadores. As escadarias e o desenho dos foyers exibiam a sua facilidade em 

adoptar soluções imaginativas para resolver a problemática das entradas e saídas do 

recinto, “ não era apenas no ‘Éden-Teatro’ que os espaços de circulação ou de reunião 

traduziam o interesse de Cassiano pelo movimento.” (Acciaiuoli, 2013, p.144). Apesar 

de tudo o seu trabalho, a sua abordagem não foi integralmente compreendida, vindo a 

abandonar o projecto, após de várias discórdias com o conde de Sucena. 

 

Ilustração 104 - Fachada de transformação do Cine-teatro Éden de Cassiano 
Branco 3º proposta, 1931. (Acciauoli, 2013, p.140) 

 

Ilustração 105 - Fachada perspectivada do Cine-
teatro Éden 3º proposta, 1931. (Branco, 1931) 
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Ilustração 106 - Interpretação da alteração da fachada principal da 2º proposta para a 3º proposta de Cassiano Branco para o Cine-
teatro Éden, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 
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- Desenho de dois corpos de remate do

edifício - coroados por cúpulas luminosas;

- Pilastras reguladoras de ritmo;

- Grandes planos de vidro em bow-windows;

- 1º piso, marcação horizontal;

- Duas palas salientes no acompanhamento

das duas laterias do edifício;

Fachada da 3º proposta de Cassiano Branco

[1931]

- Utilização de uma simetria axial;

- Desenho de dois corpos de remate do

edifício - coroados por cúpulas luminosas;

- Enorme bow-windows ao longo da fachada;
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Em 1932 e 1933, são apresentados novos elementos sobre este projecto, mas estes 

deixam de ter a assinatura de Cassiano Branco e passando a ser assinados por 

Carlos Florêncio Dias107, seu antigo colaborador. 

Mas, no que diz respeito à solução encontrada para a fachada, o seu propósito já nada 

tem ver com as realidades que se veiculavam no anterior projecto de Cassiano Branco. 

Na sua proposta, recuperam-se algumas ideias por ele avançadas, mas retiram-se a 

transparência e o ritmo que antes se imprimia à fachada, embora se tivessem mantido 

o janelão central e os lanternins em vidro que encimavam o edifício. (Acciaiuoli, 2013, 

144) 

Apesar das alterações projectuais apresentadas por Carlos Dias, as dificuldades de 

aceitação por parte do Concelho de Arte e Arquitectura da Camara Municipal de 

Lisboa mantinham-se. A discórdia era total, se por um lado, “houve quem defendesse 

que seria aceitável, com algumas alterações.” (Acciaiuoli, 2013, p.145) Por outro, 

alguns membros rejeitavam completamente esta proposta, defendendo que este 

projecto não respeitava o local. 

Nos pareceres dos seus membros, tornava-se explicito que o que lhes era dado a 

analisar resumia-se a uma «construção caprichosa», «desarmónica e absorvente em 

reacção ao palácio Foz». Que «desequilibrava o conjunto da Praça» e como tal não 

devia ser aprovada. (Acciaiuoli, 2013, p.143) 

 

Ilustração 107 - Fachada de transformação do Cine-teatro Éden, Carolos Dias, 1933. (Dantas, 1991, p.29) 

                                                           
107

 Carlos Florêncio Dias - Arquitecto colaborador no ateliê de Cassiano Branco, que assume o projecto 

após o abandono do arquitecto Cassiano com o Conde de Sucena. Pelo que se diz “alguém aqui no ateliê 
quer assinar o projecto?” E surge Carlos Dias.” (Pinto, 2007) 
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Ilustração 108 - Interpretação da alteração da fachada da 3º proposta de Cassiano Branco, para a proposta apresentada por Carlos 
Dias, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 
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A inexistência de características do terreno para acolher um teatro destas dimensões 

com segurança, em nada ajudava na aquisição de um parecer positivo por parte dos 

membros deste Concelho. O facto de o edifício possuir apenas uma única frente, e ser 

encerrado em dois dos seus lados, dificultava o sistema de escoamento do público em 

caso de alguma emergência. A sala de espectáculos, que se desenhava no primeiro 

andar como toda a parte programática do edifício, obrigada à existência e desenho de 

um número suficiente de saídas, de modo a assegurar o rápido e eficaz escoamento 

dos espectadores.  

A dimensão estética e linguagem da fachada, não foi poupada a qualquer tipo de 

críticas, “serviam-se de todos os argumentos mesmo daqueles que estavam 

ultrapassados nesta fase de apreciação.” (Acciaiuoli, 2013, p.146) Todavia, o 

arquitecto João António Piloto108 Chefe de Serviços, defendia “uma maior simetria na 

fachada e a sua consequente simplificação.” (Acciaiuoli, 2013, p.146) O arquitecto 

solicitava que estes aspectos fossem contemplados no alçado principal do projecto. 

O chefe de serviços João António Piloto recolheu as opiniões dos seus colaboradores e 

deu um parecer globalmente positivo, escrevendo que a Praça dos Restauradores 

precisa de algo que capte as atenções, pelo que não se põe o problema de 

harmonização com o existente. E adiante que, repetindo as linguagens existentes, seria 

“falsear o espirito do tempo”. (Pinto, 2007, p.87) 

As dificuldades deste projecto eram evidentes, mas a verdade é que a sua aprovação 

acabou por acontecer. Não se sabe ao certo, até que ponto o conde de Sucena foi 

influenciador neste processo e na consequente aprovação. O seu empenho em 

realizar este projecto era conhecido, “o modo como reagiu contra os sucessivos 

pareceres do município, colocando na obra um tal entusiasmo e um tal «dispêndio de 

capitais» que, segundo se diziam, ia contribuindo para que se fosse «arruinando 

gloriosamente».” (Acciaiuoli, 2013) Apesar desta série de acontecimentos, continua 

sem se perceber o que aconteceu entre o arquitecto e o conde de Sucena, o certo é 

que os desentendimentos levaram Cassiano Branco ao abandono prematuro da obra. 

Assinado por outrem – o Arq. Carlos Florêncio Dias – na sequência de uma desavença 

legendária de contornos difusos – “o Conde de Sucena [proprietário da Sala] quis que o 

projecto tivesse o apoio de um arquitecto francês que era o máximo na altura em salas 

de cinema. Julga-se que Cassiano, devindo ao seu mau feitio, terá dito: “alguém aqui 

no atelier quer assinar o projecto?” E surge Carlos Dias. (Fernandes, 2006, p.97) 
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 João António Piloto (1880-1956) Arquitecto e Chefe de Serviço do concelho de Artes e Arquitectura, 

da Camara Municipal de Lisboa. (Leite, 2011) 
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Apesar de todas as vicissitudes ocorridas ao longo do projecto, até à definitiva 

aceitação do concelho, o mais espectacular é o modo como Cassiano Branco resolvia, 

já na proposta de 1930, as limitações e condicionantes deste espaço. 

Alguns analistas da obra, como Hestnes Ferreira, afirmam a total atribuição do projecto 

a Cassiano Branco posto que o período que medeia o abandono do processo até que 

foi levada a cabo a proposta final, não dava tempo aos engenheiros para realizarem a 

estrutura do edifício, desde modo a base de trabalho teria que ser forçosamente a de 

Cassiano Branco. (Pinto, 2007, p.75)  

No piso térreo, a impossibilidade de suprir os estabelecimentos existentes, por falta de 

entendimento com os respectivos proprietários, gerou algumas dificuldades no 

dimensionamento das entradas e saídas para o elevado número de espectadores. O 

arquitecto contorna esta situação introduzindo “dois ascensores que serviam a plateia, 

os camarotes e o primeiro balcão, para além do jogo de escadarias que distinguia de 

modo indubitável a entrada e que ficou como imagem de marca do recinto.” (Acciaiuoli, 

2013) Esta solução apenas foi possível com a criação de um piso intermédio, 

aproveitado também para colocação de alguma parte programática [foyers e bar-

dancing], solução já utilizada no Éden Teatro. 

As escadas e elevadores partem do grande hall no r/c aberto aos Restauradores, 

dirigindo-se para todos os pisos, mas discriminadamente. O hall com o pé direito duplo, 

a única hipótese de lhe conferir alguma dimensão monumental, é atravessado pelo 

início das escadas, estabelecendo-se assim o célebre e dinâmico jogo de formas. 

(Maia, 1991, p.136) 

 
Ilustração 109 - Bares de apoio à sala de espectáculos, 
situados no piso intermédio. (Leite, 2011) 

 

 
Ilustração 110 - Bares de apoio à sala de espectáculos, situados 
no piso intermédio. (Leite, 2011) 
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No hall de entrada Cassiano Branco introduz um complexo jogo de cinco acessos, 

(Ilustração 110 e 111) as já referidas dificuldades em dimensionar as entradas e 

saídas para um elevado número de espectadores, levou o arquitecto a separar os 

espectadores por classes referentes ao custo dos bilhetes, encaminhando as pessoas 

de modo mais simples e directo para os seus respectivos lugares ou áreas de 

interesse. A beleza do jogo de escadas e a dignidade aplicada aos materiais confere 

uma elegância ao espaço, o mármore branco das escadas em contraste com o 

vermelho sangue vibrante das paredes transmitiam uma enorme energia espacial, 

ambiente em que os néons presentes no tecto do hall de entrada também contribuem.   

O desenho das escadas, está organizado segundo uma logica assente nas 

interligações directas e rápidas do espectador com as diversas áreas dos seus 

interesses presentes no edifício. A libertação do máximo de espaço para a sala de 

espectáculo, constituída por: plateia, três balcões e palco – é nesta proposta 

conseguida com a colocação de todos estes acesos nas laterais do edifício, libertando 

o seu núcleo. As duas escadarias localizadas lateralmente a Sul do edifício dão 

acesso directo à Plateia através do piso intermédio. A dupla de escadas situadas a 

Norte do edifício desenvolvem-se entre o fundo da sala de espectáculos e a fachada 

Norte, encaminhando os espectadores directamente para a zona da plateia. A 

escadaria central arranca em direcção à fachada Norte, aproximando-se desta 

desdobra-se em duas virando para Este e outra para Oeste. Nesta viragem a sua 

largura aumenta para 2 metros, desenvolvendo-se no interior de dois corpos cilíndricos 

conduzido os espectadores até ao 1º balcão e respectivos camarotes. Os acessos do 

topo Norte, são acompanhados por vãos de grandes dimensões, que se 

interrelacionam com exterior, conferindo um melhor entendimento espacial do espaço 

interior e da relação pretendida com o exterior.  

 
Ilustração 111 - Escadas da entrada do Cine-teatro Éden, 2015. 
(Ilustração nossa) 

 
Ilustração 112 - Escadaria do Cine-teatro Éden, fotografia tirada 
a meio das escadas centrais. (Pinto, 2007, p.43) 
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Ilustração 113 - Cena do filme Until the 

End of the Worl de 1995, filmada nas 
escadas exteriores do cine-teatro Éden, 
1991. (Pinto, 2007, p.13) 

 
Ilustração 114 - Cena do filme Until the End of the World de 1995, 
filmada no foyer do Cine-teatro Éden, 1991. (Pinto, 2007, p.12) 

As célebres escadas do Cine-teatro Éden, chamaram a atenção do realizador Wim 

Wenders109 que no ano de 1991 realizou o filme Until the End of the World110, em que 

numa das cenas do filme surgem umas escadarias de uma estação em Moscovo111, 

mas na realidade não são na capital Russa mas em Lisboa, nomeadamente as 

escadas do presente neste caso de estudo. As cenas filmadas desenrolam-se em dois 

ângulos diferentes, a espacialidade provocada transmite um efeito de espelho, pelo 

qual “esta enorme máquina de ver cinema converte-se também, ela própria, em 

cinema.” (Pinto, 2007, p.65) A eleição das escadarias do Éden para as cenas supracita 

das reflecte a dimensão espacial e vivencial que estes elementos revelam no contexto 

do edifício. 

O interesse demonstrado por Wenders no foyer do cinema Éden, para a filmagem de 

Until the End of the World, reflecte a aptidão desta arquitectura enquanto décor. A 

enorme capacidade de Cassiano Branco para trabalhar espaços que surgem 

movimento pode ser entendida nas escadas de acesso à sala de projecções, onde uma 

serie de direcções se cruzam promovendo situações de grande riqueza espacial. 

(Pinto, 2007, p.47) 

 

                                                           
109

 Wim Wenders (1945) de nome Ernst Wihelm é um cineasta de nacionalidade alemã, fotógrafo e 

produtor de cinema, tornando-se uma das mais importantes figuras do Novo Cinema Alemão. Em 1996, 
Wenders torna-se presidente da Academia de Cinema Europeu em Berlim. (Pinto, 2007) 
110

 Until the End of the World (1991) “Bis ans Ende der Welt” é um filme de ficção científica, realizado 
peolo cineasta alemão Wim Wenders. Este filme é escrito a partir da história de Wenders e Solveig 
Dommartin. (Pinto, 2007) 
111

 Moscovo capital da cidade Russa e cidade em que se desenrolava a história do filme de Wim 
Wenders. 
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Ilustração 115 - Escadas laterais Sul do Cine-teatro Éden, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 116 - Escadas laterais Norte do Cine-teatro Éden, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 117 - Escadas centrais e esquema composição de todas as escadas presentes no hall de entrada do Cine-teatro Éden, 2015. 

(Ilustração nossa, 2015) 

Escadas Sul 1

Acesso à plateia, através do piso intermédio.

Escadas Sul 2

Acesso à plateia, através do piso intermédio.

Escadas Norte 1

Acesso directo à plateia.

Escadas Norte 2

Acesso directo à plateia.

Escadas Centrais 1 e 2

Acesso ao 1º Balcão e camarotes.

1

3

4

5

6

2

1- Escada Sul 1

Acesso à plateia, através do piso

intermédio;

2 - Escada Sul 2

Acesso à plateia, através do piso

intermédio;

3 - Escada Centrais 1

Acesso ao 1º Balcão e Camarotes;

4 - Escada Central 2

Acesso ao 1º Balcão e Camarotes;

5 - Escada Norte 1

Acesso à plateia atavés do piso

intermédio;

6 - Escadas Norte 2

Acesso à plateia através do piso

intermédio.
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Ilustração 118 - Planta esquemática da área disponível 
para as entradas do Cine-teatro Éden, 2015. (Ilustração 
nossa, 2015) 

 

Ilustração 119 - Planta de interpretação dos acessos do piso térreo do Cine-teatro Éden, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 120 - Planta de interpretação dos acessos do primeiro piso do Cine-teatro Éden, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

Zona de Lojas Hall Cine-teatro Éden

1

2

5

6

3 4

7

1- Escada Sul 1

Acesso à plateia, através do piso intermédio;

2 - Escada Sul 2

Acesso à plateia, através do piso intermédio;

3 - Escada Centrais 1

Acesso ao 1º Balcão e Camarotes;

4 - Escada Central 2

Acesso ao 1º Balcão e Camarotes;

5 - Escada Norte 1

Acesso à plateia atavés do piso intermédio;

6 - Escadas Norte 2

Acesso à plateia através do piso intermédio;

7 - Escadas Exteriores

Escadas de acesso à sala de espectáculos.

1

2

5

6

3 4

7

1- Escada Sul 1

Acesso à plateia, através do piso intermédio;

2 - Escada Sul 2

Acesso à plateia, através do piso intermédio;

3 - Escada Centrais 1

Acesso ao 1º Balcão e Camarotes;

4 - Escada Central 2

Acesso ao 1º Balcão e Camarotes;

5 - Escada Norte 1

Acesso à plateia atavés do piso intermédio;

6 - Escadas Norte 2

Acesso à plateia através do piso intermédio;

7 - Escadas Exteriores

Escadas de acesso à sala de espectáculos.
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Relativamente à sala de espectáculos, a sua ampliação era um dos principais 

objectivos da terceira proposta, embora o modo como esta viria a ser organizada já 

estivesse, praticamente definido por Cassiano Branco desde a sua segunda proposta. 

A solução calculada para a sala prévia “uma lotação de 1554 lugares, e as 

preocupações com a acústica e com a boa visibilidade tinham sido realmente 

contempladas nas soluções encontradas.” (Acciaiuoli, 2013, p.153) A sala organizava 

os lugares em distintas áreas: plateia, 1º balcão, balcão geral e camarotes. No 

primeiro e segundo balcão encontrava-se um bar de apoio, sala de fumos, instalação 

sanitária e bengaleiro, percebendo-se a atenção do arquitecto para com o espectador 

e a importância do seu conforto. 

Algumas das dificuldades iniciais nas condicionaste do local, vieram a tornar-se uma 

mais-valia, “tirando-se mesmo partido de algumas obras adicionais, como aconteceu 

com o reforço do Rossio, que, pela espessura da sua base, acabou por beneficiar a 

acústica da sala.” (Acciaiuoli, 2013, p.156) Cassiano também introduz um sistema 

inovador de renovação de ar112, colocado na cave do edifício. Este sistema temperava 

o ambiente da sala de espectáculos no verão/inverno e impedindo a entrada de 

impurezas externas. 

 

Ilustração 121 - Sala de espectáculos: plateia, 1º balcão, balcão 
geral e camarotes, 1940. (Leite, 2011) 

 

Ilustração 122 - Sala de espectáculos: palco e tecto, 1940. (Leite, 
2011) 

 As intervenções posteriores procuraram torna-la «simples e grandiosa» mostrando a 

atenção que se dava ao conforto: as paredes tinham cores suaves: a luz era indirecta e 

substituía os adornos; e o sistema de aquecimento e refrigeração estava pensado para 

proporcionar condições únicas no recinto. Acresce que se reivindicava o facto de esta 

construção ter sido «uma obra realizada inteiramente por portugueses»: a Fábrica 

Portugal tinha fornecido as cadeiras dos balcões; a Casa Olaio fabricara as cadeiras da 

                                                           
112

 Sistema de renovação de ar - controlado por um conjunto de maquinarias situado na cave que 

controlam a temperatura da sala tanto no verão, como no inverno. Para além do controlo da temperatura 
impedido a entrada de «impurezas externas e de exalações orgânicas». (Maia, 1991) 
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plateia e o pano de boca do palco; e até os ascensores tinham marca nacional. 

(Acciaiuoli, 2013, p.144) 

 

 

Ilustração 123 - Axonometria esquemática da sala de espectáculos, 2015. (Ilustração 
nossa, 2015) 

 

 

 

Ilustração 124 - Plantal explicativa do piso de entrada para a plateia. (Ilustração adaptada a partir de Pinto, 2007, p.45) 

Camarotes 

[Camarotes repete-se no lado contrario da sala 

Plateia 

1º Balcão 

Balcão Geral 

Axonometria representativa da sala de espectáculos 

Planta do piso correspondente à entrada na sala de 

espectáculos. [1931] 

 

Plateia 

Acesso aos Camarins 

Palco 

Rua entre o Cine-teatro Éden e o Palácio da Foz 

Fosso da orquestra 
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No que se refere à composição e acabamentos exteriores, a fachada principal foi 

revestida em pedra mármore e o seu topo valorizado com baixos-relevos de Leopoldo 

de Almeida113. Lateralmente, Carlos Dias retoma a colocação de duas discretas torres 

na fachada, com enormes poços de luz. 

Chamou-se-lhe «chapa de mármore, sem explicação possível», e, em sua defesa, a 

revista A Arquitectura Portuguesa lembrava que o edifício não era uma habitação. 

Alias, como argumentava, quem ia ao teatro não precisava de janelas. A polémica, 

porém, estava instalada. Para alguns, o caso merecia a intervenção do Governo; para 

outros, a solução era «deitar aquilo abaixo». (Acciaiuoli, 2013, p.148) 

Os vãos, emoldurados por pilastras cilíndricas, que arrancam de umas finas e ritmadas 

palas desenhadas e colocadas na entrada do piso térreo. No primeiro piso a ideia de 

galeria horizontal presente nas anteriores propostas, mantem-se, embora nesta 

solução se desenhe praticamente plana, transmitindo uma maior simplicidade formal.  

E não terá sido o Éden Cinema e Teatro, qual novo «templo do sol» cinematográfico, a 

continuação da vontade de introduzir, ou cruzar, o espectáculo das imagens com o 

ambiente urbano dessas «décadas loucas»? Realmente, o projecto de Cassiano para o 

Éden era tão ousado – futurista, vertical e luminoso – que só foi concretizado num 

projecto de compromisso, por Carlos Dias, em obra mais limitada, mas mesmo assim 

invulgar (e ao que parece, já numa terceira ou quarta versão, depois de afastado 

Cassiano). (Fernando, 2006, p.98) 

 

Ilustração 125 - Topo central da fachada do Cine-teatro Éden, com baixos-relevos de 

Leopoldo de Almeida com representações alusivas as artes do cinema e teatro. (Leite, 
2011) 

 

Ilustração 126 - Topo Norte de fachada 

do Cine-teatro Éden, bow-windows com 
vitrais coloridos. (Leite, 2011) 

                                                           
113

 Leopoldo de Almeida (1898-1975) um dos mais importantes escultores portugueses, pertencente à 

segunda geração de artistas modernistas portugueses, deixando uma vasta obra que incluí [retractos, 
bustos, baixos-relevos, estátuas e monumentos]. (Acciauoli, 2007) 
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Nesta obra também teve presente o engenheiro Gustave Lyon114 e a sua equipa, que 

se revelaram fundamentais para o estudo da acústica do Éden, não hesitando em 

propor ao arquitecto Carlos Dias que fosse retirada a “janela e que a fachada ficasse 

reduzida a um padrão”. (Acciaiuoli, 2013, p.160) Apesar desta indicação deste 

especialista, o arquitecto manteve, embora mais tarde tivesse de colocar vidros 

duplos, com isoladores de borracha, que se revelaram insuficientes, sendo necessário 

a colocação de “um segundo caixilho insuficientes e que levaram a que se colocasse 

um segundo caixilho do lado de dentro, igualmente com duas ordens de vidraças.” 

(Acciaiuoli, 2013, p.161). Estas soluções pretendiam minimizar a incapacidade de 

insonorização da fachada principal, que comprometia acústica perfeita do espaço. 

Houve quem a visse como uma «fachada cega», «compreensível numa rua estreita», 

mas sem justificação numa praça. E houve também quem a defendesse como uma 

solução inevitável para isolar a sala dos ruídos exteriores, uma vez que «nem por um 

ligeiro corredor» podia ser separada da rua. (Acciaiuoli, 2013, p.151) 

 
Ilustração 127 - Fachada do Cine-teatro 

Éden, . (Maia, 1991, p.131) 

 
Ilustração 128 - Galeria do 1º piso do Cine-teatro Éden. (Maia, 1991, p.133) 

Relativamente à fachada de pedra muito se falou, muitos não percebiam o verdadeiro 

potencial desta, nem entendiam a sua essência. As proporções, em nada evidência 

que aquele edifício se destinaria a um cinema, a inexistência de qualquer tipo de 

divulgação, que apenas mais tarde foram equacionada e resolvida. “Carlos Dias, 

obrigado a resolver um problema de acústica com um pano de pedra, decidiu 

aproveitar essa majestosa parede para fins publicitários.” (Acciaiuoli, 2013, p.164) A 

fachada publicitária vem assim atenuar aquele enorme paramento, revestido a pedra 

mármore.  

                                                           
114

 Gustave Lyon (1857-1936) engenheiro de grande experiencia acústica, foi responsável pelo estudo 

da Sala Pleyel, inaugurada em 1927, na cidade de Paris e vindo a tornar uma autoridade de referência na 
matéria. (Acciauoli, 2007) 
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Ilustração 129 - Corte transversal explicativo do projecto de Carlos Dias. (Ilustração daptada a partir 
de Acciauoli, 2007, p.141) 

 

 

Ilustração 130 - Corte longitudinal explicativo do projecto de Carlos Dias. (Ilustração adaptada a partir de Acciauoli, 2007, p.141) 

Fosso da orquestra 

Palco 

Hall de entrada 

Balção Geral 

1º Balcão 

Camarote 

Hall de entrada 

Palco 

Plateia 

Plateia 

Corte transversal do projecto 

de Carlos Dias. [1933] 

Corte longitudinal do projecto de Carlos Dias. [1933] 

Cave (onde se encontra o sistema de renovação de ar 



Cassiano Branco – Arquitectura do Espectáculo 

Ana Lúcia Cavaco Henriques   111 

 

Ilustração 131 - Interpretação da evolução de todas as fachadas principal propostas e construídas desde o Teatro Éden até ao Cine-

teatro, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

Palácio Foz

Palácio FozPalácio Foz

Palácio Foz

Palácio Foz

Palácio Foz

Fachada do Teatro Éden [1929]

Fachada da 1º proposta de Cassiano Branco

[1929]

Fachada da 2º proposta de Cassiano Branco

[1930]

Fachada da 3º proposta de Cassiano Branco

[1931]

Fachada da proposta de Carlos Dias [1933]
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O novo Éden, vêm a ser inaugurado a 1 de Abril de 1937, numa gala que contou com 

a presença do Presidente da República115 e de vários representantes do Governo, 

“aproveitou-se a solenidade da ocasião para condecorar o seu promotor, José de 

Sucena, com o Grande Oficialato da Ordem de Cristo116.” (Acciaiuoli, 2013, p.168) 

Esta condecoração, coloca termo às diversas críticas que lhe foram dirigidas durante 

todo o processo da obra. 

A ansiedade legítima do público pela inauguração do grandioso Éden Teatro obra 

monumental que constitui motivo justo de orgulho para Lisboa para o País, vai ser 

satisfeita hoje depois do contratempo inesperado que obriga a adiar a inauguração da 

grande e luxuosa casa de espectáculos anunciada para sábado de Aleluia, o Éden abre 

hoje definitivamente com uma recita de gala será, por si só tecimento marcante na vida 

da capital.  

Assistem, além do Chefe do Estado dos membros do Governo e das demais entidades 

oficiais tudo quanto Lisboa tem de distinto nos nossos meios social literário e artístico e 

representa-se, em estreia a peça de grande espectáculo «Bocage» de Lopo Lauer, 

Stellio Gil e Frederico de Brito em que Amarante tem uma criação estupenda e em que 

toda a companhia do Éden constituída pelo que há de melhor no teatro português 

actual se empenha por produzir trabalho à altura do valor e da sua reputação artística.  

Sob todos os pontos de vista, a, inauguração do Éden é um acontecimento relevante 

verdadeiro caso do dia não só para a capital mas para toda a gente portuguesa. 

(Castro, 1937, p.7 e 8) 

 
Ilustração 132 - Fachada do Cine-teatro Éden, 1937. (Espolio do arquitecto Cassiano 
Branco, 1937) 

 
Ilustração 133 - Fachada lateral do Cine-
teatro Éden e a saída directa para a rua do 
piso intermédio. (Maia, 1991, p.142) 

                                                           
115

 Presidente da República - Representante de um estado soberano cujo estatuto é uma república, à 

data o cargo desempenhado por António  Carmona (1869 – 1951), autoritário e de inspiração fascista.  
116

 Grande Oficialato da Ordem de Cristo - Condecoração, destacando serviços prestados ao País no 

exercício das funções dos cargos que exprimam a actividade dos órgãos de soberania ou na 
Administração Pública, em geral e na magistratura diplomática, em particular, que mereçam ser 
especialmente distinguidos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_%C3%93scar_Carmona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo
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Ao longo de todo este processo a inspiração de Cassiano Branco no trabalho de 

António Sant’Elia117 era evidente quando verificadas as semelhanças – envidraçados 

coloridos de dimensões consideráveis e verticalidade acentuada, provocavam efeitos 

de luz, natural e artificial e o contraste presente na luminosidade que emana da 

utilização de pedra mármore com tons rosa, que conjugados tornam, evidente que 

Cassiano viajava e tinha as suas referências e um imaginário próprio. 

De todo o modo, o desenho final de Cassiano, de 1931, para este edifício, permanece 

para nós como o «Éden ideal»: ele vive ainda, numa perspectiva evocando claramente 

a «fábrica futurista» de Sant’Elia, com gigantescos e dinâmicos volumes de 

envidraçados verticais, numa transparência luminosa, contrastante com a pedra rósea 

dos arredores calcários lisboetas, também aparente na fachada – sem esquecer os 

jogos de escadórios e patamares, convergentes e divergentes, em lançamentos 

tridimensionais nos acessos interiores e nos «foyers». (Fernandes, 2006, p.98) 

 

Ilustração 134 - Fachada do antigo cine-teatro Éden, fotografia actual, posteriormente 
à intervenção do arquitecto Frederico Valsassina, que mantem e recupera a fachada 
original, cortando os dois grandes planos de parede em pedra, 2015. (Ilustração 
nossa, 2015) 

 

Ilustração 135 - Fachada lateral do Cine-
teatro Éden e a saída directa para a rua do 
piso intermédio. (Ilustração nossa, 2015) 

 

No ano de 1938, o Éden Teatro já funcionava como cinema e a arrastada polémica 

sobre o desempenho da fachada foi rapidamente superada. “O Éden viria a ser a 

grande sala onde se iriam fundir sob o olhar de todos o desejo de um país que 

                                                           
117

 António Sant’Elia (1888-1916) arquitecto italiano e um dos principais divulgadores do pensamento 

Futurista. A sua influência na actividade industrial e do aparecimento de novas tecnologias e materiais, 
utilizados nos seus discursos e desenhos. A sua obra influenciou arquitectos contemporâneos e 
antecipam contemporâneos e anteciparam as cidades e o urbanismo modernos com planos das 
edificações que recuam conforme ganham altura, possibilitando a iluminação das vias térreas e a 
circulação do ar. As cidades, com a sua elevada densidade populacional, procuravam ordenamento 
consoante o seu crescimento. (Acciauoli, 2007) 



Cassiano Branco – Arquitectura do Espectáculo 

Ana Lúcia Cavaco Henriques   114 

encontrava na tela a representação das suas pretensões e o retracto da sua própria 

situação.” (Pinto, 2007, p.110) Esta passou a ser em parte coberta por pinturas de 

Roiz118, que anunciavam os filmes, aproveitando as suas duas enormes superfícies 

planas para colocar “enormes telões119 que começaram a surgir e que a cobriam, com 

dimensões que variavam entre os oito por nove metros e os doze por seis metros.” 

(Acciaiuoli, 2013, p.171) O alçado principal torna-se num auxílio ao público e à sua 

informação. 

Todas estas propostas que surgiram neste período, de um modo ou de outro remetem-

nos para a Praça dos Restauradores. “Os projectos de Cassiano Branco, com a força 

da sua sintaxe, mostravam como a articulação do novo teatro com os edifícios daquela 

praça poderia ser respeitada ou liminarmente rejeitada.” (Acciaiuoli, 2013, p.171) 

Todos estes projectos ambicionavam reconfigurar a fazer da Praça dos Restauradores 

numa praça de destaque, à escala das europeias.  

No ano de 1989 o que foi outrora um edifício com uma vivência dinâmica na cidade de 

Lisboa, encerra as suas portas. Mais tarde este enorme maciço de pedra, reconfigura-

se no Hotel Orion Éden120, um hotel de autoria do arquitecto Frederico Valssasina121 e 

do arquitecto francês George Pencreach122. “Deveriam manter o nome, é como que 

um talismã de visitantes cultos, esperemos” (Maia, 1991, p.89) A dignidade da fachada 

é mantida e reforçada com a reconstrução da cimalha original, a enorme sala de 

espectáculos desaparece, mas as singulares escadarias, os baixos-relevos e os 

enormes envidraçados continuam a pertencer a esta nova fase do Éden.  
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 Roiz (-) pintor, um dos últimos profissionais que se dedicava à actividade de pintar cartazes em 

Lisboa, para além da sua pintura ainda seguia de perto toda a parte de fabrico daquelas enormes telas. 
(Acciauoli, 2007) 
119

 Telões – são enormes telas que informativas acerca dos filmes em cartaz, eram lavados e reutilizados 

após aparelhá-los com camadas de farinha (que era cozida e arrefecida depois), deixando-os prontos 
para receberem os novos desenhos que o próximo reclame pedia e que as tintas, entretanto, se 
encarregavam de colorir. (Acciauoli, 2007) 
120

 Hotel Orion Éden - propriedade do «Grupo Amorim» procedeu a recuperação e remodelação do 

edifício, a proposta teve a colaboração do arquitecto português Frederico Valsassina e de um arquitecto 
francês de nome George Pencreach, tornando o antigo cinema Éden num hotel de luxo. (Valsassina 
arquitectos) 
121

 Frederico Valsassina (1955) arquitecto português, filho do antigo director do Colégio Valsasina. Este 

estudo no colégio e licenciou-se em Arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
(Valsassina arquitectos) 
122

 George Pencreach (1941) conceituado arquitecto francês, autor de diversas obras, juntamente com 
Frederico Valsassina participou na requalificação e novo projecto do Hotel Orion Éden. (Acciauoli, 2007) 
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Ilustração 136 - Planta esquemática de localização do Cine-teatro Éden, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

Marquês de Pombal 

Avenida da Liberdade 

 

Praça dos Restauradores 

Cine-teatro Éden após a sua inauguração 

Rossio 
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4.2. COLISEU DO PORTO [1941] 

Situado na cidade do Porto, a meio da Rua Passos Manuel encontra-se o Coliseu do 

Porto, inaugurado a 18 de Dezembro de 1941. A sua fachada de linhas modernas, a 

admirável sala de espectáculos de aspecto glamouroso e toda a composição do 

edifício, fez com que este fosse considerado por muitos como um dos edifícios de 

referência da sua época. 

Coliseu do Porto é uma grande sala de espectáculos e uma obra emblemática do 

modernismo português. Ao sentido monumental do primeiro modernismo, desenvolvido 

nas obras públicas representativas do regime que acabaram por sintetizar a produção 

mais qualificada dos anos 30 em Lisboa, o Coliseu do Porto acrescenta, com valor 

significante, o sinal cosmopolita que integra os valores vivos da comunidade. Por isso, 

transpõe o sentido de uma monumentalidade de Estado para se constituir num símbolo 

da cidade capaz de integrar o movimento, a luz e o glamour dos tempos modernos. 

(Tostões, 2001, p. 96) 

Inicialmente este espaço pertencia ao Salão Jardim Passos Manuel123, inaugurado a 

18 de Março de 1908. Este espaço funcionou durante 30 anos como um local de 

privilégio das noites boémias da cidade do Porto. 

O projecto de reconstrução de uma nova casa de espectáculos no seu lote de terreno 

situado entre a Rua Passos Manuel e a Rua Formosa, nos terrenos onde existia, 

nas palavras de Cassiano Branco, "o velho e inestético" Jardim Passos 

Manuel. Desde 1908 que este espaço constituía um complexo de diversões com salão 

de cinema, mas também cinema ao ar livre, e onde em Agosto de 1931 se inaugurou 

em Portugal o cinema sonoro ao ar livre com a projecção. (Tostões, 2001, p.65) 

 
Ilustração 137 - Entrada do Salão Jardim Passos Manuel. 
(Leite, 2011) 

 
Ilustração 138 - Interior do Salão Passos Manuel. (Leite, 2011) 

                                                           
123

 Salão Jardim Passos Manuel – (1908 – 1938) Situado na Rua Passos Manuel, cidade do Porto, este 

espaço funcionou durante 30 anos como um espaço de cultura e divertimento, até ser demolido devido à 
construção do Coliseu do Porto. Os seus amplos jardins com esplanada, um restaurante, quiosque, sala 
de café, espaço de concertos, coreto no jardim e uma sala de loto onde hoje em dia se situa o Cinema 
Passos Manuel.  
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Em 1937, começaram a surguir várias propostas que ajudaram a recolher ideias 

projectuais para o novo espaço do Teatro Passos Manuel 124 , propriedade da 

Companhia de Seguros - Garantia. Nestas propostas apresentadas para a nova casa 

de espectáculos, existia um anteprojecto de autoria de Cassiano Branco. (Figueiredo, 

1997, p.56) O arquitecto lisboeta, no seu anteprojecto apresenta uma complexa 

resolução da zona de entrada do edifício, com um triplo-pé-direito, em que as escadas 

duplas são colocadas centralmente, bifurcando-se para cada um dos lados.  

Em Abril desse mesmo ano, é apresentado ao promotor uma proposta de José Luís 

Porto 125 , que apresenta desenhos primorosos, apontando para uma construção 

meticulosamente estudada e uma fachada em vidro, que nunca chega a passar da 

fase de proposta. (Carvalho, 1998) Nesse mesmo mês os Engenheiros Reunidos, 

divulgaram uma carta de 7 de Abril de 1937, distinguindo o arquitecto-engenheiro Júlio 

de Brito126 como técnico responsável pela segurança dos operários da nova sala de 

espectáculos da cidade do Porto.  

 

Ilustração 139 - Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, 
proposta de Cassiano Branco, 1937. (Tostões, 2011, p.2) 

                                                           
124

Teatro Passos Manuel – Nome da nova sala de espectáculos, que surgiria no antigo espaço do antigo 

Salão Jardim Passos Manuel. 
125

 José Luís Porto (1883 – 1965) Artista multifacetado, dedicou a sua vida as artes: arquitectura, 

ilustração, pintura e design. 
126

Júlio José de Brito (1874 - 1954) Arquitecto e engenheiro formado na cidade do Porto, cidade se 

encontram diversas obras suas, e outras em que colaborou. Paralelamente à sua carreira profissional, 
também dedicou a sua vida ao ensino. 
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Ilustração 140 - Interpretação de duas propostas apresentadas em 1937 por Cassiano Branco e por José Luís Porto, 2015. (Ilustração 
nossa, 2015) 

Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, de

Cassiano Branco [1937]

- Fachada modernizada, através de linhas rectas e

volumes de formas definidas;

- Enfatização de toda a zona da entrada, através de uma

enorme escadaria que vencia a pendente da rua;

- Existencia de uma torre na fachada.

Fachada de José Luís Porto [1937]

- Fachada de forma regular;

- Existência de um enorme plano de vãos;

- Existência de uma varanda no 1º piso, que servia

também como pala na zona da entrada;

- Zona da entrada bastante enfatizada com uma enorme

escadaria;

- Existência de baixos-relevos no topo e extremidades

da fachada.

- Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, de

Cassiano Branco;

- Fachada de José Luís Porto;

- Aumento

- Vãos apresentados nas duas porpostas.

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

- Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, de

Cassiano Branco;

- Fachada de José Luís Porto;

- Entradas apresentadas nas duas propostas;

CB

CB

JLP

JLP
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Em Dezembro do ano seguinte, o holandês Jan Wils127 ligado ao movimento artístico 

De Stijl128, apresenta um rolo de desenhos com as suas propostas para o edifício. 

Nesse rolo que hoje em dia pertence ao Espolio do arquitecto Cassiano Branco, 

estavam contempladas várias plantas do edifício, com uma sala de espectáculos de 

configuração em meia-lua e cortes em que se percebia as suas intenções ao nível 

altimétrico. Para esta proposta o arquitecto apresenta duas fachadas possíveis, uma 

fachada mais clássica e outra de linhas mais rectas e bastante mais envidraçada. 

Apesar das diferenças entes estas duas fachadas apresentadas pelo arquitecto, elas 

funcionavam do mesmo modo, apenas se percebendo maiores diferença ao nível dos 

vãos e das entradas do edifício. 

Cassiano Branco, apresentava um anteprojecto para o Teatro Passos Manuel (Coliseu 

do Porto), onde haviam sido já expressas algumas das situações que Cassiano viria a 

manter na construção do Coliseu. No entanto existem também registos de desenhos de 

Jan Wils (arquitecto holandês afecto a De Stijl) de 1938, uns que apontam para uma 

arquitectura muito envidraçada e outros que prevêem o Coliseu com um desenho mais 

clássico. (Pinto, 2015, p.105) 

 

 

Ilustração 141 - Fachada de desenho clássico, proposta 
por Jan Wils para o Coliseu do Porto, 1938. (Branco, 1938) 

 

Ilustração 142 - Fachadas envidraçada propostas para Coliseu do Porto 
de Jan Wils, 1938. (Branco, 1938) 

 

                                                           
127

 Jan Wils (1891 – 1972) Arquitecto holandês, conhecido pela sua breve conexão com o movimento 
artístico de De Stijl. Autor de várias obras, sendo o Estádio Olímpico de Amsterdão a mais conhecida. 
 
128

 De Stijl – movimento artístico conhecido como Neoplasticismo, é um movimento estético que teve uma 

enorme influência sobre o design, artes plásticas e poesia. 
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Ilustração 143 - Interpretação de duas propostas apresentadas em 1938 por Jan Wils, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

Fachada mais clássica de  Jan Wils [1938]

- Fachada de estilo clássico;

- Existência de um corpo mais avançado e de outro mais

recuado;

- A zona da bilheteira é num átrio que entra para o

edifício.

- Fachada mais clássica de  Jan Wils;

- Fachada mais envidraçada de Jan Wils.

- Aumento do edifício

mantém-se

- Vãos apresentados nas duas porpostas de Jan Wils

em 1938.

Fachada mais envidraçada de  Jan Wils [1938]

- Fachada de linhas mais rectas que a sua anterior

proposta;

- Existência de muitos vãos;

- Existência de um corpo mais avançado e de outro mais

recuado;

- A zona da bilheteira é num átrio que entra para o

edificio.

- Fachada mais clássica de  Jan Wils;

- Fachada mais envidraçada de Jan Wils.

- Entradas apresentadas nas duas propostas de Jan Wils

em 1938;

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel
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Em Maio de 1939, a companhia de Seguros oficializou o pedido apresentado à 

Câmara Municipal do Porto, com um projecto de Júlio José de Brito, que ocupava a 

totalidade da área do lote, à semelhança do que acontecera no anteprojecto do 

arquitecto Cassiano Branco. (Tostões, 2001, p.15). A grande novidade desta proposta 

de Júlio José de Brito consistia na inclusão de “zona de escritórios para além da sala 

de espectáculos destinada a representações de teatro, circo, cinema, concertos 

sinfónicos, desportos, variedades, conferências, etc.” (Tostões, 1991, p.16). 

Interiormente a sala de espectáculos de desenho circular, com lotação máxima de 

cerca de 3000 lugares, organizados em quatro níveis: plateia, camarotes, galeria e 

galeria reservada. (Tostões, 2001, p.15). Com o bom encaminhamento dos trabalhos, 

os promotores calculavam que a inauguração desta obra seria no ano seguinte, mas 

este projecto veio a ser recusado pela Comissão Estética, entendendo que a fachada 

não caracterizava o edifício. 

Júlio José de Brito contrapunha "que na fachada apenas interessa ao teatro o acesso 

ao vestíbulo" porque "o restante [...] corresponde a 4 pavimentos de escritórios", e 

assumindo uma motivação.  Apresenta então uma versão classizante do mesmo alçado 

que é igualmente recusada, chegando a requerer algo de surpreendente: a aprovação 

do projecto com exclusão da fachada. (Tostões, 2001, p.18) 

 A empresa do antigo «Jardim Passos Manuel» projectou e está a realizar a construção 

do «Coliseu do Porto» cujas obras estão muito adiantadas e devem estar concluídas 

em 28 de Fevereiro do próximo ano. A nossa gravura representa o projecto da fachada 

do Coliseu do «Porto». Da autoria do arquitecto Sr. Júlio de Brito. (Branco, 1940) 

 

Ilustração 144 - Fachada do projecto de Júlio José de Brito, para o Coliseu do Porto, 1939. (Branco, 1940) 
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Ilustração 145 - Interpretação de duas propostas apresentadas por Cassiano Branco, da primeira e segunda proposta de 1937 e 1939, 
2015. (Ilustração nossa, 2015) 

Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, de

Cassiano Branco [1937]

- Fachada modernizada, através de linhas rectas e

volumes de formas definidas;

- Enfatização de toda a zona da entrada, através de uma

enorme escadaria que vencia a pendente da rua;

- Existencia de uma torre na fachada.

Fachada de Cassiano Branco [1939]

- Existência de uma torre na fachada com estrutura em

cimento armado;

- Na torre é utilizado um pano de vidro opalino branco;

- No paramento lateral da torre, colocado um escudo da

cidade do Porto feito em ferro e revestido a néon;

- Zona da entrada coberta por uma grande marquise em

cimento armado.

- Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, de

Cassiano Branco [1937];

- Fachada do projecto de Cassiano Branco [1939];

- Aumento da torre na 2º

proposta

- Vãos apresentados nas duas porpostas de

Cassiano.

- Entradas apresentadas nas duas propostas de

Cassiano;

- Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, de

Cassiano Branco [1937];

- Fachada do projecto de Cassiano Branco [1939];

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel
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Toda esta sucessão de acontecimentos levou a empresa Garantia, a contactar o 

arquitecto Cassiano Branco, no dia 24 de Agosto desse ano, com o objectivo de 

adquirirem a sua opinião relativamente aos planos traçados para o Coliseu do Porto. 

Desejando ouvir a opinião abalizada de V. Exa sobre os planos do ‘Coliseu do Porto’, 

que estamos construindo nesta cidade, pedimos a V. Exa o especial obsequio de aqui 

vir, afim de trocarmos impressões sobre os trabalhos em curso. (Branco, 1939)  

A resposta de Cassiano Branco a esta carta, chega no dia 29 de Agosto de 1939, 

respondendo ao convite que lhe foi feito e aproveitando para informar sobre as suas 

exigências para entrar no projecto: 

De posse da sua carta de 24 do corrente, sou a comunicar-lhes que, acedendo ao 

vosso convite, estarei nessa cidade, no próximo domingo dia 27 do corrente mês. Para 

que eu preste a V.Exas os meus serviços e porque dentro da obra do “Coliseu do 

Porto” está desde o seu início o meu colega Júlio José Brito, tornasse necessário: 

1 – Que V.Exas determinem aos empreiteiros da mesma, que deverão acatar 

todas as minhas instruções, e prestar-me todas as explicações que eu peça. 

2 – Que ao meu colega, autor do projecto inicial que eu tenho de modificar seja 

comunicado que a minha posição na obra do “Coliseu do Porto”, não é de 

arquitecto consultor, mas sim de arquitecto dirigente e na mesma obra não deverá 

dar ordens sem meu prévio conhecimento e assentimento. 

4 – A Empresa proprietária não efectuará pagamentos relativos ás obras do 

‘Coliseu do Porto’, sem que estas sejam devidamente verificadas e autorizadas 

por mim. 

5 – Todos os projectos serão por mim elaborados e a mim se devera dirigir o 

respectivo empreiteiro sempre que deles necessite. 

6 – Ao empreiteiro será comunicado por V. Exas que nenhuma obra será 

executada a mais ou menos sem meu consentimento. 

7 – Todos os elementos dos projectos serão apresentados á Inspecção Geral dos 

Espectáculos bem como aos outros organismos oficiais, […]. 

8 – A retribuição dos meus serviços será de 2% sobre o preço estabelecido pela 

empreitada geral. De conta da empresa dão as despesas de deslocação (viagens 

e hotel). 

9 – Todas as despesas resultantes da elaboração do projecto e da sua aprovação 

junto dos organismos oficiais serão de conta da Empresa proprietária. 

10 – Os trabalhos e a percentagem será feito durante o decorrer dos trabalhos, e a 

coincidir com a última prestação no dia da abertura ao público do “Coliseu do 

Porto”. (Branco, 1939) 

A resposta as exigências do arquitecto chega no dia 12 de Setembro, confirmando a 

aceitação de todos os pontos mencionados pelo arquitecto lisboeta, mas, impondo-lhe 
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a condição de prestar a assistência à obra com a maior rapidez, o que fez com que 

este viesse a instalar-se, temporariamente, na cidade do Porto. 

Tendo V. Exa amavelmente, acedido ao convite que lhe fizemos, para em comum com 

o nosso arquitecto e engenheiro Júlio José Brito estudar e eventualmente reformar os 

planos de construção do Coliseu do Porto, vimos pela presente agradecer-lhe. 

Acusamos a carta de V. Exa de 29 de Agosto último, estando de pleno acordo com o 

seu conteúdo, que aceitamos, com a reserva porem, de que, V. Exa se obriga a 

prestar-nos a sua assistência com a mais rigorosa assiduidade, por forma a não 

suscitar reclamações dos empreiteiros encarregados da execução dos trabalhos e a 

orientar a execução destes pelos planos respectivos sem que o seu custo venha a ser 

novamente orientado. (Branco, 1939) 

Em Setembro, Cassiano apresenta a sua nova proposta, apesar de tudo indicar que a 

obra já estava a decorrer, manteve-o, de um modo geral, a “estrutura e fundações já 

definidas e certamente em construção.” (Tostões, 2001) Ao nível da organização 

espacial mantinha a localização da sala de espectáculos no centro do lote, como já 

acontecia no seu anteprojecto. As alterações propostas são, essencialmente ao nível 

programático, criando um corpo de escritórios autónomos, que se separavam do corpo 

onde se encontravam os acessos. A fachada revolvida pelo arquitecto lisboeta 

prolongava a sua acção coordenando-a com o interior do Coliseu, o que à partida teria 

falhado na proposta do seu colega Júlio de Brito. 

Na memória descritiva, datada a 25 de Novembro de 1939, Cassiano Branco referia as 

modificações feitas ao projecto de seu colega Júlio de Brito e os ajustes preconizados 

ao encontro do seu projecto inicial.  

Aproveitamos, ainda que com ligeiras modificações, as paredes já construídas segundo 

o primeiro projecto, que contornam a sala de espectáculos, palco e corredores. [...]  

No entanto, ainda que a sala mantenha em definitivo esta forma, as profundas 

alterações que sofreu, sob o aspecto da localização de lugares, composições 

decorativas, tecto, proscénio, frisas, plateias e especialmente os materiais a aplicar, 

dão-lhe um aspecto inteiramente moderno e conveniente sob o ponto de vista da sua 

acústica, visibilidade, comodidade, aquecimento e ventilação (clima). [...]  

O alçado principal do edifício do “Coliseu do Porto” (sob a Rua Passos Manuel) 

constitui um elemento de arquitectura de feição especial: o seu aspecto inteiramente 

moderno pretende expressar permanentemente um espectáculo de formas 

arquitectónicas, de luz e de publicidade. [...]  

O balcão na nova solução arquitectónica adaptou-SB a geral, sofreu cortes nos seus 

contornos e intercepção com a parede de contorno da sala de espectáculos. No 

último piso, onde ficariam instalados os camarotes, foram estes substituídos por uma 

vasta galeria contornante. Alterações se efectuaram no proscénio e tecto da sala de 

espectáculos. Também algumas modificações se introduziram na cabine 

cinematográfica e seus anexos. (Branco, 1940) 
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A fachada desenhada em 1939, por Cassiano Branco para o Coliseu do Porto, revela 

bastantes semelhanças à sua anterior proposta. A existência de uma torre já bastante 

afirmada no anteprojecto, que se situava mais à esquerda do alçado e deslocada 

posteriormente para a direita, a presença de um volume marcado com o escudo da 

cidade do Porto que se repete novamente nesta proposta e a presença de um volume 

mais recuado bastante envidraçado no lado direito do alçado que se mantém. A zona 

da entrada é redesenhada, utilizado a mesma lógica compositiva já utilizado pelo 

arquitecto na sua primeira proposta. 

Nesta proposta de 1939, a fachada para além de transportar e consolidar algumas das 

suas ideias iniciais e pateteadas no seu anteprojecto, introduz novas questões 

colocadas por este arquitecto. A torre ganha mais expressão, com estrutura em betão 

armado, forrado por um pano de vidro opalino branco e uma quadrícula em perfis de 

ferro que desmaterializam os 42 metros de altura. No enorme paramento da torre, era 

colocado novamente o escudo da cidade do Porto, executado em ferro e revestido a 

néon. A entrada era coberta por uma grande marquise de betão armado, “que foi 

pensada para ser revestida com vidro opalino assente em perfis de ferro”. (Tostões, 

2001, p.12). Ao nível da iluminação exterior do edifício era conseguida por néon de cor 

verde, branco e vermelho, localizados na torre, marquises e nas grandes aberturas. 

O «alçado de uma casa de espectáculos deve ser um elemento de publicidade 

permanente, melhor ainda, deve ser um espectáculo de formas arquitectónicas e de 

luz, que impressionem o espirito do público qua as vê», voltando um pouco à polémica 

do Éden da fachada publicitária. (Pinto, 2015, p.258) 

 

Ilustração 146 - Fachada do Coliseu do Porto, proposta de Cassiano Branco, 1939. 
(Branco, 1939) 
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Ilustração 147 - Interpretação de duas propostas a primeira de José Luís Porto 1937 e a segunda de Júlio José de Brito 1939, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Rua Passos ManuelRua Passos Manuel

Rua Passos ManuelRua Passos Manuel

Rua Passos ManuelRua Passos Manuel

Fachada de José Luís Porto [1937]

- Fachada de forma regular;

- Existência de um enorme plano de vãos;

- Existência de uma varanda no 1º piso, que servia

também como pala na zona da entrada;

- Zona da entrada bastante enfatizada com uma enorme

escadaria;

- Existência de baixos-relevos no topo e extremidades

da fachada.

Fachada de Júlio José de Brito [1939]

- Fachada de forma regular;

- Zona da entrada bastante enfatizada com uma enorme

escadaria.

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

Rua Passos Manuel

- Fachada de José Luís Porto;

- Fachada de Júlio José de Brito [1939].

- Aumento

- Vãos apresentados nas duas porpostas.

- Fachada de José Luís Porto;

- Fachada de Júlio José de Brito;

- Entradas apresentadas nas duas propostas;

JLP

JLP

JJB

JJB
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Interiormente o edifício era organizado através de um hall de entrada curto e aberto, 

localizado na continuidade da grande escadaria, encontrava-se entre pilares colocados 

no centro do vestíbulo, “dinamizando esta sucessão de espaços segundo um eixo 

compositivo obliquo em relação ao plano da fachada que é geratriz da sala de 

espectáculos”. (Tostões, 2001, p.17). A zona dos vestíbulos era também a zona onde 

se encontravam as bilheteiras e espaços classificados pelo autor como «espaços de 

transição», os quais através de umas plataformas ligeiramente elevadas, prolongavam 

o espaço público numa área coberta e protegida que ganhava um triplo pé-direito 

aberto para a Rua Passos Manuel.  

 

Ilustração 148 - Hall de entrada na continuidade do topo das escadas, com vista para a 
Rua Passos Manuel, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 149 - Zona de entrada onde se 
encontra a bilheteira, 2015. (Ilustração 
nossa, 2015) 

É ainda neste hall de distribuição para os vários níveis de acesso à sala de 

espectáculos, onde surgem de cada lado as escadarias curvas. Estas escadas em que 

o autor coloca uma teatralidade barroca, transformam o espaço num local de glamour, 

com um enorme pé-direito permitindo perceber a continuidade visual, perceptível dos 

diversos níveis de balcões e de todo os espaços de estadia que se encontram nos 

diversos pisos, o que cria um ambiente coreografado pela movimentação da multidão 

que as percorre. (Tostões, 2001). O tecto deste espaço era constituído por um sistema 

de sancas sobrepostas em estuque, o que permitia trabalhar uma iluminação indirecta, 

à semelhança do que procurar atingir na sala de espectáculos. (Tostões, 2001). 

Apesar do abandono prematuro da obra, quando se olha para estas imagens do 

Coliseu do Porto, percebe-se claramente que as intenções de Cassiano Branco foram 

construídas, podendo no entanto, ser sido algo modificado, mas a sua ideia base está 

presente no local. 
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Ilustração 150 - Escadarias de acesso aos diversos pisos da sala 
de espectáculo, deixando ter um triplo pé-direito como era 
definido no projecto de Cassiano Branco, para passar para um 
duplo pé-direito, 1941. (Leite, 2011) 

 

 

Ilustração 151 - Escadarias de acesso aos diversos pisos da sala 
de espectáculos, vista superior, 1941. (Branco, 1942) 

Relativamente à sala de espectáculos, esta é o espaço mais conseguido deste 

projecto, a planta em forma de ferradura acentuava a sua dinâmica, com repetição dos 

anéis nos pisos superiores. O conforto desta sala era compreendido e conseguindo 

tanto na plateia como nos lugares populares.  

As escadas que faziam a ligação com os pisos superiores estavam desenhadas com 

uma enorme suavidade e folgada dimensão. A materialidade prevista para a sala de 

espectáculos pretendia aumentar o seu valor e o seu glamour, denunciando as 

influências das Arts Décoratifs na obra de Cassiano Branco. (Tostões, 2001, p.16).  

 

Ilustração 152 - Sala de espectáculos, vista do palco, 1941. 
(Leite, 2011) 

 

Ilustração 153 - Sala de espectáculos, vista do 2º balcão, 1941. 
(Leite, 2011) 

 
Durante todo o processo Cassiano Branco foi mostrando o seu descontentamento no 

modo como a obra estava a ser conduzida, construtivamente e monetariamente. Este 

conflito prolongou-se, até darem entrada um conjunto de queixas em tribunal, o que 

provocou um clima complicado. (Maia,1991, p.87). Mais tarde Cassiano vem mesmo a 
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ser convidado a abandonar a obra, farto que o cenário se repetisse, como acontecera 

com o Teatro Éden, e leva Cassiano a não terminar a obra. 

 Nota de Cassiano Branco, a 15 de Setembro de 1939. Não estou de acordo com os 

exagerados abonos por conta da estrutura de betão armado e outros materiais. 

Nota de 30 de Setembro de 1939: Fiz sentir aos directores da Companhia de Seguros 

Garantia que não estou de acordo com os pagamentos. 

Nota de 16 de Outubro de 1939: A execução da canalização da água é defeituosa. 

Nota de 16 de Dezembro de 1939: O Tombu tem uma conferência com o senhor Vaz 

para se chegar a acordo na redução de abonos de betão e alvenaria. 

Nota de 17 de Janeiro de 1940: O Tombu não quer dar garantias bancárias nem reduzir 

aos abonos do betão e alvenarias. 

Nota de 2 de Fevereiro de 1940; O Tombu já tem na sua posse dinheiro a mais... os 

preços são exagerados. 

Nota de 15 de Fevereiro de 1940: Acho conveniente que os directores da Companhia 

de Seguros Garantia façam qualquer coisa com o Tombu de maneira a exigirem uma 

garantia bancária, pois eu não quero incorrer de responsabilidade de mandar, mas 

também não quero ter a responsabilidade de assistir à entrega de todo o dinheiro ao 

Tombu e a obra ficar ainda muito longe de estar concluída. 

Nota de 29 de Fevereiro de 1940: O empreiteiro Jorge Tombu está executando 

ultimamente muito mal o edifício do Porto.” (Maia, 1991, p.219) 

 

 

 

Ilustração 154 - Corte transversal explicativo do projecto de Cassiano Branco, 1939. (Ilustração adaptada a partir de Acciaiuoli, 2015, 

p.151) 

2º Balcão 

1º Balcão 

Palco 
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Ilustração 155 - Plantas explicativas do piso dos camarotes e do piso geral, da proposta de Cassiano Branco de 1939, 2015. (Ilustração 
adaptada a partir de Acciaiuoli, 2015, p.151) 

Axonometria representativa da sala de espectáculos. 

Planta dos camarotes de Cassiano Branco, 

para o Coliseu do Porto. [18.10.1939] 

Planta geral do projecto de Cassiano 

Branco, para o Coliseu do Porto. 

[18.10.1939] 

Bar 

Foyer da geral 

Marquise 

Escritórios 

2º Balcão 
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Bengaleiro 
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artistas 
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A 10 de Outubro de 1940, a Seguradora Garantia fez chegar a Cassiano Branco uma 

carta, rescindindo o contrato, antes mesmo da conclusão da obra do Coliseu do Porto. 

As causas deste afastamento precoce repelavam no facto do trabalho do arquitecto 

lisboeta não teria sido desempenhado com o melhor dos profissionalismos, afirmando 

a existência de «erros e deficiências gravíssimas patentes fias obras». (Pinto, 2015, 

p.184). Esta carta veio colocar fim à instabilidade sentida na obra, embora este 

afastamento de Cassiano acarretasse outros problemas, nomeadamente na conclusão 

da obra.  

Depois da constatação de erros e deficiências gravíssimas patentes nas obras do 

nosso Coliseu, que sendo contratualmente imputáveis ao respectivo empreiteiro, não o 

são menos a V. Exa. Sob o aspecto técnico e profissional, somos forçados a tornar 

definitivo o afastamento de V. Exa. 

Como V. Exa, recebeu a mais do que aquilo que lhe era devido Esc. 35.000$00, 

rogamos a V. Exa. Que se digne promover a reposição desse montante. 

Esperamos ainda que V. Exa. Nos envie sem demora toda a documentação, desenhos 

etc, relativos às obras do Coliseu, o que V. Exa. Já há meses prometeu fazer e cuja 

falta nos tem causado e continua causando, prejuízos relevantes. (Branco, 1940) 

Antes mesmo do afastamento de Cassiano, em Agosto desse ano surge o nome de 

Charles Siclis129, um arquitecto francês, conhecido pelos seus trabalhos em casas de 

espectáculo, cafés e restaurantes. Este arquitecto é chamado para elaborar os 

trabalhos de decoração final do edifício, tendo-lhe sido exigido “apresentar os planos 

de decoração interior do Coliseu do Porto”. (Maia, 1991, p.98). Este arquitecto tinha 

elaborado e desenvolvido diversos desenhos de pormenores decorativos, mobiliário e 

iluminação, mas que nunca chegam a passar da fase de proposta, não se percebendo 

o porque desta circunstancia. 

A decoração proposta por Charles Siclis foi abandonada ou adulterada. Nunca se 

publicaram os desenhos que ele fez... O que sucedeu a Charles Síclis? […] Não é de 

admirar, também, o abandono ou a adulteração das propostas decorativas de um 

arquitecto francês fugido ao anti-semitismo que grassava em França - Charles Siclis” 

(Maia, 1991, p.81) 

Com o abandono da obra por parte de Cassiano Branco, foi escolhido o nome de 

Mário de Abreu130, para incorporar a equipa de trabalho do Coliseu do Porto. A sua 

presença na obra era fundamental para garantir o objectivo de garantir à sua 

conclusão o mais rápido possível. O arquitecto realizou algumas alterações ao 

                                                           
129

 Charles Siclis (1889 – 1942) Arquitecto francês, bastante conhecido pelos seus trabalhos em casas 

de espectáculos, restaurantes e cafés.  
130

 Mário de Abreu (1908 – …) Arquitecto que assumiu o projecto depois da saída do arquitecto Cassiano 

Branco. 
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projecto de Cassiano, essencialmente ao nível de interiores, modificando as áreas de 

circulação do projecto, nomeadamente na zona do vestíbulo em que reduzia o pé-

direito para uma medida comum, “sobre o qual assentam três pisos de área tornada 

‘utilizável’ comprometendo-se definitivamente o projecto fantástico de luz desejado por 

Cassiano para a fachada.” (Tostões, 2001, p.19). O movimento luminoso provocado 

pelo jogo de vãos e panos cegos da fachada acabam por se transformar num plano 

falso, destruindo os efeitos de luz. (Tostões, 2001, p.18). O grande vestíbulo, também 

fora alterado, sendo a sua dimensão reduzida, “quer nos seus limites laterais, com a 

integração da escada por dentro do espaço, quer no esplendor da sua volumetria 

cúbica com a construção de uma laje a meio de modo a criar uma sala autónoma”. 

(Tostões, 2001, p.19). Os desenhos do arquitecto Mário de Abreu e do engenheiro 

Teixeira Rego, são apresentados uns dias antes da inauguração oficial do edifício, 

sendo que nestas palas desenhadas e perceptível a alteração de duas intenções de 

Cassiano: alteração do desenho do escudo prevista inicialmente em ferro e com tubos 

néon e a colocação da bandeira hasteada no cimo da torre, que não se veio a realizar. 

Assim, com a saída de Cassiano Branco, surge o nome do arquitecto Mário de Abreu 

na participação da obra arquitectónica. É por isso que nos últimos desenhos 

(apresentados já tardiamente — alguns dias antes da inauguração oficial) aparecem as 

plantas e a fachada assinadas pelo arquitecto Mário de Abreu e pelo engenheiro 

Teixeira Rego (2.° volume da Iicença 615 da C. M. Porto). (Maia, 1991, 71) 

Todas estas controvérsias que foram surgindo ao longo do projecto, colocaram 

diversas dúvidas sobre a atribuição da autoria da obra do Coliseu do Porto, situação 

que já teria acontecido no Cine-Teatro Éden situado na capital. A atribuição da autoria 

do projecto, era um exercício bastante complexo em que diversas relações 

socioprofissionais teriam que ser percebidas e não apenas as acusações moralistas 

de caracter pessoal. Contudo a evolução dos acontecimentos decorrentes da segunda 

Guerra Mundial deixaram em esquecimento, temporariamente, esta questão da 

autoria.  

Cassiano de certo modo ficou salvaguardado pela existência de numerosos desenhos 

documentados, que fazem parte do seu espólio, em que se percebe a alteração do 

desenho inicial da sala de espectáculos e a introdução de alterações ao então projecto 

do arquitecto Júlio de Brito. A existência da memória descritiva que Cassiano Branco, 

envio, para se procederem a alterações profundas ao projecto inicial. Mas à situação 

não se torna assim tão simples, quando se percebe as inúmeras alterações que foram 

acontecendo, pois, quando Cassiano ingresa na obra, já esta estava a decorrer com 

projecto de Júlio de Brito. Só mais tarde em 1945, quando a fúria da guerra terminou, 
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esta questão da autoria é retomada surgindo os nomes dos arquitectos “Júlio José de 

Brito, Cassiano Branco, Mário de Abreu e o engenheiro Teixeira Rego como autores 

do projecto”. (Maia, 1991, p.175). Muita gente defendia que a obra pertencia a Júlio 

José de Brito, mas que Cassiano Branco fora o autor decisivo, mesmo tendo 

abandonado antes da sua conclusão. A fachada final em nada tinha haver com o 

projecto de Júlio de Brito, sendo “ a fachada a que Cassiano Branco deixa o seu nome 

ligado”. (Maia, 1991, p.176). Perante estas conclusões foi atribuída a autoria do 

projecto a Júlio de Brito, Cassiano Branco e Mário de Abreu. 

O já referido número da revista Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação, 

publicado em Junho de 1937, dedicado quase na totalidade à arquitectura de Cassiano 

Branco, apresentava um anteprojecto para o Teatro Passos Manuel (Coliseu do Porto), 

onde haviam sido já expressas algumas das situações que Cassiano viria a manter na 

construção do Coliseu. (Pinto, 2015, p.240) 

Porém, o discurso do engenheiro civil António Augusto Guimarães Teixeira Rego 

referia o "trabalho de diversos colaboradores". O Comércio do Porto do dia 19 de 

Dezembro de 1941 assinalava como autores o arquitecto-engenheiro Júlio de Brito, o 

engenheiro Teixeira Rego e o arquitecto Mário Abreu. (Maia, 1991, p.240) 

Numa reportagem mais documentada e apôs visita ao edifico, um jornalista do Jornal 

de Notícias assinalava que o Coliseu do Porto fora 'concebido pelo engenheiro José 

Júlio de Brito, mas dizia também, “a fachada a que Cassiano Branco deixa o seu nome 

ligado". (Maia, 1991, p.240 e 241) 

 

Ilustração 156 - Fachada do Coliseu do Porto, 2011. 
(Leite, 2011) 

 

Ilustração 157 - Fachada do Coliseu do Porto, 
2015. (Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 158 - Interpretação da evolução de todas as fachadas propostas desenhadas para o Coliseu do Porto, 2015. (Ilustração 
nossa, 2016) 

Fachada do anteprojecto do Teatro Passos Manuel, de

Cassiano Branco [1937]

Fachada do Coliseu do Porto, Cassiano Branco [1939]

Fachada de José Luís Porto [1937]

Fachada mais clássica de  Jan Wils [1938]

Fachada mais envidraçada de  Jan Wils [1938]

Fachada Júlio José de Brito [1939]
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Finalmente na tarde de 19 de Dezembro de 1941, inaugurava a nova casa de 

espectáculos da cidade do Porto – O Coliseu do Porto – pela mão de Joaquim de 

Carvalho, Presidente do Concelho de Administração da Companhia de Seguros 

Garantia, proferindo uma conferência de imprensa, com a presença de várias figuras 

ilustres e da empresa.  

O Jornal de Notícias (de 20/12/41) fazem menção ao dia da inauguração descrevendo 

a obra finalizada com um ímpar entusiasmo, reforçando ambas o pender moderno, 

confortável, elegante e bem conseguido do edifício, enaltecendo os homens que 

estiveram ligados tanta à promoção coma à concepção desta tão grande obra. O Jornal 

de Noticias é o único que refere Cassiano, dizendo que «a fachada a que Cassiano 

Branco deixa o seu nome ligado» contribui para que «o Coliseu da Porto [seja] uma 

grande caixa de surpresas». (Pinto, 2015, p.279) 

A localização do Coliseu é também outro ponto a investigar uma vez que o espaço que 

lhe estava destinado encontrava-se na Rua Passos Manuel, sendo esta a primeira 

condicionante do projecto. Este local rodeado por dois edifícios, numa rua de largura 

reduzida, dificultava a leitura na sua totalidade, nunca conseguindo obter a plena 

consciência da dimensão do edifício em toda a sua plenitude. 

Com estas dificuldades Cassiano Branco “utiliza a experiencia dos prédios 

habitacionais de acompanhamento, introduzindo alguns elementos de extrema pujança 

criativa para lhe atribuir dimensão ao edifício público. (…) A consciência de que a 

cidade se prolonga para dentro dos edifícios públicos e que estes se constituem como 

locais sociais, despertava um sentido especial, na obra de Cassiano, elevando-os, 

como se eles próprios fossem parte do espectáculo. (Pinto, 2015, p.276) 

A fachada proposta por Cassiano para o Coliseu do Porto, é reflexo da sua 

interpretação do sítio na relação do edifício com a cidade, mas também do seu 

conhecimento relativamente ao que se fazia na Europa. Pouco tempo antes do início 

deste projecto, o Cassiano realizou viagens a três países Europeus: Espanha, França 

e Inglaterra. A sua viagem a Inglaterra terá certamente, trazido algumas referências 

como por exemplo: “o Ódeon de 1937 em Leicester Square e o Dreamland em 

Margate. Kent de 1935, são dois bons exemplos do frenesim inglês pela sétima arte.” 

(Pinto, 2015, p.85). Como a viagem que o arquitecto realizou à Holanda em 1921, país 

em que a arquitectura moderna se encontrava em ascensão. Todas as obras que 

Cassiano viu na Europa, salas de espectáculos e outros edifícios, transformaram-se 

em modelos fundamentais para a elaboração destas. 

Os planos verticais, as janelas rasgadas e os vãos redondos, apontam um domínio da 

linguagem internacional, quer das questões holandesas (do De Stijl), quer das 

questões relacionadas com as observâncias náuticas (descritas por exemplo por Lê  

Corbusier em Vers une Architecture), ou mesmo próximas às propostas do Werkund, 

(veja-se por exemplo a pousada apresentada por Scharoun em 1928-29 na exposição 
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polaca de Wroclaw, onde a sinuosidade das formas se condiga com vãos redondos e 

longas janelas que terminam em circulo). (Pinto, 2015, p.197) 

O Coliseu do Porto insere-se, por esta via, numa linguagem desenvolvida durante a 

década de 30, colocando-o num patamar de edifícios de referência dos anos 30 e do 

percurso da arquitectura moderna em Portugal.  

“Neste quadro, a análise crítica do Coliseu revela o contexto em que decorreu o 

primeiro modernismo português, como foram integradas as referências internacionais e 

o modo como os seus cultores sobreviveram e souberam alimentar o processo. O 

Coliseu é concluído em plena fase de retrocesso nacionalista que se definiu no final 

dos anos 30. Considerada justamente a obra síntese que fecha o seu percurso 

moderno, constitui um dos excepcionais edifícios de grande escala que realizou. 

(Tostões, 2001, p.13) 

O Coliseu do Porto constitui uma obra de modernidade e um edifício de referência da 

sua época, um espectáculo permanente de formas arquitectónicas, luz e glamour. Um 

belíssimo exemplo da obra e pensamento de Cassiano Branco. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 159 – Planta esquemática de localização do Coliseu do Porto, 2016. (Ilustração nossa, 2016) 

Coliseu do Porto 

Rua Passos Manuel 

Rua 31 de Janeiro 

Rua de Sá da Bandeira 
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4.3. CINE-TEATRO IMPÉRIO [1952] 

Situado no gaveto formado entre a Rua Alves Tordo, a Alameda Dom Afonso 

Henriques 131  e a Avenida Almirante Reis 132 , surge o Cinema Império no 

aproveitamento de um terreno vazio, a meio caminho entre a Fonte Luminosa133, e o 

Instituto Superior Técnico 134  de Duarte Pacheco 135 . Esta sala de espectáculos 

inaugurada em 1952, da autoria de Cassiano Branco tornou-se o último grande 

exemplo do seu processo criativo em edifícios de espectáculo. 

 

Ilustração 160 - Alameda Dom Afonso Henriques, percebendo-se 
toda a diferença altimétrica existente no lote baldio, onde mais tarde 
fora construído o Cine-teatro Império, 1945. (Branco, 1945) 

 

Ilustração 161 - Terreno destinado ao Cine-
teatro Império, 1945. (Branco, 1945) 

Em 1945, Cassiano Branco é chamado para a realização deste projecto, pela 

Sociedade Cinematográfica Império Lda, entidade proprietária da futura sala de 

espectáculo do Cine-teatro Império. A experiencia adquirida pelo arquitecto neste tipo 

de equipamentos como por exemplo no Cine-Teatro Éden e Coliseu do Porto, 

tornaram-se soluções projectuais de referência em edifícios com este tipo de 

programa. 

                                                           
131

 Alameda Dom Afonso Henriques – (Século XX) Espaço público com pouco mais de cinco hectares, 

constituído por um pequeno jardim no topo oriental, mandado construir em homenagem ao primeiro rei de 
Portugal. 
132

 Avenida Almirante Reis – Avenida localizada na freguesia de Areeiro e Arroios, sendo o seu início na 

Rua da Palma e terminado na Praça Francisco Sá Carneiro.  
133

 Fonte Luminosa – (1948) Situada no topo oposto ao Instituto Superior Técnico na Alameda Dom 

Afonso Henriques, obra dos irmãos Rebelo de Andrade, aproveitam a diferença altimétrica, para transmitir 

uma marcação cenográfica, acentuada através dos baixos-relevos de cerâmica de Jorge Barradas, 

complementadas com os frisos decorativos de Maximiano Alves. 

134
 Instituto Superior Técnico – (1911) Instituição de Engenharia Arquitectura, Ciências e Tecnologias, 

construído segundo a orientação do engenheiro Duarte Pacheco, localizada no topo ocidental da Alameda 
Dom Afonso Henriques, na «acrópole», como José-Augusto França lhe chamou. 
135

 Duarte José Pacheco – (1899-1943) Engenheiro, formado em engenharia electrotécnica pelo IST em 

1923. Tornou-se Engenheiro das obras Publicas e Comunicações, onde se tornou responsável pela 
planificação e execução de várias ligações rodoviárias em todo o país. Foi o orientador das construções 
do IST, e responsável por várias obras, bairros sociais, portos marítimos, entre outros.  
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Em Outubro do mesmo ano, Cassiano Branco elabora os primeiros estudos, que 

resultaram na primeira proposta para o edifício de gaveto136. No reconhecimento do 

local de intervenção, depara-se com as primeiras dificuldades: irregularidade da 

geometria do terreno e as diferenças altimétricas presentes no perímetro do lote, o que 

tornavam este projecto à partida mais limitativo em relação aos objectivos projectuais. 

Face a estas condicionantes, o arquitecto optou por apresentar uma proposta de uma 

sala de dupla função, com a qual “retomava o modelo operatório da tradição mais 

corrente nos cineteatros, incluindo num mesmo espaço as funções de cinema e 

teatro.” (Acciaiuoli, 2013, p.89) Ao nível da fachada, opta por um modelo 

“estilisticamente próxima de uma arquitectura racionalista de inspiração numa espécie 

de monumentalísmo que visava a dignificação do «novo bairro»” (Pinto, 2007, 88).  

O alçado principal do edifício era pensado num só plano, ou seja, Cassiano desenhava 

o alçado da Avenida Almirante Reis e do Alçado da Alameda Dom Afonso Henriques, 

como um único. No cruzamento das duas ruas percebia-se a presença de um eixo de 

simetria implementada pelo arquitecto, através de um corpo mais alto que anunciava a 

entrada principal. Esta entrada era coberta por uma enorme caixa luminosa em ferro e 

vidro, sobre a qual estavam pousadas as letras arredondadas, “executadas em tubos 

de vidro iluminados a gás néon que compunham a palavra «Cine-teatro Império» ”. 

(Acciaiuoli, 2013, p.94) Estes dois corpos possuíam um grande recorte, onde se 

localizavam os vãos mais recuados, fazendo-se acompanhar por colunas salientes 

que serviam como marcadoras de ritmo, elemento fundamental para o enquadramento 

dos vãos de traçado vertical, que iluminavam os acesos à sala de projecções. Nesta 

fachada também se percebia a intenção de colocar altos-relevos, ornamentando os 

dois planos de fachada. 

O alçado apresentava assim a uma composição que pretendia «corresponder à 

grandeza do local e ao significado de evolução das novas formas arquitectónicas, 

assim como pretendia expressar permanentemente um espectáculo de luz e de 

publicidade». (Acciaiuoli, 2013, p.97) 

A sala de espectáculos, de desenho bastante claro na delimitação das diversas 

categorias de lugares organiza a, “plateia com a capacidade para albergar 908 

espectadores e de dois balcões com uma lotação de 1418 lugares, conjugados com 

um sistema de fácil circulação que postulava a possibilidade de movimento entre os 

bufetes do balcão.” (Acciaiuoli, 2013, p.96) Interiormente este espaço de configuração 

rectangular inscrevia-se no terreno, ocupando quase a sua totalidade, sendo que a 
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sala era desenvolvia-se no sentido transversal relativamente ao palco, posicionado no 

lado da Rua Alves Torga. Os acessos verticais, de distribuição à sala estavam 

implantados junto à entrada, em contacto com Avenida Almirante Reis. 

Nesta proposta estava previsto o Café Império, de acesso directo pela Avenida 

Almirante Reis. Este espaço localizava-se no subsolo, apoiado por um bar-dancing, o 

seu piso superior em galeria fazia com que o salão do café, de configuração 

rectangular, tivesse um magnífico duplo pé direito. Nestes dois pisos em cave também 

se encontravam algumas das funções do programa mais técnicas como os camarins 

dos artistas, distribuídos por dois pisos, com acesso directo ao palco, as salas técnicas 

de apoio ao palco, escritórios e a presença de um diverso número de instalações 

sanitárias situadas no piso em galeria, com o objectivo de servir os dois pisos. 

Proximidade da grande sala de cinema e teatro, cujas exigências técnicas teriam 

levado o arquitecto a «estudar o mais pormenorizadamente possível as teses 

desenvolvidas nas maiores e mais recentes casas de espectáculos construídas na 

América do Norte, sendo porém de notar que as maiores construções deste género, 

realizadas modernamente naquele pais muito especialmente devido à natureza dos 

materiais em [que eram] construídas [possuíssem] áreas de saída, para os seus 

espectadores menores do que aquelas» que foram adoptadas no projecto do Império. 

(Maia, 1991, p.105) 

 

Ilustração 162 - Fachada principal do Cine-teatro Império, desenhadas num só plano a Avenida Almirante 
Reis e a Alameda Dom Afonso Henriques, 1945. (Espólio de Cassiano Branco, 1945) 

 

Ainda no mesmo ano de 1945, esta primeira proposta foi arquivada pela Câmara 

Municipal de Lisboa, alegando a falta de cumprimento da legislação em vigor à data. A 

entidade de Inspecção dos Espectáculos levantou alguns problemas ao projecto, que 

conduziam à impossibilidade da sua construção, sendo a localização das entradas 



Cassiano Branco – Arquitectura do Espectáculo 

Ana Lúcia Cavaco Henriques   140 

principais do recinto e do café, eram os principais problemas assinalados, a uma vez 

que localização, de ambos na mesma rua, “reforça a sua posição com o articulado 

legislativo do regulamento em vigor que prescrevia que as saídas das salas de 

espectáculos se deveriam distribuir por todas as artérias confinantes com os edifícios.” 

(Acciaiuoli, 2013, p.81)  

O desenvolvimento simétrico dos dois alçados juntamente com a localização da 

entrada principal na Avenida Almirante Reis, teria sido a solução adoptada para 

impedir a construção do bar-dancing na cave do edifício, o que mesmo assim se veio a 

mostrar uma decisão projectual invalida, por ser contra a legislação em vigor, não 

permitindo a existência de estabelecimentos destinados ao público e explorados por 

entidades estranhas ao edifício. (Acciaiuoli, 2013, p.78) Esta primeira proposta que 

transmitia muita segurança aos interessados, revelou-se impossível no parecer das 

entidades competentes, originando a necessidade de desenvolver uma outra proposta 

em que os erros desta fossem solucionados. 

“A confiança da empresa no projecto era tão grande que, em Abril de 1945, faz publicar 

um anúncio nos jornais com a reprodução do desenho da fachada do edifício, no qual 

dava conta das palavras elogiosas que o ministro da Educação teria proferido sobre o 

trabalho de Cassiano Branco, ao mesmo tempo que publicitava que o cinema se 

inauguraria em Novembro do ano seguinte.” (Acciaiuoli, 2013, p.81) 

 

 

Ilustração 163 - Fachada panorâmica relativa à 1º proposta de Cassiano Branco, relação da Avenida Almirante Reis e a 
Alameda Dom Afonso Henriques, 1945. (Espólio do arquitecto Cassiano Branco, 1945) 
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Ilustração 164 - Interpretação da primeira e segunda propostas apresentadas por Cassiano Branco, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 
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Almirante Reis

Fachada da 1º proposta de Cassiano

Branco [1945]

- 1º Proposta da Fachada proposta

por Cassiano Branco em 1945 ;

- 2º Proposta da Fachada proposta

por Cassiano Branco em 1946.

- Um corpo mais elevado anuncia a

entrada principal;

- Entrada coberta por uma enorme

caixa luminosa em ferro e vidro;

- Letras arredondadas, feitas em

tubos de vidro iluminados a gás néon

que compunham a palavra;

- Colunas como marcadoras de ritmo

ao longo da fachada e

enquadramento com os vãos.
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Avenida

Almirante Reis

Alameda Dom
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Almirante Reis

Alameda Dom

Afonso Henriques

Avenida

Almirante Reis

Fachada da 2º proposta de Cassiano

Branco [1946]

- Um corpo mais alto anuncia a

entrada principal;

- Entrada coberta por uma enorme

caixa luminosa em ferro e vidro;

- Letras arredondadas, feitas em

tubos de vidro iluminados a gás néon

que compunham a palavra;

- Colunas como marcadoras de ritmo

ao longo da fachada e

enquadramento com os vãos.

Alameda Dom

Afonso Henriques

Avenida

Almirante Reis

Avenida

Almirante Reis

- 1º Proposta 1945;

- 2º Proposta 1946;

- Ligeira alteração compositiva no

piso térreo;

- Vãos mantém-se iguais.
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Ilustração 165 – Plantas da primeira proposta apresentada por Cassiano Branco, 1945. (Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 166 - Plantas da segunda proposta apresentada por Cassiano Branco, 1945. (Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 167 - Corte longitudinal explicativo do projecto de Cassiano Branco, 1945. (Ilustração adaptada a partir do Espólio do 
arquitecto Cassiano Branco, 2015) 

 

 

Ilustração 168 - Corte transversal explicativo do projecto de Cassiano Branco, 1946. (Ilustração adaptada a partir do Espólio do 

arquitecto Cassiano Branco, 2015) 
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do Cine-teatro Império. [1945] 

Corte Longitudinal Cassiano Branco, para o 
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Ilustração 169 - Corte longitudinal explicativo do projecto de Cassiano Branco, 1946. (Ilustração adaptada a partir do Espólio do 
arquitecto Cassiano Branco, 2015) 

 

 

Ilustração 170 - Corte transversal explicativo do projecto de Cassiano Branco, 1946. (Ilustração adaptada a partir do Espólio do 
arquitecto Cassiano Branco, 2015) 
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Da consulta do espólio do arquitecto Cassiano Branco, infere-se que em 1947 este 

apresenta uma nova proposta, que tenta responder de modo positivo aos erros 

assinalados anteriormente, esta é novamente chumbada pelos Serviços Técnicos da 

Câmara Municipal devido à localização das entradas, situadas na Avenida Almirante 

Reis, as quais de acordo com o parecer camarário provocariam o congestionamento 

do tráfego, em virtude desta artéria ser uma das principais entradas e saídas da 

cidade de Lisboa. Apesar da não aprovação desta proposta, o arquitecto Cassiano 

Branco com esta situação acaba por ganhar uma motivação extra para a elaboração 

de novos estudos, que resultam no Café Império.  

A entrada para o café manteve-se na Avenida Almirante Reis, mas este espaço passa 

a ser independente do Cinema Império, por sua vez a entrada do cinema fora 

transferida para a Alameda Dom Afonso Henriques, aproveitando a diferença 

altimétrica que existia entre as duas ruas. Na fachada, o peso volumétrico atribuído 

pela utilização do revestimento em pedra, em conjugação com a utilização de formas 

puras, transmitia um sentido clássico à composição do alçado principal. Esta fachada 

também tinha bastantes semelhanças com o alçado principal de Auguste Perret no 

Teatro dos Champs Élysée na cidade de Paris. 

“Nos seus estudos de disposição dos ingressos. Cassiano, trabalharia o peso 

volumétrico resultante de formas puras revestidas a pedra, dentro  de uma lógica em 

que se extremava o sentido clássico do conjunto, aproximando-o formalmente do 

Teatro dos Champs Élysée dos irmãos Perret. Nestes estudos o edifício ostentaria um 

friso de cimalha no remate superior da construção, o qual, em alguns casos, suportaria 

baixos-relevos. Num dos estudos a escada de acesso surge ladeada por dois plintos, 

que exibindo peças em forma de «taça de fogo», enfatizavam o sentido clássico da 

proposta.” (Pinto, 2007, p.105) 

 

Ilustração 171 - Fachada principal do Cinema Império, na Alameda, proposta de Cassiano Branco, 1947. (Espólio do 
arquitecto Cassiano Branco, 1947) 
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Ilustração 172 – Interpretação da fachada da segunda e terceira proposta de Cassiano Branco para o Cine-teatro Império, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 
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- 2º Proposta da Fachada proposta

por Cassiano Branco em 1946 ;

- 3º Proposta da Fachada proposta

por Cassiano Branco em 1947.

- Um corpo mais alto anuncia a

entrada principal;

- Entrada coberta por uma enorme

caixa luminosa em ferro e vidro;

- Letras arredondadas, feitas em

tubos de vidro iluminados a gás néon

que compunham a palavra;

- Colunas como marcadoras de ritmo

ao longo da fachada e

enquadramento com os vãos.

Fachada da 3º proposta de Cassiano

Branco [1947]
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Em 1948, e de acordo com o espólio do arquitecto Cassiano Branco, dá entrada na 

Câmara Municipal de Lisboa a sua última proposta. Nesta proposta a entrada é 

desenhada como já vinha a acontecer anteriormente na Alameda Dom Afonso 

Henriques, a larga escadaria que vence um piso mantem-se e ganha uma maior 

importância. Nesta fachada é utilizado um eixo de simetria, ao qual a ideia da coluna 

de ferro e vidro, utilizada na proposta inicial como marcador da zona da entrada é 

novamente repetida, embora desta vez utilizada na fachada principal, coroadas por 

esferas armilares.  

Os três alçados desta proposta eram constituídos maioritariamente por paredes cegas, 

“os alçados eram apresentados como grandes telas maciças que recebiam baixos-

relevos de grande dimensão.” (Pinto, 2007, p.107) Nas paredes laterais às escadas, 

encontravam-se “dois troncos que simbolizariam os louros de Apolo em vez das taças 

de fogo. (Pinto, 2007, 107) No topo do edifício colocou enormes letras com o nome 

“Cine-teatro Império” em vidro e néon. O Café Império mantinha-se aberto para a 

Avenida Almirante Reis, adquirindo uma autonomia neste projecto, distribuindo-se em 

dois pisos, um primeiro em galeria e um segundo na zona da subcave onde se 

desenvolvia o salão. Interiormente a sala de espectáculos era acompanhada por um 

sistema complexo de acessos verticais, que permitiam uma rápida distribuição dos 

espectadores pela sala, organizada por uma lógica qualidade/ preço do bilhete, pré-

definido consoante o lugar, o que já acontecera, em outros dos projectos deste autor 

como por exemplo o Cine-teatro Éden, na Praça dos Restauradores. 

 

Ilustração 173 - Fachada da terceira proposta de Cassiano Branco para o Cine-teatro 
Império, 1947. (Espólio do arquitecto Cassiano Branco, 1947) 
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Ilustração 174 – Interpretação da fachada da terceira para a quarta proposta de Cassiano Branco para o Cine-teatro Império, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 
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Mais tarde, devido às sucessivas alterações de projecto exigidas ao arquitecto, nesta 

fase, conduzem a que este acabe por abandonar o projecto. Cassiano investiu nesta 

obra partilhara arquitectura moderna, apesar da sala de espectáculos desse Cinema 

ter acabado por ditar o seu declínio, em virtude de “já não tem neste tipo de programas 

aptidão para sínteses que o satisfaçam, bem como aos clientes.” (Pinto, 2007, p.114) 

O recurso a elementos, de referências dos seus edifícios de sucesso como as torres 

de vidro projectada para o Éden e para o Coliseu do Porto, não apresentam neste 

caso de estudo a força que Cassiano outrora conseguia implementar em edifícios com 

esta tipologia de, deixando-o aquém das espectativas nele depositadas.  

“As vicissitudes subjacentes a este edifício ilustram a instabilidade que pautava a 

actividade do mais virtuoso dos arquitectos modernistas, oscilando entre uma rígida 

Imposição de ordem e uma espécie de realismo «dimensionista» visível sobretudo na 

fusão entre o peso da matéria da composição dos alçados cegos em contraponto às 

colunas iluminadas e rematadas em esferas armilares e folhas de palma, numa época 

em que se aproximava um dos momentos de maior notoriedade da historia da 

arquitectura em Portugal - O I Congresso do Sindicato Nacional dos Arquitectos.” 

(Pinto, 2007, p.107) 

Posteriormente a todos estes acontecimentos, a empresa exploradora do cine-teatro 

Império, convoca o arquitecto António Varela137, para retomar o projecto e implementar 

às exigências solicitadas pelas entidades responsáveis, o que conduz a apresentação 

de um projecto, com todas as questões resolvidas. 

 

Ilustração 175 - Fachada principal do Cine-teatro Império, projecto de Cassiano 
Branco, com alterações de António Varela, 19--. ( Branco, 19--) 

                                                           
137

 António Varela - (1903-1962) arquitecto e colaborador de Jorge Seguro e José Almada Negreiros. A 

sua arquitectura teve maior destaque nos seus trabalhos mais notáveis, que foram a Fábrica de 
Matosinhos da Algarve Exportador Lda e a Casa da Rua Alcolena, entre outros. 



Cassiano Branco – Arquitectura do Espectáculo 

Ana Lúcia Cavaco Henriques   151 

 

Ilustração 176 - Interpretação da fachada da terceira proposta de Cassiano Branco e a proposta de alterações de António Varela, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 
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Esta nova fase de redefinição do projecto, executada por este arquitecto radicou em 

duas alterações significativas: a alteração do material do pano central da fachada 

virada para a Alameda, deixando de ser revestido com pedra para adquirir um aspecto 

bastante mais leve, que resulta da colocação de um envidraçado, de base quadrada 

com grandes dimensões, apresentando uma leve curvatura apenas perceptível na 

zona de entrada do edifício. Este enorme vão, dividido em 44 janelas de abertura 

independente, melhorava as condições de utilização e de iluminação dos foyers e dos 

balções, passando a ser iluminados com luz natural, alterando com estas proposta a 

qualidade do espaço e as condições de quem o usufruía, permitindo esta solução 

projectual abrir o interior ao exterior e apreciar a Alameda em toda a sua plenitude. 

 

Ilustração 177 - Fachada principal vista de baixo, percebendo-se a concavidade existente, 2015. (Ilustração 
nossa, 2015) 

A segunda grande alteração proposta por António Varela consistia, na alteração do 

desenho das escadas de acesso à entrada principal, que decorre da avaliação das 

escadas desenhadas por Cassiano que foram classificadas como “ «perigosamente 

inclinadas» ”. (Acciauoli, 2013, p.103) As escadas foram redesenhadas, ganhando 

uma maior dimensão apropriando-se do passeio contiguo numa solução que conjuga a 

necessidade do edifício e da concordância com a própria Alameda. As escadas 

tornam-se menos ingremes, do que as apresentadas no projecto anterior, mantendo 

na mesma uma altura considerável, que no menor lado tem 8 degraus que se vão 

atenuando com o pavimento da rua e no lado contrário 15 degraus, transmitindo uma 

sensação de muro para quem sobe a rua em direcção ao Instituto Superior Técnico. 
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Apesar das alterações introduzidas, as exigências solicitadas a António Varela não 

terminaram, à semelhança do que acontecera anteriormente com Cassiano Branco, o 

que leva este arquitecto também a abandonar o projecto. Com esta série de 

contratempos, a empresa exploradora do espaço contrata o arquitecto Frederico 

George138 e Raul Chorão Ramalho139 para a conclusão do projecto. 

No ano de 1951, Frederico George propõe novas alterações à proposta de Cassiano, 

as quais passam pela limpeza ao nível da ornamentação do edifício, retirando do 

alçado principal os troncos e os baixos-relevos do projecto 

 base. No mesmo alçado, o lettering definido na proposta de 1947, foi também alterado 

por um novo de linhas mais rectas. Os restantes elementos da fachada não sofrem 

alterações e os alçados da rua Alves Tordo e da Almirante Reis mantém-se de acordo 

com a última proposta de Cassiano Branco e alterações introduzidas por António 

Varela, alçado em pedra branca, excepto na zona da entrada que é revestido com 

mármore preto. 

 

Ilustração 178 - Escadaria do Cine-teatro Império, 2015. 
(Ilustração, 2015) 

 

Ilustração 179 – Fotografia do enfiamento das escadas com a 
rua. (Ilustração nossa, 2015) 

 

                                                           
138

 Frederico Henrique George (1915-1994) arquitecto e pintor português. arquitecto da geração dos 
arquitectos modernistas, afirmando-se em Portugal no período posterior ao termo da 2~Guerra Mundial. 
Polifacetado, mas de grande coerência com a sua obra, uma mais marcantes no quadro da arquitectura  
139

 Raúl Chorão Ramalho (1914-2002) arquitecto da geração dos arquitectos modernistas, afirmando-se 

em Portugal no período posterior ao termo da 2 Guerra Mundial. Polifacetado, mas de grande coerência 
com a sua obra, uma mais marcantes no quadro da arquitectura portuguesa da segunda metade do 
século XX. 
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Interiormente o espaço organiza-se segundo o projecto da autoridade 1937 de 

Cassiano Branco. A entrada principal é efectuada pela Alameda Dom Afonso 

Henriques, através da escadaria que nos confronta com três enormes portas em 

madeira escura, que dão acesso ao hall de entrada, o qual apresenta uma 

configuração longitudinal, articulando-se em continuidade com a largura das escadas 

exteriores. Neste hall encontra-se hoje em dia a zona da bilheteira, definida já na 

proposta de 1937, mas não visualizado nas fotografias de época 1958, não se 

percebendo onde estas estariam colocadas. 

 

Ilustração 180 - Entrada do edifício pela Alameda, numa fotografia 
actual, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 181 - Entrada do 
edifício pela Alameda, numa 
fotografia de época, 19--. (Leite, 
2012) 

A outra entrada encontra-se na esquina do edifício, no cruzamento da Alameda com a 

Avenida, localizando-se a um nível aixo da sala de espectáculos, sendo o acesso 

realizado por uma considerável escada em tons de azul, que conduz os espectadores 

até ao fundo da plateia. Neste hall de entrada de menor escala, encontram-se as 

instalações sanitárias de apoio aos espectadores e, também a ligação às zonas 

técnicas do edifício. 

 

Ilustração 182 - Entrada no cruzamento da 
Avenida Almirante Reis e da Alameda, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 183 - Escadaria de ligação à plateia, 
pelo fundo da sala, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 184 - Interpretação da evolução de todas as propostas apresentadas para o Cine-teatro Império, 2015. (Ilustração nossa, 
2015) 
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A grande sala de espectáculos, desenhada por Cassiano Branco era composta por 

três áreas: plateia, 1º balcão e 2º balcão, com uma verticalidade acentuada, 

perceptível essencialmente no topo do 2º balcão, local a partir do qual não se 

consegue perceber a dimensão da plateia, apenas o palco. O seu tecto tem um 

desenho bastante mais simples do que aqueles que Cassiano tinha proposto em 1945 

e 1946. 

 

Ilustração 185 - Sala de espectáculos do Cinema Império, plateia, 1º balcão e 2º balcão, 1952. (Acciaiuoli, 
2015, p.202) 

No seu interior, o arquitecto George introduz uma nova sala de apoio, de dimensão 

mais reduzida, localizada no foyer do segundo balcão. 

 

Ilustração 186 - Fotografia tirada no 
1º balção, 2015. (Ilustração nossa, 
2015) 

 

Ilustração 187 - Fotografia tirada no 
2º balcão, 2015. (Ilustração nossa, 
2015) 

 

Ilustração 188 - Fotografia tirada do topo no 2º 
balcão, percebendo-se apenas a zona do palco, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 
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Este projecto com o decorrer de todos os acontecimentos anteriores, acaba por sofrer 

inúmeras alterações, relativamente ao projecto inicial. O arquitecto Frederico George 

desempenhou um papel muito activo, essencialmente no plano do desenho do 

mobiliário e decoração do espaço interior, tendo a sua sensibilidade tornando as suas 

alterações extremamente suaves, sendo mesmo absorvidas pelo próprio edifício, 

incorporando-se no projecto final de Cassiano de um modo muito natural. Na 

decoração o arquitecto introduz elementos pontuais e de um modo muito ponderado, 

colocando um painel de grandes dimensões com azulejos de João Fragoso 140  à 

entrada do edifício, e um gigantesco e expressivo mural de Luis Dourdil 141 

acompanhado pelas suas próprias pinturas, situando-se nos foyers do primeiro e 

segundo balcão, que hoje em dia para além de se encontrarem tapadas, estão em 

bastante mau estado de conservação. 

Notava-se que "a empresa reunira todos os pontos essenciais da técnica aliando-os à 

parte decorativa", tratada com "fino gosto", e que, "mercê da perfeita colaboração de 

um grupo de famosos artistas portugueses", se tinham conseguido fazer "uma casa de 

espectáculos moderna". (Acciaiuoli, 2013, p.98) 

 

Ilustração 189 - Foyer do segundo balcão com a pintura de 
Frederico George, 1952. (Leite, 2012) 

 

Ilustração 190 - Foyer do primeiro balcão, com o painel de Luis 
Dourdil, 1952. (Leite, 2012) 

No Café Império, a intervenção realizada por Raul Chorão Ramalho apresenta uma 

linguagem bastante semelhante à utilizada anteriormente por Cassiano Branco na sua 

última proposta. O arquitecto Chorão Ramalho neste projecto investiu essencialmente 

na renovação do espaço e numa melhoria ao nível da ornamentação, através de 

utilização de um mobiliário de linhas bastante modernas. A colocação de uma pintura 

com 48 metros quadrados, autoria de Luis Dourdil e complementado com esculturas 

                                                           
140

 João Fragoso – (1913/2000) Escultor e artista plástico, foi umas dos artistas portugueses mais 

importantes das últimas décadas do século XX, principalmente na área da escultura, apesar de também 
ter obras de aguarelas, desenhos, cerâmica e poesia.  
141

 Luis Dourdil – (1914/ 1989) Artista plástico, conhecido pelas suas pinturas e desenhos, também era 

conhecido como o muralista autodidacta português. 
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de Martins Correia142, que aumentam o valorizar o espaço do café. Este espaço seguir 

uma linha organizacional já definida por Cassiano em 1937, com entrada na Rua 

Almirante Reis, constituído por dois piso, na subcave a sala de configuração 

rectangular com um duplo pé-direito e o piso superior em galeria, como já referido. 

 

Ilustração 191 - Painel situado no Café Império, de Luis Dourdil, 
complementado com escultura de Martins Correia, 1952. (Leite, 
2012) 

 

 

Ilustração 192 - Salão situado na subcave do Café Império, 
2015. (Leite, 2012) 

No ano de 1952 inaugura o Cine-teatro Império, com o filme “O Preço da Juventude”, 

obra realizada por René Clair143 em 1950. A abertura aconteceu numa época em que o 

cinema não passava um período muito favorável, coincidindo com a abertura da Feira 

Popular 144  e toda a diversidade de oferta que nela se poderia encontrar. Estes 

acontecimentos levaram ao encerramento de várias salas de espectáculo entre os 

anos 1948 e 1951, e o Cinema Império abre portas no ano seguinte, como um 

programa diurno e nocturno para fazer fase a esta crise.  

Com alguma razão, o Dário de Notícias concluía que a inauguração do Cinema Império 

completava «a obra da Lisboa Nova». E acrescentava que, «nas suas linhas elegantes 

mas simples, esta[va] um padrão do nosso desenvolvimento e uma prova de que 

Lisboa sab[ia] acompanhar o progresso e cuidar do bem-estar do publico». Mas 

qualquer coisa do antigo quadro que marcava as vivências lisboetas continuava a 

espreitar sob o novo desenho urbano. (Acciaiuoli, 2013, p.91) 

O Cine-teatro Império tornou-se num elemento fundamental na leitura da Alameda 

Dom Afonso Henriques e de todo aquele local, resolvendo, urbanamente a união entre 

a Alameda D. Afonso e a Avenida Almirante Reis. 

                                                           
142

 Martins Correia – (1910/1999) escultor português, pertencente a segunda geração do modernismo 

em Portugal, também foi professor de escultura. 
143

 René Clair – (1891/ 1981) Grande cineasta e escritor franceses. 

144
 Feira Popular de Lisboa - Local de divertimento da cidade, constituído por diversos pavilhões e uma 

diversidade de temáticas possíveis de encontrar. 
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Ilustração 193 – Planta esquemática de localização do Cine-teatro Império, 2016. (Ilustração nossa, 2016) 

Cine-teatro Império após a sua inauguração 

Instituto Superior Técnico 

Fonte Luminosa 

Alameda D. Afonso Henriques 
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 “O cinema Império embora com sugestões duma arquitectura moderna do 

espectáculo, reflecte o declínio de Cassiano … Alguns elementos como as torres de 

vidro sugerem o Éden ou o Coliseu do Porto, mas sem a mesma frescura, pois 

Cassiano já não tem neste tipo de programas aptidão para sínteses que o satisfaçam, 

bem como noutros projectos também aqui Cassiano abandonou a obra antes da 

conclusão não se podendo inferir que os resultados fossem superiores se a dirigisse 

até ao final.” (Carvalho, 1998) 

No ano de 1983, o Cinema Império fecha as suas portas, instalando-se no edifício um 

movimento religioso “Igreja Universal”, muito derivado também ao seu estatuto de 

«Catedral». Deste modo, estamos perante a última obra de Cassiano relacionada com 

edifícios de espectáculo, mas já sem a mesma força ou virtuosismo de outras obras do 

arquitecto realizadas na década de trinta. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objectivo fundamental na presente investigação foi procurar esclarecer a relação 

entre um autor singular com uma especificidade tipologia pensada, projectada e 

construída e construída ao logo da sua actividade profissional – Salas de Espectáculo. 

A individualização de cada caso de estudo e o posterior cruzamento entre eles, 

revelou-se fundamental para um melhor entendimento dos fundamentos e modus 

operandi do arquitecto Cassiano Branco. 

O cruzamento do pensamento e praxis de projectos com tipologia similar 

determinaram o estabelecimento de um conjunto de considerações e linhas projectuais 

subjacentes a estes três objectos, arquitectónicos projectados por Cassiano Branco, 

em dois momentos distintos do seu percurso. No cruzamento das relações projectuais, 

pessoais e autorais entre os casos de estudo, investigamos nos esquemas e 

desenhos elaborados fundamentos para a compreensão de diversas questões, 145 

colocadas à partida de modo a obtermos o esclarecimento das dimensões formais, 

espaciais e compositivas relativos aos três objectos arquitectónicos e da consequente 

metodologia do pensamento deste arquitecto. Os desenhos tornam-se elementos de 

enriquecimento deste documento e ferramentas fundamentais para a compreensão de 

questões nucleares subjacentes aos casos de estudo. 

A presente dissertação procurou esclarecer as questões colocadas no início da 

investigação as quais são reflexo das nossas próprias inquietações que foram 

surgindo ao longo da investigação do tema e da obra do arquitecto lisboeta. 

Investigadores da obra e vida de Cassiano Branco, como o arquitecto Paulo Tormenta 

Pinto e a historiadora Maria Maia, contribuíram com os seus textos para alicerçar e 

fundamentar para o estudo do percurso do arquitecto Cassiano, apresentando 

bastante material escrito sobre o arquitecto e os edifícios em estudo; no entanto, numa 

abordagem individual a cada uma das obras, sem estabelecerem uma de relação 

directa entre os três edifícios de espectáculo.  

Na introdução exposta uma das inquietações de partida desta investigação: De que 

modo se manifestam os fundamentos da arquitectura de Cassiano Branco para poder 

ser atribuída a autoria dos três edifícios em estudo? 

                                                           
145

 Várias questões lançadas pelos nossos desenhos – Fundamentais na leitura dos três projectos, 

permitindo uma melhor compreensão de: escala das fachadas, processo de pensamento das diversas 

propostas apresentadas pelo arquitecto, compreensão de elementos como a escadaria do Éden. 
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Começando por responder a esta questão: verifica-se que foi fundamental realizar 

uma leitura relativa às questões referentes à implantação e relação urbana de cada 

um dos objectos. 

O processo de investigação subjacente às compreensão e esclarecimento destas 

premissas fundamenta-se nas primeiras propostas apresentadas por Cassiano, 

possibilitando o cruzamento do percurso de cada projecto, de modo a aferir 

semelhanças e diferenças, quer na génese do pensamento neste autor quer na 

continuação das obras construídas. Para o esclarecimento e cruzamento desta 

inquietação tornou-se imprescindível. A elaboração de todo o tipo dos registos 

desenhado elaborados tendo por matriz as peças desenhadas nos projectos do 

arquitecto, e explorar os projectos tornando-os parte integrante e complementar do 

texto deste modo da dissertação.  

Ao estabelecer uma leitura comparativa dos três projectos, no que concerne ao sítio, 

constatam-se três situações distintas. No primeiro caso de estudo; o Cine-teatro Éden, 

situa-se na Praça dos Restauradores, na continuidade com a Avenida da Liberdade, 

encontrando-se num lote de pendente vincadamente de nível que estabelece 

continuidade com a referida Avenida. No segundo caso, o Coliseu do Porto implanta-

se na Rua Passos Manuel, de pendente considerável e largura reduzida o que dificulta 

a leitura integral do todo deste edifício. Por último; o Cine-teatro Império situado no 

cruzamento da Alameda D. Afonso Henriques e a Avenida Almirante Reis, resultando 

um edifício em gaveto, localizado numa encosta de pendente considerável e cuja 

fachada principal146 é virada para a Alameda, zona de maior desnível da rua. 

 

Ilustração 194 - Plantas de localização dos três edifícios em estudo; Cine-teatro Éden, Coliseu do Porto e Cine-teatro Império, 2016. 
(Ilustração nossa, 2016). 

                                                           
146

 Fachada principal – Fachada principal é assumida como a localizada na Alameda D. Afonso 

Henriques, apesar desta ter sido desenhada com a Avenida Almirante Reis, como uma única fachada.  
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No que concerne ao estudo das fachadas, que o arquitecto propôs para cada edifício e 

consequentemente os alçados resultantes de cada proposta, permitiu estabelecer 

níveis de comparação entre elas, revelando-se as respectivas relações com a 

evolvente, com a área correspondente a cada proposta, com o modo de pensar e 

desenhar do arquitecto a composição figurativa da fachada, nomeadamente a 

intencional e mínima utilização dos vãos, apenas em situações pontuais, permitindo-

lhe um melhor controlo da iluminação interior, trabalhando-as estes alçados com um 

propósito cénico. 

Um dos elementos determinantes e marcante é a estrutura e coexistência dos diversos 

elementos compositivos das fachadas nos três casos de estudo. A fachada principal 

do Cine-teatro Éden, Coliseu do Porto e Cine-teatro Império apresentam um cuidado e 

teatralidade díspar relativamente aos seus outros alçados (Ilustração 195). Esta 

situação é explicada por vários factores, começando pela formação clássica do 

arquitecto e muitas vezes de custos da obra. 

Nas três propostas a fachada revela-se com uma escala muito própria, descolando-se 

da continuidade volumétrica presente nas envolventes dos três casos em estudo. A 

dimensão e a composição, não revela a dimensão, articulação e configuração dos 

espaços. No Cine-teatro Éden e Cine-teatro Império a dimensão da fachada expressa 

a consequência da aproximação do rebatimento da área do edifício, à excepção do 

Coliseu do Porto (Ilustração 196). 

A fachada assume-se como o elemento de destaque nas salas de espectáculo do 

arquitecto Cassiano Branco; enriquecidas pelo cruzamento das intenções do 

arquitecto com influências das suas viagens. As linhas modernas do seu tempo, 

articuladas com a formação académicas de raízes clássicas, resultam na adopção de 

logicas simétricas, de centralidade assumida, enriquecidas com baixos-relevos e 

organizadas segundo os princípios da arquitectura clássica: base, corpo e coroamento 

(Ilustração 197). Estas gramaticas compositivas são bastante evidentes no Éden e no 

Império, enquanto no Coliseu do Porto a simetria não está patente, percebendo-se 

uma intenção mais geométrica e volumétrica.  

Ainda na composição das fachadas, existe uma outra questão relacionado com o 

desenho do vão, que apenas acontece, nos casos em estudo, de um modo pontual, 

permitindo ao arquitecto um melhor controlo espacial da luz, muitas vezes resolvida 

com luz artificial nos espaços interiores. No Éden, a reduzida existência de vãos, 

conduz Carlos Dias na fase final do projecto e já sem Cassiano Branco a incluir três 

grandes vãos que asseguram a presença de luz natural no interior do edifício 
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(Ilustração 198). No Coliseu do Porto, não é acrescentado nem alterado nenhum dos 

vãos desenhados por Cassiano Branco, a fachada é dividida em duas partes uma 

correspondente à zona de escritórios marcada por vãos rasgados horizontalmente e 

um outro volume pontualmente rasgado verticalmente, para garantir a entrada da luz 

natural (Ilustração 198). No Cine-teatro Império a situação do primeiro caso de estudo 

repete-se, tendo António Varela, arquitecto que assume o projecto na fase final, 

introduzido um enorme vão quadrangular na fachada (Ilustração 198). 

 

Ilustração 195 - Fachadas dos edifícios, destacando o alçado principal em relação com a rua - Cine-teatro Éden, Coliseu do Porto e 
Cine-teatro Império, 2016. (Ilustração nossa, 2016) 

 

Ilustração 196 - Relação da configuração do volume planta relativamente à da fachada nos casos do Cine-teatro Éden, Coliseu do 
Porto e Cine-teatro Império, 2016. (Ilustração nossa, 2016) 

 

Ilustração 197 - Fachadas dos edifícios em estudo, revelando as simetrias propostas para o, Cine-teatro Éden, Coliseu do Porto e no 
Cine-teatro Império, 2016. (Ilustração nossa, 2016) 

 

 

Ilustração 198 - Comparação das alterações entre as ultimas propostas de Cassiano Branco e os projectos finais no Cine-teatro Éden, 
Coliseu do Porto e Cine-teatro Império, 2016. (Ilustração nossa, 2016). 
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Outra das singularidades das obras estudadas está relacionada com a entrada nos 

edifícios, sendo interessante como Cassiano eleva os átrios, sugerindo uma espécie 

de palco sobre as ruas adjacentes. No Éden o desnível da rua relativamente à entrada 

não ultrapassa os três degraus, mas, ao entrar no edifício percebe-se rapidamente que 

essa situação é transferida para o hall (Ilustração 199). No Coliseu do Porto o 

arquitecto cria uma sensação dúbia de interior/ exterior, através de um átrio de escada 

que se projecta sobre a rua Passos Manuel – transmitindo a sensação de elevação 

perante os espectadores que circulam na rua (Ilustração 200). No Império está 

questão repete-se, com um dramatismo exagerado, consequência da pendente 

extremamente acentuada da rua contígua (Ilustração 201). 

Sequencialmente, o cruzamento da ideia de palco sobre a rua prologa-se para o 

interior dos edifícios, desenhados elegantes escadas em átrios de duplo-pé-direito. 

Estas escadas, que existem nos três projectos, transmitem níveis de continuidade à 

ideia anteriormente referida, a circulação vertical é assumida como elemento para o 

sujeito ver e ser visto. No Cine-teatro Éden, Cassiano Branco desenha um elegante e 

complexo jogo de seis escadas, localizadas num átrio de dimensões reduzidas e 

pintadas de vermelho, fazendo a ligação com diversas entradas da sala de 

espectáculo (Ilustração 202). No Coliseu do Porto encontramos duas esbeltas escadas 

que se cruzam, criando uma varanda erguida sobre o átrio de acesso à grande Sala 

(Ilustração 203). No Cine-teatro Império existe também uma elegante escadaria 

localizado no átrio da esquina de menor cota fazendo ligação directa com a sala de 

espectáculos, sendo este o único átrio de entrada dos três edifícios que não tem um 

duplo-pé-direito, apesar de ele ter sido pensado por Cassiano Branco (Ilustração 204). 

No que se refere à organização e geometria das três salas de espectáculos, constata-

se que estas têm configurações distintas, no entanto, revelando soluções 

semelhantes. O arquitecto desenha estes espaços na consequência do 

aproveitamento da configuração da superfície do lote e das especificardes do 

programa. No Cine-teatro Éden a sala resulta de uma planta rectangular (Ilustração 

205), no Coliseu do Porto de uma planta circular (Ilustração 206) e no Cine-teatro 

Império apresenta uma sala de configuração similar a um quadrado afunilado 

(Ilustração 207). 

Em todos os projectos é visível o cuidado meticuloso de Cassiano com a iluminação, 

trabalhada de um modo teatral através das diferentes intensidades lumínicas; 

projectada por elementos desenhados no tecto e desenhando de um modo criativo, a 

planta projectada na superfície do tecto (Ilustração 208, 209 e 210).  
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Ilustração 199 - Esquema de escadas 
de entrada do Cine-teatro Éden. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 200 - Esquema de escadas de 
entrada do Coliseu do Porto. (Ilustração nossa, 
2015) 

 

 

Ilustração 201 - Esquema de escadas 
de entrada do Cine-teatro Império. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 202 - Escadas do Cine-teatro 
Éden, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 203 - Escadas do Coliseu do Porto. 
(Leite, 2012) 

 

Ilustração 204 - Escadas do Cine-
teatro Império, 2015. (Ilustração nossa, 
2015). 

 

Ilustração 205 - Sala de espectáculos do 

Cine-teatro Éden, 2015. (Ilustração 
nossa, 2015). 

 

 

Ilustração 206 - Sala de espectáculos do 

Coliseu do Porto, 2015. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 207 - Sala de espectáculos 
do Cine-teatro Império, 2015. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 208 - Recto do Cine-teatro 
Éden. (Leite, 2016). 

 

 

Ilustração 209 -Tecto do Coliseu do Porto (Leite, 
2016). 

 

Ilustração 210 - Tecto do Cine-teatro 
Império. (Leite, 2016). 
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Deste modo e depois de percebermos como Cassiano Branco, nos três projectos 

revela uma metodologia semelhante em várias situações, é possível estabelecer uma 

relação directa entre os três casos de estudo. Estas obras, apesar de terem sido 

concluídas por outros arquitectos, seguem a linha de pensamento que Cassiano 

delineou ao longo do ciclo projectual, sendo as maiores alterações aos projectos do 

arquitecto lisboeta relativas ao desenho das fachadas destes edifícios. 

No primeiro caso de estudo o, Cine-Teatro Éden a autoria do edifício é de Cassiano 

Branco e a co-autoria do arquitecto Carlos Dias, que assume posteriormente o 

projecto. No estudo comparativo das fachadas é perceptível continuidade da ideia 

inicial, mantendo-se intacta a relação dos elementos e a simetrias, sendo as 

alterações de maior destaque centram-se na alteração da altura do edifício e a 

introdução de três enormes vãos (Ilustração 211). Em termos dos espaços interiores, 

Carlos Dias apresentou pontualmente algumas alterações de pouco relevo, que não 

alteravam a mestria do projecto de Cassiano Branco. 

No segundo caso o, Coliseu do Porto da autoria é atribuída a Cassiano Branco, Júlio 

de Brito e Mário de Abreu. No estudo comparativo das fachadas este elemento sofre 

alterações extremamente pontuais, que em nada alteram a leitura compositiva inicial 

da mesma; sendo apenas alterado o escudo e o lettering (Ilustração 212). Ao nível do 

interior do edifício, a presença da arquitectura de Cassiano é evidente, tornando-se 

mais complexo perceber em que medida os outros dois arquitectos contribuíram para 

o projecto final do Coliseu. 

O terceiro caso de estudo o Cine-Teatro Império de autoria atribuída a Cassiano 

Branco e António Varela. No estudo comparativo efectuado as fachadas percebemos 

rapidamente algumas alterações entre o projecto final de Cassiano e o projecto 

construído. Evidenciado a continuidade da linha de pensamento do arquitecto em 

estudo, apresentando algumas alterações essencialmente ao nível da fachada; 

tentando aliviar a pendente da grande escadaria, alterando o lettering e a criação de 

um vão quadrangular, de grandes dimensões de modo a retirar algum peso construtivo 

à fachada (Ilustração 213). Interiormente as alterações propostas e executadas são 

bastante pontuais, sendo mais evidentes no Café Império. 

A atribuição da autoria destas três obras a Cassiano revela-se um processo carregado 

de controvérsias inerentes ao processo, da obras construída, de cada um, sendo 

fundamentais para se perceber o percurso destas obras, e só é possível inferir esta 

atribuição após o estudo evolutivo e comparativos dos projectos do arquitecto 

Cassiano Branco e dos outros arquitectos que finalizaram estas obras. 
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Ilustração 211 - Comparação da última proposta de Cassiano Branco e de 
Carlos Dias - Éden, 2016. (Ilustração nossa, 2016) 

 
 
 

 

Ilustração 212 - Última proposta de Cassiano Brancos no Coliseu do Porto, 
2016. (Ilustração nossa, 2016) 

 
 
 

                                       
Ilustração 213 - Comparação da última proposta de Cassiano Branco e de 
António Varela, Cine-teatro Império, 2016. (Ilustração nossa, 2016) 
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A segunda questão procura esclarecer quais motivos que ditaram o abandono 

prematuro das obras por parte do arquitecto, antes da sua conclusão. 

A resposta apenas é possível esboçar depois de se perceber alguns factos 

determinantes na vida do arquitecto Cassiano Branco. Sequencialmente ao que se 

conhece do seu mau génio, é necessário perceber o abandono do arquitecto das 

obras em estudo, para além dos motivos projectuais. 

Contava-se na Escola que o Cassiano estava no atelier a trabalhar, quando entra um 
«pato bravo» que lhe diz: - Então senhor arquitecto, então apresenta uma conta de 20 
contos, por causa de um pormenor da entrada do prédio? Cassiano que estaria a 
desenhar continua a desenhar, Cassiano que tratava toda a gente por “tu”, disse: -
Passa para cá os 20 contos e cala-te! E o Pato Bravo disse: - Ohh senhor arquitecto, 
uma folhinha tão pequenina, o arquitecto faz isto num instante! E o construtor insistia. E 
ele (Cassiano) pegou na lapiseira, fez uma circunferência perfeita e disse: - Gostavas 
de fazer isto? Gostavas? Então, passa para cá os vinte contos e cala-te.(Gomes aput 
Pêra, 1991) 

No primeiro caso de estudo – Cine-teatro Éden – os desentendimentos entre Cassiano 

e o proprietário levaram a que este último o afastasse do projecto; no entanto, também 

se especula que o arquitecto lisboeta teria nesta data uma grande paixão por Beatriz 

Costa, o que, conjugado com os referidos desentendimentos com o proprietário 

apressaram a sua saída do projecto, para viajar até à cidade de Paris, onde a atriz se 

encontrava na época. 

No segundo caso de estudo – Coliseu do Porto – os contornos deste desfecho são 

semelhantes aos do primeiro caso em estudo; o temperamento difícil do arquitecto e o 

notório descontentamento no modo como a obra estaria a ser conduzida, levam a um 

mau clima entre Cassiano e o proprietário. Estes factores antecipam o convite do 

cliente para que o arquitecto abandonasse a obra do Coliseu. 

As dimensões destes acontecimentos repetem-se novamente no último caso de 

estudo o Cine-teatro Império, projecto em que segundo alguns estudiosos da sua obra 

o arquitecto já não revela aptidão de outros tempos, o que leva a chumbos 

consecutivos das suas propostas e consequentemente o seu abandono do projecto, 

repetindo-se, uma vez mais, o abandono antes do fim da obra. 

A resposta esboçada centra-se na correlação dos acontecimentos projectuais das três 

propostas; tornando-se o seu temperamento um dos principais motivos do seu 

prematuro abandono dos três projectos. 

O cruzamento das questões de partida, revela nestes três casos de estudo a 

importância das viagens realizadas pelo arquitecto o seu método arquitectónico bem 

como é curioso perceber que cada um dos três edifícios tem um espaço onde é 
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utilizada uma das cores primárias de modos diferentes; paredes, tectos e mobiliário; 

tornando mais intrigante, depois de se perceber que Cassiano trouxera das suas 

viagens um artigo de um artista plástico em que a questão da utilização da cor está 

patente. 

 
Ilustração 214 - Escadarias no hall de 
entrado do Cine-teatro Éden, de 
Cassiano Branco nos Restauradores, 
Lisboa. (Ilustração nossa, 2015) 

 
Ilustração 215 - Hall de entrada do Coliseu 
do Porto, de Cassiano Branco na rua Passos 
Manuel, Porto. (Ilustração nossa, 2015) 

 
Ilustração 216 - Sala de Espectáculos do 
Cine-Teatro Império, de Cassiano Branco 
na Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Cada uma das obras e estudo revelam-se os fundamentos do pensamento e prática 

do arquitecto Cassiano Branco. No Cine-Teatro Éden, o arquitecto apresenta uma 

fachada cega, de vãos controlados, um jogo de escadas bastante complexo que 

resolvem as ligações às várias zonas do programa deste edifício. Na entrada a 

utilização da cor vermelha, (Ilustração 214) criando um espaço marcante pela sua 

complexidade e vibração, sendo que para o alçado é transposto os trons de rosa da 

pedra presente na fachada. Interiormente a grande sala de espectáculo rectangular de 

dimensões. É reflexo do aproveitamento da área, resultando a sua configuração no 

desenho do tecto desta sala. 

No Coliseu do Porto, Cassiano apresenta uma fachada inspirada em edifícios que 

visitou nas suas viagens, definindo uma conjugação de volumes, elevados sobre sobe 

a rua e criando um espaço interior/ exterior, como ponto de arranque das várias partes 

funcionais do edifício. Este mesmo espaço, de tecto amarelo, (Ilustração 215) reforça 

a ideia de interioridade num espaço exterior, esta cor acompanha-nos ao logo de todo 

o edifício, mas num tom bastante mais suave. Interiormente a distribuição para a sala 

de espectáculos é realizada na sua envolvência e a sua configuração circular, 

proporciona esta solução. Esta sala de grandes dimensões e configuração circular, 

resulta do aproveitamento máximo da área deste edifício e volta a transportar para o 

tecto a criação de um elemento de grandes dimensões de configuração circular que 

ilumina toda a sala. 
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O Cine-Teatro Império, o arquitecto apresenta duas fachadas pensadas como uma 

única, praticamente até ao final do projecto. Na transição do exterior com o interior 

encontram-se escadas que acompanham a rua num dos seus extremos e que criam 

uma espécie de muro no outro lado, levando o arquitecto a criar uma entrada na 

esquina do edifício de menor pendente e de acesso mais fácil. Interiormente a grande 

sala aproveita uma vez mais da área máxima disponível de implantação do edifício, 

resultando numa sala de configurações semelhantes a um quadrado afunilado, 

definindo como nos outros dois casos o desenho no tecto do elemento que garante a 

iluminação da sala. No espaço da sala de espectáculos percebe-se uma clara intenção 

da utilização da cor azul, (Ilustração 216) estando ao logo de todo o edifício esta cor 

presente de um modo mais discreto em elementos como o pavimento forrado com um 

tapete em tons de azul claro. 

Os três casos de estudo exploram a respectiva configuração arquitectónica com o 

espaço urbano contiguo, sendo a fachada a mediadora entre as grandes salas de 

espectáculo, átrios, foyers e todos os espaços complementares desta tipologia – Salas 

de Espectáculo; pensadas, projectos por Cassiano Branco entre a década de 30 e 40.  
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Ilustração 217 – Fachada principal do Éden Teatro, 193-. (Branco, 193-) 
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Plantas de transformação do Éden Teatro 1929. 

 



 

 

 



 

 

 

Ilustração 221 - Projecto de transformação do primeiro piso do Éden Teatro, 05-06-1929. (Branco, 1929) 
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Ilustração 223 – Planta da sala de espectáculos, 19--. (Maia, 1991, p.128) 
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Ilustração 228 – Manuscrito I Cassiano Branco inédito, de titulo “Obras por mim projectadas”, 193-. (Carvalho, 1998, anexos B) 
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Ilustração 230 - Artigo Diário de Noticias, 01.04.1937. (Castro, 1937, p.7) 
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Ilustração 232 – Inauguração da exposição da exposição no Cine-teatro Éden, 1991. (Dantas, 1991, p.28) 
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Ilustração 246 – Folha 1, do Parecer do Conselho Técnico de Inspecção de Espectáculos sobre o projecto para a construção 
do coliseu do Porto encontrando-se assinado por Óscar Neto de Freitas, João Maria Barreto Ferreira do Amaral, Joaquim Gomes 
Marques e Luís Ribeiro Viana, 15-07-1939. (Branco, 1939) 
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Ilustração 248 - Carta da Empresa Artística S.A.R.L. enviada ao arquitecto Cassiano Branco solicitando a sua presença para dar uma 
opinião técnica sobre os planos do Coliseu do Porto, 24-08-1939. (Branco, 1939) 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustração 249 - Carta da Empresa Artística S.A.R.L. enviada ao arquitecto Cassiano Branco solicitando a sua presença para dar uma 
opinião técnica sobre os planos do Coliseu do Porto, 24-08-1939. (Branco, 1939) 

 

 

 



 

 

 

Ilustração 250 - Carta de Cassiano Branco dirigida à administração da empresa Artística SARL informando da data da sua ida 
ao Porto e das condições exigidas para prestar serviços na obra do coliseu do Porto, 1939. (Branco, 1939) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustração 251 - Carta de Cassiano Branco dirigida à administração da empresa Artística SARL informando da data da sua ida 
ao Porto e das condições exigidas para prestar serviços na obra do coliseu do Porto, 1939. (Branco, 1939) 
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Ilustração 263 - Lista dos quesitos da requerente empresa Artística relativos à construção do coliseu do Porto. No verso encontra-se 

um rascunho manuscrito do arquitecto Cassiano Branco dirigido a George Tombu sobre considerações técnicas, 10-01-1940. (Branco, 
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Ilustração 264 - Lista dos quesitos da requerente empresa Artística relativos à construção do coliseu do Porto. No verso encontra-se 
um rascunho manuscrito do arquitecto Cassiano Branco dirigido a George Tombu sobre considerações técnicas, 10-01-1940. (Branco, 
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Ilustração 265 - Parecer do Conselho Técnico da Inspecção dos Espectáculos sobre a aprovação do novo projecto 

do Coliseu do Porto apresentado pela empresa Artística SARL, 10-01-1940. (Branco, 1940) 

 

 



 

 

 

Ilustração 266 - Parecer do Conselho Técnico da Inspecção dos Espectáculos sobre a aprovação do novo projecto 
do Coliseu do Porto apresentado pela empresa Artística SARL, 10-01-1940. (Branco, 1940) 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustração 267 - Carta da companhia de seguros Garantia, dando informações sobre o currículo do construtor civil George Tombu, 30-
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Ilustração 268 - Carta da companhia de seguros Garantia, dando informações sobre o currículo do construtor civil George Tombu, 30-
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Ilustração 269 - Carta da empresa Artística SARL dirigida a Cassiano Branco comunicando-lhe o seu afastamento definitivo nas obras 
do coliseu do Porto, devido a deficiências e erros graves cometidos pelo arquiteto, bem como solicitam também a devolução de todos os 
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Ilustração 270 - Carta de Joaquim José de Carvalho dirigida a Cassiano Branco informando sobre o parecer favorável à companhia de 
seguros Garantia a propósito da "questão com o Tombu" e pedindo a devolução da documentação respeitante ao assunto, 18-06-1942. 
(Branco, 1942) 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustração 271 - Cassiano Branco / Projectos para equipamentos de espectáculos / Coliseu do Porto, 18-06-1942. (Branco, 1942) 
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má construção dos terraços, dos urinóis e da alvenaria em elevação, relativo ao coliseu do Porto com notas manuscritas a tinta preta, 
1938-1942. (Branco, 1942) 
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Ilustração 282 - Carta de Raúl Tavares Bastos dirigida a Cassiano Branco informando da necessidade da Central Eléctrica ser alargada 
e construída de novo, 23-09-1939. (PT/AMLSB/CB/06/03/65, 1939) 



 

 

 

Ilustração 283 - Carta de Raúl Tavares Bastos dirigida a Cassiano Branco informando da necessidade da Central Eléctrica ser alargada 
e construída de novo, 23-09-1939. (PT/AMLSB/CB/06/03/65, 1939) 

 

 



 

 

 

Ilustração 284 - Informação dactilografada sobre a má qualidade das madeiras que estão a ser utilizadas na obra em curso, 1938/ 
1942. (Branco, 1942) 
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Ilustração 285 - Artigo do jornal A República sobre uma homenagem a José Joaquim de Carvalho, presidente da Sociedade Artística, 
promotora da construção do coliseu do Porto, 19-01-1942. (Carvalho, 1942) 

 



 

 

 

Ilustração 286 - Três recortes de artigos dos seguintes jornais: Diário de Noticias, sobre o embargo das obras do coliseu do Porto que 
estavam a ser executadas pelo empreiteiro belga Georges Tombu e sobre a inauguração do coliseu do Porto pelos elementos artísticos 
mais categorizados da Emissora Nacional; Diário de Lisboa, sobre o jantar que o arquitecto construtor Georges Tombu e sua esposa 
irão oferecer no salão de mesa do Palácio Hotel do Estoril, 1940/1941. (Castro, 1940/ 1941) 



 

 

 

Ilustração 287 - Recorte de um artigo do Diário de Lisboa sobre o projecto da fachada do coliseu do Porto, 01-06-1939. (Castro, 1939) 

 

 

 

 

Ilustração 288 - Recorte de um artigo do Diário de Lisboa sobre o projecto da fachada do coliseu do Porto, 01-06-1939. (Castro, 1939) 
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Ilustração 318 – Sala de espectáculos Cine-teatro Império, 1952. (Leite, 2011) 
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