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Abstract

The VII UIA (Union Internationale des Architectes) 
Conference took place in the summer of 1961 in 
London. It was organized by Riba (Royal Institute 
of British Architects) and under the general name 
“Architecture and Technology”, where the debates 
focused on new architecture materials and 
techniques. An international student contest under 
the theme “A Travelling Theatre” was set up at this 
conference. In the academic year of 1960/61 the Fine 
Arts Schools of Porto and Lisbon embraced the UIA 
proposal by giving some of their 4th year students 
the chance to develop a project for the mentioned 
contest. In this period, the Fine Arts School of Oporto 
headmaster’s, the architect Carlos Ramos, was also 
vice-president of the UIA, since 1959 - he had been 
elected at the General Assembly that took place in 
Lisbon, that year. The first prize of the contest was 
awarded to Spanish student Emilio Perez Piñero. Yet 
we believe the projects by the architecture students 
from Porto, the ones we know from the photographs 
by Teófilo Rego, present solutions we think deserve 
a broader approach, so that, the cross-relations 
among the Carlos Ramos’ school, the proposed 
program for the contest by the UIA, and the relation 
with the Portuguese social and cultural context, 
particularly in the Theatre’s sphere.

Keywords: Modern architecture, theatre, Escola do 
Porto, photography.

Em finais de 1960, a Union Internationale des 
Architectes (UIA) lançou um concurso internacional 
destinado aos estudantes de arquitectura, tendo 
por tema “Um Teatro Ambulante”.

Os resultados destinavam-se a ser apresentados 
no VI Congresso da UIA, que decorreu no Verão 
de 1961 em Londres e que foi organizado pelos 
membros do Riba (Royal Institute of British 
Architects) sob a denominação geral Architecture 
and Technology (New Techniques and New 
Materials). Os debates centraram-se nos efeitos 
dos novos materiais e técnicas no design de 
arquitectura (A. Nicolas, 2007, p. 45).

A Union Internationale des Architectes (UIA) 
tinha sido fundada em 1948 em Lausanne como 

uma organização não-governamental, com o 
objectivo de reunir os arquitetos do mundo 
inteiro, independentemente da sua raça, ideologia 
ou doutrina.1 O secretariado-geral, sediado em 
Paris, era à data do VI Congresso assumido pelo 
arquitecto francês Pierre Vago, que ocupou o cargo 
entre 1946 e 1969.

Criada por um pequeno número de arquitectos 
conhecedores da arquitectura moderna – Auguste 
Perret, Sir Patrick Abercrombie, Jean Tschumi, 
Helena Syrkus – e, de acordo com Aymone Nicolas 
(2007, p.14), inscrevia-se na tradição das sociedades 
de arquitectos nacionais ou internacionais (como 
o comité permanente internacional de arquitectos 
CPIA) ou dos encontros mais informais organizados 
pela revista francesa L’Architecture d’Aujourd’hui, 
apartir de 1932. Mas ainda, segundo o mesmo autor, 
os ideais universalistas e os objectivos profissionais 
definidos pelos membros fundadores aproximam a 
UIA do espírito unionista que presidiu à fundação 
da ONU e da UNESCO em 1945.

Os estudantes de arquitectura tiveram a 
possibilidade de começar a confrontar os seus 
projectos na UIA a partir do congresso de 1957. A 
participação dos jovens ficou a dever-se ao incentivo 
de Buckminster Fuller que “encorajou a UIA a 
tornar-se numa plataforma de experimentação dos 
recursos planetários para a qual podiam contribuir 
todos os estudantes de arquitectura dos países 
representados na UIA” (A. Nicolas, 2007, p.45). Foi 
André Gutton que concretizou a ideia seguindo 
o modelo dos “concours d’émulation da École 
Superieur des Beaux Arts”.

A proposta da UIA para os estudantes, de 
apresentarem um projecto para um teatro 
ambulante, parece ser um programa que já se 
encontrava em discussão quer no contexto da 
arquitectura, quer do teatro, dois campos com 
objectivos e acções partilhados.2

Coincidentemente, em Junho de 1961, realizou-
se em Londres o Congresso Internacional dos 
Técnicos de Teatro, promovido pela Association 
Internationale des Techniciens de Théatre (A.I.T.T.), 
na sequência das actividades desenvolvidas, 
primeiro, pelo Teatro das Nações, onde estiveram 
presentes representantes de 28 países, que, por 
sua vez, originou o congresso que teve lugar em 
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Paris, em 1959, no qual nasceu a A.I.T.T. (J.Mourier, 
1988, p.167).

O tema escolhido para o Congresso foi o teatro 
de usos múltiplos, que de acordo com as palavras 
de Jean Mourier, presidente da A.I.T.T., (1988, p. 168) 
tinha como objectivo principal dotar os países 
desenvolvidos, mas também os subdesenvolvidos, 
de algo que correspondesse às suas necessidades 
imediatas, fornecendo-lhes os instrumentos 
necessários para poderem levar o teatro a um 
maior número de pessoas.

O debate na A.I.T.T. estava relacionado com 
questões antes de mais técnicas, mas também com 
aspectos que articulavam o Teatro e a Arquitectura, 
de modo a criar soluções que possibilitassem 
um envolvimento alargado das populações nos 
diferentes países. 

Foi neste contexto que o arquitecto e cenógrafo 
francês, Jacques Bosson, apresentou no colóquio Le 
Lieu Théâtral dans la Société Moderne, realizado no 
centro cultural de Royaumont (Asnières–sur-Oise), 
em 1961, uma conferência intitulada “Nécessités 
actuelles du théatre ambulante” [Necessidades 
actuais do teatro ambulante] na qual explica que 
foi  ”a partir da dupla necessidade prática de 
implantação”, nas cidades antigas, “e da liberdade 
a reconquistar pelo teatro que nasceu nele a ideia 
de criar um teatro ambulante”, ou seja, “um teatro 
que podia, enquanto se definiam as estruturas da 
Cidade nova, implantar-se nos lugares existentes 
sem destinação fixa e encontrar a sua saúde na 
mobilidade.” (J. Bosson, 1988, p.149).

O projecto que Jacques Bosson apresentou 
em 1961 foi aquele que, dez anos antes, tinha 
sido aconselhado a retirar, quando o propôs para 
obtenção do seu diploma na École Nationale 
Supérieure des Beaux Arts, por não ser considerado 
um assunto da arquitectura.3 Refere também que, 
apesar de tudo, a sua causa acabou por vencer 
visto que a UIA tinha aberto um concurso para as 
escolas de arquitectura do mundo inteiro sobre 
este mesmo tema e que, contemporaneamente, os 
materiais e a capacidade construtiva possibilitavam 
a progressão desta ideia. 

Entre as escolas que responderam a este 
concurso, contavam-se as Escolas Superiores de 
Belas Artes de Lisboa e do Porto.

No contexto português é necessário destacar 
o contributo fundamental do arquitecto Carlos 
Ramos (1897-1969) nas relações desenvolvidas 
entre Portugal e a UIA, particularmente na criação 
da SPUIA (Secção Portuguesa da UIA) ao lado de 
Pardal Monteiro. 

Em 1950 Carlos Ramos foi eleito presidente da 
secção portuguesa da UIA, momento a partir do qual 
passou a relacionar-se com uma grande diversidade 
de arquitectos de diferentes nacionalidades.4 O 
estabelecimento destas relações foi profícua e 
certamente contribuiu para o reconhecimento 
pelos seus pares do seu trabalho e empenho, já 
que foi responsável pela organização do Congresso 
que decorreu em 1953 em Lisboa, com o tema 
Architecture at the Crossroads [A Arquitectura no 
Cruzamento de Caminhos]. Ainda nesse ano foi 
eleito para Vogal da Comissão Executiva da UIA.

Carlos Ramos esteve presente nos congressos 
que se seguiram e, em 1959, foi eleito Vice-
Presidente da UIA na Assembleia Geral que decorreu 
em Lisboa, vindo a cessar essa função em 1963. (B. 
Coutinho, 2001, p.201-02) 

Figura 1 “A Travelling Theatre”. José Carlos Magalhães 
Carneiro, 1961. Fotografia de Teófilo Rego (Arquivo Teófilo 
Rego, Casa da Imagem, Fundação Manuel Leão).
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A participação nos Congressos estendeu-se a 
jovens arquitectos formados na Escola Superior de 
Belas Artes do Porto (ESBAP), de que era director, 
como são exemplo, em 51, Fernandes de Sá, Januário 
Godinho e Fernando Távora. (C. Moniz, 2011, II, p.255). 

É importante perceber que existia uma clara 
vontade de participação dos estudantes e dos 
arquitectos formados na ESBAP, incentivados 
pela própria Escola, em encontros internacionais 
que proporcionavam um debate alargado e uma 
oportunidade de actualização. Assim, também em 
1951, Fernando Távora, Viana de Lima e João José 
Tinoco participaram no CIAM 8, em Hoddesdon. 
Outras participações terão lugar quer nos CIAM (até 
1959) quer nos congressos da UIA.

O período em que se fortalecem as relações e 
a acção de Carlos Ramos na UIA coincidiu com a 
sua actividade na Escola Superior de Belas Artes 
do Porto, primeiro como docente do Curso de 
Arquitectura e, a partir de 1952, como director, cargo 
que assumiu até 1967.5

É perfeitamente reconhecido o seu protagonismo 
na transformação pedagógica do Curso de 
Arquitectura desta Escola, bem como o seu interesse 
pelas diferentes áreas artísticas que promoveu 
dentro da Escola, através de colóquios, debates, 
ciclos de cinema e exposições de alunos e de 
professores, onde assumem particular relevância as 
Magnas que, a partir de 1953, reuniram os “trabalhos 
dos alunos mais classificados durante o ano lectivo 
anterior, a par dos dos professores a quem competia 
o ensino daquelas especialidades”, cujo objectivo 
era dar a conhecer publicamente “as actividades 
profissionais e escolares de mestres e alunos.” (Arte 
Portuguesa, 1953, p.5) 

Assim, quando surgiu a oportunidade de 
participação dos estudantes de arquitectura 
no Congresso da UIA em 1961 Carlos Ramos era, 
simultaneamente, diretor da ESBAP e Vice-Presidente 
da UIA, estando criadas todas as condições para a 
apresentação de propostas.

Os anos 50 no Porto foram um período rico na 
criação de grupos que promoveram actividades 
ligadas à arquitectura, à cultura e às artes. 
Destacamos a ODAM (Organização dos Arquitectos 
Modernos – 1947-1953), que pugnou pela defesa da 
arquitectura moderna, o Cine-Clube do Porto (1945) 

que abriu a possibilidade à cidade de assistir no 
Cinema Batalha à projecção de filmes de carácter 
mais experimental ou que não passavam no circuito 
comercial, e o TEP (Teatro Experimental do Porto - 
1953) cujo primeiro director foi António Pedro, que 
“deu a conhecer os grandes nomes da dramaturgia 
moderna (de Synge e Betti a Miller e a Ionesco) 
e restituiu os clássicos à sua perene juventude 
(Shakespeare e Ben Jonson, Kleist e o nosso ‘Judeu’). 
(L.F. Rebelo, 1988, p.137)

Figura 2. “A Travelling Theatre”. José Carlos Magalhães 
Carneiro, 1961. Fotografia de Teófilo Rego (Arquivo Teófilo 
Rego, Casa da Imagem, Fundação Manuel Leão).

Entre a Escola de Belas Artes e estes dois últimos 
grupos existiam ligações não só através da sua 
participação como espectadores, mas também de 
uma colaboração activa ao nível da organização e 
gestão.

Havia assim um clima propício à compreensão 
das necessidades que se prendiam com áreas como 
a do Cinema e a do Teatro. Em parte este contexto 
poderá explicar a resposta adequada e criativa ao 
desafio para projectar um teatro ambulante, que 
não era um programa habitual.

É certo que se conhece a existência anterior a 1961 
de teatros ambulantes em Portugal, Duarte Ivo Cruz 
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(1983, p. 222-23) refere que, em 1936, António Ferro 
concebera a iniciativa do seu ‘Teatro do Povo’ dirigido 
por Francisco Ribeiro, e que “um grupo de actores 
e actrizes se lançara na aventura apaixonante de 
percorrer o país numa mensagem de arte e cultura” 
e ainda, que noutro plano, se destaca, “pela obra 
de divulgação popular, a ‘Companhia Itinerante’ de 
Rafael Oliveira”6, que possuía um teatro desmontável, 
e que foi o principal protagonista desta modalidade 
teatral em Portugal, mantendo-se activo até 1963.7

Figure 3. “A Travelling Theatre”. Hermínio Beato de Oliveira, 
1961 Fotografia de Teófilo Rego (Arquivo Teófilo Rego, Casa 
da Imagem, Fundação Manuel Leão).

Mas desconhece-se a existência de preocupações 
arquitectónicas no que se refere a esses teatros. 

Para o concurso criado pela UIA, em 1961, 
provenientes da Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa, foram apresentados, ao que julgamos 
saber, três projectos, desenvolvidos como trabalhos 
escolares, no ano lectivo de 1960-61, na disciplina de 
Composição de Arquitectura, de que era professor 
Luís Cristino da Silva.8

Por seu lado, na ESBAP, foram apresentados 
pelo menos dois projectos dos quais tivemos 
conhecimento através dos negativos guardados 
no arquivo comercial do fotógrafo Teófilo 

Rego.9 Os dois projectos a que nos referimos 
são de José Carlos Magalhães Carneiro10 

 e de Hermínio Beato de Oliveira.11

José Carlos Magalhães Carneiro optou por criar 
dois espaços distintos que articulam o palco – de 
tipologia italiana - com pé direito mais alto, com o 
auditório, criando uma leitura exterior mais dinâmica 
e complexa. Esta opção difere claramente daquelas 
apresentadas, por exemplo, por Jacques Bosson, 
Perez Piñero, que virá a ser o vencedor do concurso, 
ou Hermínio Beato de Oliveira, que criaram um espaço 
único no qual se organiza o palco e o auditório em 
articulação com os equipamentos técnicos.

Na legenda do desenho de um dos placards da 
proposta de Magalhães Carneiro, pode ler-se que os 
materiais da estrutura são o metal, a madeira e o 
alumínio e que esta pode ser montada em 24 horas 
pela própria companhia. 

Relativamente à cobertura das estruturas, 
os projectos mencionados optaram pela lona, 
existindo uma óbvia afinidade com as tendas 
usadas pelos circos.

Por sua vez, Hermínio Beato de Oliveira recorreu 
ao desenho detalhado de todos os elementos, mas 
é a maqueta que coloca em evidência a resolução 
estrutural e a sua capacidade para que apenas com 
a ajuda de poucos meios – as viaturas usadas para 
o transporte da própria companhia – rapidamente 
o teatro ficasse montado em 24 horas e pronto a 
receber o público. Também neste projecto existe 
uma clara distinção entre a zona do palco, também 
de tipologia italiana, e o auditório, mas a estrutura 
elíptica abriga as duas funções, criando um único 
volume. Os materiais são também o metal, a 
madeira e o alumínio.

Os dois estudantes de arquitectura 
apresentaram propostas perfeitamente adequadas 
ao tema geral do Congresso da UIA – as novas 
técnicas e os novos materiais.

O projecto vencedor, de entre 88 apresentados, 
foi, como referido, o de Emilio Perez Piñero (1935-
1972), aluno do 4.º ano da Escuela Superior Técnica 
de Arquitectura de Madrid, que veio a tornar-se, 
apesar da sua morte prematura, num arquitecto 
destacado na concepção de estruturas e cuja 
carreira se iniciou precisamente com o sucesso que 
obteve na exposição de Londres em 1961.
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Figura 4. “A Travelling Theatre”. Hermínio Beato de Oliveira, 
1961. Fotografia de Teófilo Rego (Arquivo Teófilo Rego, Casa 
da Imagem, Fundação Manuel Leão).

Figura 5. “A Travelling Theatre. Hermínio Beato de Oliveira, 
1961. Fotografia de Teófilo Rego (Arquivo Teófilo Rego, Casa 
da Imagem, Fundação Manuel Leão).

do júri que avaliou os projectos, consideraram que 
a estrutura desmontável desenvolvida por Perez 
Piñero era um grande contributo técnico. 

Depois do reconhecimento da UIA, o projecto 
de Perez Piñero, ainda em 1961, foi galardoado com 
a medalha de ouro pela sua contribuição para a 
divulgação do teatro popular na VI Bienal de Artes 
e Arquitectura e na II Bienal Internacional de Teatro, 
celebrada em São Paulo no Brasil.12

Estes prémios confirmam o cruzamento, 
promovido internacionalmente, entre arquitectura 
e teatro, bem como as preocupações sociais 
expressas nestes dois campos, associadas à vontade 
de reverter a tecnologia e a cultura em prol das 
populações.

O teatro ambulante enquanto programa 
arquitectónico não teve sucesso em Portugal e, 
apesar do empenho e entusiasmo colocado nos 
projectos desenvolvidos pelos jovens estudantes 
da ESBAP, não houve  oportunidade para a sua 
concretização.

Notas finais

1 A UIA no seu site oficial define-se como uma Organização 
pluralista e não discriminatória: ”L’Union Internationale des 
Architectes, l’UIA, est une organisation non gouvernementale, la 
fédération mondiale d’organisations nationales d’architectes. Ces 
organisations sont les membres de l’UIA. L’UIA a pour vocation 
d’unir les architectes de tous les pays du monde, sans aucune 
forme de discrimination. Composée de délégués de 27 états, lors 
de sa création à Lausanne, en Suisse, en 1948, elle rassemble 
aujourd’hui les organisations professionnelles de 124 pays et 
territoires et regroupe, à travers-elles, plus d’un million trois cent 
mille architectes dans le monde.” (http://www.uia-architectes.
org/fr/qui-sommes-nous#.U6g5ApRdWSo)
2 Devemos referir que neste período existia no seio da UIA 
uma proximidade maior com diferentes áreas artísticas, como 
explica Aymone Nicolas: “L’architecture fut considérée en 1945 
par les gouvernements membres des Nations Unies sous son 
angle économique avec la création d’une commission Habitat 
auprès du Conseil économique pour l’Europe de l’ONU. Comme 
les architectes protégeaient de leur côté jalousement leur 
indépendance, ils furent classés au plan international à côté 
des associations d’artistes, d’écrivains ou de dramaturges. Pour 
l’UNESCO, l’UIA était placée au même rang que l’Association 
internationale des arts plastiques, l’Institut International du 
théâtre, le Pen club, etc. Autrement di, les valeurs  culturelles et 
sociales, privilégiées par les architectes eux-mêmes, ne furent pas 
reconnues par les instances gouvernementales internationales 
qui cataloguaient plutôt la discipline dans le champ artistique. Ce 
n’est qu’en 1969, que l’architecture trouva place à l’UNESCO dans 
la Section des établissements humains aux côtés des services du 
patrimoine mondial.» (A. Nicolas, 2007, p. 47-48).
3 Este projecto foi publicado na L’Architecture d’Aujourd’hui 
(1954, Fev.) n.º 52.

Para além das questões inerentes à construção de 
um teatro, estes alunos tiveram ainda que articular 
dois factores fundamentais: o ser itinerante e, nesse 
sentido, recorrer a materiais de construção que o 
tornassem facilmente montável e desmontável, e 
ser leve e pouco volumoso. Nesta linha de ideias o 
teatro de Perez Piñero, cuja estrutura era montada a 
partir do próprio camião que a transportava, cumpria 
exemplarmente todos os requisitos. Os arquitectos 
Félix Candela, Buckminster Fuller e o engenheiro 
Ove Arup, que constituíram parte dos elementos 
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4 Na nota 17 do quadro cronológico do catálogo da exposição 
retrospectiva que a Fundação Calouste Gulbenkian lhe dedicou 
em 1986, são enumerados 29 arquitectos com os quais manteve 
“relações intensas”, dos quais, a título de exemplo, destacamos 
Patrick Abercrombie, Pierre Vago, Jean Tschumi e Helena Syrkus. 
(P.V.Almeida, O.L. Filgueiras, R. M. Gonçalves, C.M. Ramos,1986, 
s.p.)
5 Em 1940, Carlos Ramos assumiu as funções de professor da 
4.ª cadeira de arquitectura na EBAP, actividade que suspendeu 
nos anos de 1946 a 1948, período em que leccionou na Escola 
de Belas Artes de Lisboa e, a partir de 1952, quando se tornou 
director da ESBAP.
6 Em 1918, Silva Vale transferiu a liderança da sua modesta 
companhia de província, a cuja restruturação Rafael de Oliveira se 
dedicou, acabando por dar origem, em 1933, à Companhia Rafael 
de Oliveira, Artistas Associados, e, posteriormente, aquando da 
construção do seu próprio teatro ambulante, também conhecida 
por Companhia do Desmontável. Foi ator-empresário, diretor, 
cenógrafo, autor e dirigente associativo, sócio n.º 502, de 
17.09.1943, do Sindicato Nacional Artistas Teatrais, com carteira 
profissional n.º 42, de 11.08.1947.” in http://cvc.institutocamoes.
pt/pessoas/rafael-de-oliveira.html#.U9P8n-NdWSo
7 Podem ser encontradas fotografias de espetáculos da 
Companhias de Rafael Oliveira em http://opsis.flu.ul.pt/
8 Um dos projectos foi uma colaboração entre os alunos Mário 
Varandas Monteiro e Maria da Silva Abreu e os outros da autoria 
de João Paiva Raposo Almeida, e Joel Trindade Santana, com o 
título “Um teatro ambulante para 500 espectadores” (G.C. Moniz, 
2011, II, p. 186-88).
9 Estes negativos foram detectados no decurso do trabalho 
de inventariação realizado no âmbito do projecto intitulado 
Fotografia, Arquitectura Moderna e a “Escola do Porto”: 
Interpretações em torno do Arquivo Teófilo Rego (PTDC/ATP-
AQI-4805/2012).
10 José Carlos de Almeida Magalhães Carneiro formou-se em 
arquitectura na ESBAP entre 1949 e 1973, ano em que apresentou 
o CODA. No processo acessível através do Repositório Temático 
da Universidade do Porto, na informação sobre este arquitecto 
consta um CV onde é referida a sua colaboração durante dois 
anos no atelier do arquitecto João Andresen e a participação na 
equipa que constituiu o Gabinete de Arquitectura da Sociedade 
de Construções William Graham S.A.R.L., e ainda que com o 
arquitecto João Serôdio organizou um atelier independente.
11 Hermínio Beato de Oliveira, natural de Arouca, formou-se em 
Arquitectura na ESBAP entre 1946 e 1972. Viveu em Faro onde foi 
professor de desenho. Foi escritor e poeta.
12 Estes dados foram retirados de Fundação Emilio Perez Piñero, 
http ://wwwperezpinero.org/
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