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O Teatro Romano de Lisboa, cons-
truído, presumivelmente, no século
I e reconstruído no ano 57 d. C. , na
vertente sul de uma das colinas da
cidade, voltada ao rio Tejo, é um dos
mais importantes monumentos des-
te período. Não só por ser o único
teatro romano em Portugal com evi-
dências arqueológicas, mas como
um dos testemunhos mais significa-
tivos da cidade de Olisipo e conse-
quentemente da história de Lisboa e
do seu património cultural.
Foi descoberto em 1798 durante os
trabalhos de reconstrução da cidade
após o Terramoto de 1755 e perma-
neceu soterrado até meados do sé-
culo XX, época em que se iniciaram
as intervenções arqueológicas, com
destaque para os trabalhos de Iri-
salva Moita (1966/1967) que permi-
tiram dar a conhecer uma área sig-
nificativa do Teatro (cerca de dois
terços da sua totalidade). Foi classi-
ficado como Imóvel de Interesse Pú-
blico (1967) e está sob a tutela da Câ-
mara Municipal de Lisboa, tendo si-
do integrado na orgânica da Divisão
de Museus e Palácios, desde 1998.
Foi precisamente nesta data que de-
senvolvemos o projecto Teatro Ro-
mano de Lisboa � Programa de Recu-
peração e Valorização que visava uma
intervenção global e integrada no
monumento,  definindo diversas áre-
as de actuação desde a valorização e
reabilitação da envolvente, inves-
tigação histórica e arqueológica, con-
servação e restauro das ruínas à
criação de um museu. Este projecto,
em curso, está a ser implementado
de forma faseada (aplicando o con-

aglomerante mais corrente e um dos
mais antigos a ser usado com diver-
sas aplicações que vão desde a
função de união de elementos pétre-
os à decoração.
Os ensaios realizados às amostras
da argamassa de cal do Teatro per-
mitiram ao geólogo Rui Brito fazer
constatações diversas das quais des-
tacamos, como exemplo, o seguinte:
confirmou a atenção particular que
os romanos davam à escolha de ma-
teriais para o fabrico das argamas-
sas, em particular com as areias que
não deviam possuir nenhuma terra,
o que de facto não foi detectado nas
amostras do Teatro; identificou as
percentagens de componentes dos
materiais das argamassas e a varia-
bilidade das mesmas relacionada
com os locais mais ou menos impor-
tantes da estrutura arquitectónica
do edifício (diferenças entre os de-
graus da cavea e o pavimento em
opus signinum do hyposcaenium), de-
monstrando-se, de facto, o domínio
por parte dos romanos, das técnicas
de construção; ou ainda, no campo
da função decorativa percebeu-se
que as argamassas das colunas têm
componentes diferentes das arga-
massas com função de união de ele-
mentos arquitectónicos. 
Procurou-se também perceber qual
a origem das areias que entram na
composição das argamassas, mas
não foi possível fazê-lo com a exac-
tidão pretendida, ficando-se no cam-
po das hipóteses que nos remetem
para os depósitos associados ao lei-
to principal do rio Tejo e a todos
os cursos de água da cidade, ou

ceito de work in progress), estando já
aberto ao público, desde 2000, o
Museu. 
No âmbito deste programa foram
solicitados, pela primeira vez, vários
estudos geotécnicos, geológicos, mi-
cro climáticos e de argamassas.
O Estudo Geológico das Argamassas do
Teatro Romano da cidade de Lisboa,
elaborado por Rui Miguel Brito,
incidiu sobre um conjunto de
amostras de argamassas de cal re-
colhidas nas estruturas construtivas
da área da cavea, orchestra, e hypos-
caenium, e nos elementos arquitectó-
nicos, nomeadamente colunas. Sem
prejuízo dos objectivos do estudo,
os locais de recolha escolhidos fo-
ram os de menor, ou nulo, impacto
estético. 
A argamassa de cal é o material
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sedimentos do Miocénico das for-
mações areníticas do Tejo e região
de Lisboa.
Os resultados foram particularmen-
te importantes no campo da identi-
ficação de algumas patologias, ape-
nas em situações pontuais, como a
presença de colónias de fungos e
algas que deterioraram as argamas-
sas, não permitindo que estas con-
servassem a plenitude das suas no-
táveis propriedades. Não obstante,
é possível afirmar que as argamas-
sas do Teatro Romano de Lisboa se
encontram em boas condições de
conservação (para tal muito tem
contribuído a cobertura colocada
sobre as ruínas do monumento) e a
desempenharem as suas funções.
Pretendemos com este trabalho, por
um lado, conhecer melhor o edifício
na época da sua fundação e eventu-
ais momentos de reconstrução, e fa-
zer, simultaneamente, um levanta-
mento do seu estado de conservação,
identificando as patologias associa-
das às argamassas, por outro.
No imediato foi possível intervir
com acções de conservação preven-
tiva e curativa (neste último caso
pontualmente) e mediante as con-
clusões dos resultados das análises
minerais e químicas desenvolver
um plano com correctas metodolo-
gias de intervenção, a aplicar no

âmbito de uma alargada operação
de Restauro (que culminará com
trabalhos de reconstrução por anas-
tilose).   
Actualmente, com o alargamento da
área escavada do monumento que
colocou a descoberto o muro do
Postcaenium (intervenção arqueoló-
gica da responsabilidade de Lídia
Fernandes, técnica do Serviço de
Arqueologia do Museu da Cidade,
CML) prevê-se dar continuidade ao
estudo das argamassas, alargando o
âmbito a outras análises químicas,
associadas a estas novas estruturas
do teatro e aos edifícios de épocas
posteriores que se lhe sobrepuseram. 
Estudos como estes devem, hoje, ser
considerados como ferramentas in-
dispensáveis para a investigação
histórica e no caso particular do
Teatro Romano, para os estudos de
história de arte e arqueologia, tendo
como consequência directa o facili-
tar a identificação dos materiais, a
sua origem, a sua durabilidade, per-
ceber como eram aplicados, descor-
tinando eventuais metodologias de
construção, identificar momentos
construtivos distinguindo interven-
ções em épocas diferenciadas, corro-
borar cronologias.
Paralelamente, reforçando o que foi
dito, o estudo geológico e químico
de argamassas é indispensável para
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planear trabalhos na área da conser-
vação preventiva, restauro e reabili-
tação do Património.
É lugar comum falar na necessidade
da Interdisciplinaridade na investi-
gação, mas não é ainda uma prática
corrente, o cruzamento destes estu-
dos com recurso às ciências com tra-
balhos de história de arte e arqueo-
logia que facilitem a interpretação
dos conjuntos edificados. Mais fre-
quente é a sua aplicação no domínio
dos trabalhos de reabilitação e con-
servação do património, embora
fosse desejável a definição de um
conjunto de metodologias a aplicar. 
Consciente da importância da uti-
lização destes estudos técnico cientí-
ficos, o Museu da Cidade (Divisão
de Museus e Palácios) que tem com-
petências na área da arqueologia ur-
bana, tem vindo a fazer recolhas e
análises de argamassas de diversas
estruturas arqueológicas, que se
pretende seja feito de forma sis-
temática e recorrente, com o objecti-
vo de constituir um Arquivo de
Argamassas do património  históri-
co e arqueológico de Lisboa.
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