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Metadados

Data de Publicação 2001

Resumo Resumo: Em Lisboa existiu um teatro romano. Situam-se os seus restos
na esquina entre a rua de S. Mamede ao Caldas e a rua da Saudade,
presumindo-se que permanecem ainda outros vestígios sob os prédios
adjacentes. O declive da colina do castelo proporcionou um adequado
enquadramento para a instalação deste edifício, sendo parte dos degraus
da cavea escavados na rocha. A sua situação, voltado a sul sobre a colina
do castelo, terá permitido um notável enquadramento na paisegem e ao
mesmo tempo ...
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