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APRESENTAÇÃO 

 

Arquitectura dos polidesportivos:  

um estudo de três casos 

 

João Pedro Zambujo Pereira 

 

A dissertação tem como objectivo entender como as diferentes disciplinas associadas à 

arquitectura foram, são, e poderão ser utilizadas de modo a que se consigam criar 

espaços/ obras que respondam às questões programáticas estruturais, urbanas e 

sociais que as cidades e os praticantes de desporto querem ver resolvidas. 

O modo como as diferentes obras escolhidas são construídas, as estruturas, os 

contextos urbanos diferem muito entre as mesmas. Desta maneira a investigação é 

vasta para que se possa construir ou chegar a uma consideração final o mais precisa 

possível. 

Optou-se por estudar obras feitas por arquitectos bastante relevantes no panorama 

português e formados na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, José Carlos Loureiro 

(1925), Álvaro Siza Vieira (1933) e Eduardo Souto de Moura (1952), sendo os dois 

últimos galardoados com o prémio Pritzker, em 1992 e 2011 respectivamente. 

Palavras-chave: Desporto, Pavilhões, Multiusos, Polidesportivos, Estruturas. 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

Sport Multipurpose’s architecture:  

one study of three cases 

 

João Pedro Zambujo Pereira 

 

The dissertation aims to understand how the different disciplines associated with 

architecture were, are, and could be used in order to create spaces / works that respond 

to the structural, urban and social programmatic questions that cities and sports 

practitioners want see resolved. 

The way the different chosen works are constructed, the structures, the urban contexts 

differ greatly between themselves. In this way the investigation is vast so that one can 

construct or arrive at a final consideration as precise as possible. 

It was decided to study works made by architects very relevant in the Portuguese 

panorama and trained at the Superior School of Fine Arts of Porto, José Carlos Loureiro 

(1925), Álvaro Siza Vieira (1933) and Eduardo Souto de Moura (1952), with the latter 

two being awarded the Pritzker Prize in 1992 and 2011 respectively. 

Keywords: Sports Multipurposes, Structure, Social, Context 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo sobre polidesportivos surge de um modo muito natural. Desde sempre que o 

desporto foi algo ao qual dedicámos muito tempo e esforço. 

Desde natação, passando por ginástica, trampolim, andebol, futebol federado durante 

dez anos até às artes marciais, Muay Thai e actualmente Boxe, o tempo vivido em 

espaços e ambientes desportivos tem grande relevância e peso no decorrer do nosso 

crescimento pessoal. 

Numa época em que os desportos de manutenção/competição ganham uma relevância 

substancial na nossa sociedade, o estudo sobre o tipo de espaços onde os mesmos são 

praticados deve ser considerado de modo a que esses espaços tenham a melhor 

qualidade possível. 

A abordagem desta dissertação face ao tema que estuda é a de entender os diferentes 

subtemas e disciplinas que a compõem, de modo a entender o peso de cada um deles 

nas obras do passado do presente e do futuro de polidesportivos em Portugal. Para que 

esse entendimento se concretize são estudados três edifícios bastante relevantes entre 

obras com o mesmo propósito. 

O primeiro tema centra-se em estudar diferentes disciplinas individualmente. 

Em primeiro lugar estuda-se a disciplina do desporto, o que o antecede, como e quando 

surge e como se desenvolve. Neste ponto é estudada a origem do Ser Humano, o seu 

desenvolvimento e das condições externas que permitem essa evolução. O objectivo é 

determinar quando este conjunto de factores faz com que surja o desporto e o modo 

como este se desenvolve até aos dias de hoje. 

Em segundo lugar é feito um estudo sobre o aparecimento e desenvolvimento dos 

sistemas estruturais arquitectónicos até aos dias de hoje, de modo a entender como 

estas influenciam a projecção dos espaços que são construídos. 

Em terceiro lugar, surge o estudo sobre as tipologias arquitectónicas no âmbito 

desportivo, desde o seu aparecimento até ao presente. Nesta fase são relacionados a 

evolução do desporto com a evolução dos sistemas estruturais. 
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O segundo tema foca-se em áreas que sejam um resultado de um conjunto de 

factores/disciplinas no que diz respeito a arquitectura dos multidesportivos no âmbito 

desportivo. 

Começa-se pelo entendimento de como o contexto físico afecta o desenvolvimento do 

projecto de arquitectura e como a obra construída afecta por sua fez o contexto físico. 

O próximo passo é estudar os contextos sociais para que se consiga entender como 

estes influenciam o processo do projecto e como a obra construída influencia por sua 

vez os comportamentos sociais das pessoas. 

Posteriormente, a evolução sobre os edifícios polidesportivos é contextualizada no 

âmbito português tendo em conta todos os estudos concretizados anteriormente. 

Os casos de estudo são sobre obras de autoria de três arquitectos da escola do Porto, 

José Carlos Loureiro; Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura. Se por um lado, a 

formação destes arquitectos remonta à mesma escola, por outro, os edifícios diferem 

bastante entre si. A relação entre as semelhanças e diferenças das três obras obriga a 

que se entendam as condições em que as mesmas foram projectadas e construídas. 

Chegando ao entendimento dessas condições tiramos as conclusões que pensamos 

serem pertinentes para uma saudável evolução e manutenção de polidesportivos. 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. DESPORTO 

O objectivo do presente capítulo é perceber o que antecede o aparecimento do 

desporto, como e porque é que este surge e, posteriormente, como evolui até aos dias 

de hoje. 

Para entender a origem do desporto como prática do ser humano é necessário entender 

como é que este, enquanto espécie, surge e evolui. 

DO SER HUMANO AO DESPORTO 

O ser humano, de acordo com várias descobertas feitas no início do século XXI de 

ossadas datadas de há vários milhões de anos, aparece há cerca de sete milhões de 

anos. 

No ano de 2000, Martin Pickford1 e Brigitte Senut2 e a sua equipa encontraram um fóssil, 

da espécie que nomearam de Orrorin Tugenensis, nas proximidades da cidade de 

Tugen, no Quénia, que remete a aproximadamente seis milhões de anos. Esta 

descoberta foi documentada na publicação First hominid from the Miocene (Lukeino 

Formation, Kenya) (Senut et al., 2001). 

Em 2001, Michel Brunet3 , descobre o esqueleto do sujeito hominídeo mais antigo da 

história da humanidade, ao qual chama Toumaï, da espécie Sahelanthropus 

Tchadensis, na Etiópia, remetendo a sete milhões de anos atrás. Descobertas 

fundamentadas em A new hominid from the Upper Miocene of Chad, central Africa 

                                            
1 Martin Pickford (1943) é um paleontologista e professor. Quatro anos após o seu nascimento, Martin 
Pickford e os seus pais mudam-se para o Quénia “colonial” onde têm uma quinta, de onde saem em 1963. 
Ingressou o exército quando voltou para Inglaterra e posteriormente tirou o curso de Geologia no Canadá, 
mais tarde, em Inglaterra, a sua dissertação de mestrado, na mesma área, foi tornada em tese de 
doutoramento. 
2 Brigitte Senut (1954) é uma geóloga nascida em Paris, França. Formada na Universidade Pierre-et-
Marie-Curie em 1975, especializou-se em paleontologia humana e das vértebras em 1976, e apresentou a 
tese de doutoramento em 1978. Ganhou vários prémios no campo das ciências entre 1988 e 2008. 
3 Michel Brunet (1940) é um paleontologista nascido em Vienne, França, cresceu em Poitou e formou-se 
em Paris, licenciou-se nos cursos de Sciences Naturelles e Sciences Doctorat na Universidade de Paris em 
1963 e 1964 respectivamente. Apresentou o douctoramento em Paleontologia na Universidade de Paris-
Sorbonne em 1966. Em 1975 entrega o doutoramento em Ciências da Natureza na Universidade de 
Poitiers. Em 1976 as suas pesquisas sobre os hominídeos concentravam-se no Afeganistão e no Iraque 
mas devido a instabilidade política teve de mudar o local das investigações para a África ocidental. 
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(Brunet et al., 2002) e mais tarde completada em New material of the earliest hominid 

from the Upper Miocene of Chad (Brunet et al., 2005). 

O que nos distingue, nesta época, dos gorilas é o facto de a espécie humana ser bípede. 

Esta espécie encontrada e estudada, de acordo com a reconstrução do crânio de 

Toumaï, já andava apenas com os membros inferiores, devido à localização da abertura 

no crânio que permite que o cérebro esteja ligado à espinha dorsal, mas ainda tinha os 

polegares das espécies primitivas, sendo a descoberta, na altura em que foi feita, posta 

em causa. 

Esta característica é um ponto de viragem na nossa história, porque, usando apenas os 

membros inferiores para a deslocação, os membros superiores libertam-se para outras 

funções que, aliada ao desenvolvimento do cérebro e da capacidade craniana, resulta 

na capacidade de criar instrumentos de defesa pessoal. 

Descobertas indicam-nos que a espécie Australopithecus Garhi do género 

Australopithecus foi o primeiro a utilizar ferramentas, encontradas a seu lado aquando 

a sua descoberta por Timothy Douglas White4 em 1996 nas proximidades da cidade de 

Bouri no rio Awash, Etiópia. 

No período do Paleolítico5 surge a primeira noção de religião, ossadas descobertas em 

Les Eyzies, França estavam acompanhadas de conchas cauris com descrições que 

invocam um ritual de adoração à figura feminina. 

Milhões de anos depois, e após uma considerável evolução no campo social, motor e 

da inteligência, o ser humano desenvolve tais capacidades de organização nesses 

campos que, chegando à época do Neolítico6, atinge pela primeira vez um estado de 

sedentarismo. Neste período nascem os tempos livres que, em muitas reflexões sobre 

o desporto, são a natural origem do desporto. 

                                            
4 Timothy Duglas White (1950) nasceu em Los Angeles, Estados Unidos da América, e cresceu perto do 
Lago Arrowead rodeado de montanhas onde explorou a vida animal desse local. Ingressou na Universidade 
da Califórnia em Riverside onde tirou um duplo curso em biologia e antropologia. Foi aceite no programa 
de doutoramento na Universidade de Michigan e em 1974 tornou-se estagiário do conhecido 
paleontropologista Richard Leakey no Quénia. 
5 Paleolítico (2,5 milhões de anos a.C-10 mil a.C) é um dos períodos mais antigos da história do ser 
humano, que era em grande parte dos casos nómada. Neste período destaca-se o aparecimento de 
ferramentas feitas de pedra, ossos e madeira. 
6 Neolítico (10 mil anos a.C-3 mil anos a.C.) é o período que sucede o Paleolítico e tem como maior marco 
a evolução do ser humano do nomadismo para o sedentarismo, proporcionado pelas ferramentas 
avançadas que surgem, pela domesticação do gado e por uma elevada capacidade de organização social. 
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APARECIMENTO DOS DESPORTOS 

Dizem os historiadores que a prática desportiva já era conhecida 4000 anos a.C. Melhor 
diríamos que os desportos têm a sua origem com o próprio aparecimento do homem na 
terra. Para alimentar-se teve ele que recorrer à caça e à pesca e, com esse objectivo, 
teve que correr, nadar, remar e atirar. (Schermann7, 1958, p. 14) 

Na passagem do Neolítico para o Antigo Egipto8, a noção de religião transforma-se e 

passa de adoração à figura feminina para adoração a vários deuses, que na maior parte 

dos casos são um cruzamento entre figuras animais e humanas, adoração muitas vezes 

impulsionadas por ocorrências naturais: dilúvios, incêndios, etc. O culto a estes deuses 

é maioritariamente praticado tendo em conta o momento da partida das pessoas para o 

“céu” ao encontro do seu Deus. Os cemitérios mais antigos já descobertos são datados 

do período entre o fim do Neolítico e o início do Antigo Egipto. 

É relativamente a este período que encontramos a maior parte das origens dos mais 

diversos desportos, alguns com características mais específicas que outros, como a 

determinação dos membros do corpo para a prática do desporto, a utilização de 

elementos externos (luvas, protecções, etc), regras relativamente restritas para prática 

dos jogos, e até a especificação de um determinado número de jogadores e de um 

espaço específico onde aconteceriam as partidas. Desportos como o basquetebol, a 

boccia, vários tipos de lutas, o esqui, o futebol, a ginástica, etc, têm, em parte, 

características baseadas nas actividades físicas praticadas que surgiram nesta altura 

da história da Humanidade.  

Existem referências a um jogo, praticado na China e concebido pelo Imperador Huang-

Ti9, que consistia em enviar um objecto, com formas semelhantes a uma bola, por cima 

de uma linha com uma certa altura. 

                                            
7 Adolpho Schermann foi um dos fundadores da Associação Atlética do Banco do Brasil em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, da qual foi presidente em 1942, da Associação Santista de Basquetebol, do Clube de 
regatas Saldanha da Gama e foi presidente da Federação Atlética Bancária e Alto Comércio em 1932. Foi-
lhe atribuída a medalha de mérito pela Helms Foundation, hoje com o nome de LA84 Foundation e 
anteriormente como Amateur Athletic Foundation of Los Angeles. 
8 Antigo Egipto [de 3150 a.C. (unificação do Alto e Baixo Nilo com o primeiro faraó, Narmer) - 31 a.C. 
(domínio pelo Império Romano, perda da batalha de Áccio)] foi o período em que as formas de cultivo 
sofreram a maior evolução até então, dando um impulso substancial às quantidades de alimentos 
disponíveis para os povos. É referente a este período que existem as gravações que ilustram pela a primeira 
vez a ocorrência de lutas organizadas. 
9 Imperador Huang-Ti foi o Imperador fundador da China que governou de 2697 a.C. até 2597 a.C., terá 
sido um dos ancestrais de várias correntes, medicinal, espiritual e filosóficas, características, até aos dias 
de hoje, da cultura chinesa. 
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Entretanto, no Continente Americano, já existiam vestígios de desportos praticados de 

um modo organizado, com locais próprios para o efeito. 

Estudos feitos entre os índios que habitaram as terras norte-americanas revelam que, 
entre as ruínas de antigas cidades, foram encontrados documentos históricos e praças 
de jogos, indicativos já de um adiantamento nos regulamentos e na organização dos 
desportos. Os Mayas realizavam famosos torneios de pelota muito parecidos com o 
actual basquetebol. Constava o jogo de um campo entre duas paredes nas quais havia 
verticalmente colocada uma argola de pedra pela qual tinha de passar a bola. 
(Schermann, 1958, p. 15) 

ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA 

A Grécia Antiga 10surge a partir do início da segunda metade da Era do Antigo Egipto, 

e é na junção da crença em vários deuses e de um conhecimento avançado sobre 

métodos de cultivo do Antigo Egipto com o nascer das correntes filosóficas da Grécia, 

assim como a criação do conceito de escravo presente em ambas as civilizações, que 

aparecem os Jogos Olímpicos, um misto de culto aos deuses com a descoberta interior 

e física do homem como ser humano, jogos que só são possíveis de serem organizados 

porque neste momento os escravos fazem o trabalho laboral, que antigamente todos 

eram forçados a fazer. 

É a partir desta linha de pensamento e de documentos que fazem parte da Crónica do 

felicíssimo Rei D. Manuel (Damião de Góis11, 1566-67), em que é mencionada a palavra 

desporto, que José Hermano Saraiva12 fundamenta, em A alma e a gente, na 

temporada IV, episódio 36, que a palavra desporto é portuguesa e que tem origem na 

palavra portare, do latim, que significa carregar, trabalhar, etc, que com o prefixo des- 

a palavra portare adquire o sentido contrário, descansar, folgar, etc. 

                                            
10 Grécia Antiga [sec. II / o sec.I a.C. (Invasões Dóricas) - 146 a.C. (domínio pelo Império Romano)] foi a 
primeira civilização que introduziu no seu meio a democratização, o elevado desenvolvimento de correntes 
filosóficas, artísticas e desportivas são alguns dos seus maiores marcos. 
11 Damião de Góis (1502-1574) foi um historiador, escritor e humanista. Foi criado na corte do Rei D. 
Manuel I e exerceu funções governamentais já com o Rei D. João III no poder. Mais tarde, no início dos 
anos 30 do séc.XVI, decidiu iniciar uma experiencia pessoal que contemplou muitas viagens e várias 
formações pela Europa fora. Escreveu várias publicações assim que partiu para a Europa. 
12 José Hermano Saraiva (1919-2012) nasceu em Leiria e faleceu em Palmela com 92 anos. Formou-se 
em Ciências Histórico-Filosóficas e em Direito (Ciência Jurídicas) pelas Faculdades de Letras e Direito 
respectivamente, pertencentes à Universidade de Lisboa. Exerceu profissão como professor em vários 
liceus do país e no ensino superior, exerceu como advogado e esteve em vários cargos públicos ainda no 
período do Estado Novo, sendo um dos primeiros inscritos na Mocidade Portuguesa. Após o 25 de Abril de 
1974 a sua notoriedade continua nos programas televisivos emitidos na RTP sobre a História de Portugal. 
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A primeira e mais importante manifestação da evolução do desporto revela-se com o 

surgimento dos Jogos Olímpicos da Antiguidade13, praticados em Olímpia, Monte 

Kronion, estado de Élida na península de Peloponeso, Grécia, onde os atletas e as 

comitivas dos vários estados se reuniam de quatro em quatro anos, decretando-se 

tréguas entre os mesmos para que a realização da competição fosse possível. Nesta 

competição são praticados diferentes desportos, tendo uns, maior importância que 

outros, sendo que com o passar dos anos vão sendo acrescentados mais desportos. 

Muitos dos mesmos têm obvias parecenças com os desportos praticados nos dias de 

hoje (História breve do Desporto, Bernard Gillet14, 1971). 

Neste parágrafo descrevemos a introdução das disciplinas com o passar dos anos: 776 

a.C.: Stádion – corrida de velocidade, aproximadamente 180 metros, praticada na pista 

do estádio de Olímpia / 724 a.C.: Díaulos – o mesmo tipo de corrida da anterior, mas 

com o dobro da distância / 720 a.C.: Dolichos (Dólikhos) – esta era uma corrida que 

também tinha lugar na pista do estádio, a distância praticada variava entre 7 a 24 vezes 

o Stádion / 708 a.C.: Palé e Péntatlhon. A Palé – onde era utilizada a força do corpo 

com o intuito de projectar e submeter o adversário, algo semelhante à luta livre dos dias 

de hoje. O Péntatlhon era composto pelo Salto em Comprimento, os lançamentos do 

Disco e do Peso, o Stádion, e uma Luta / 688 a.C.: Pugilato (ou Pýgme, ou Pygmachía) 

- onde eram utilizados golpes com os punhos apenas, idêntico ao Boxe moderno, o 

Pancrácio sem os componentes da Palé / 680 a.C.: Tethrippon – Corridas de 

Quadrigas15 / 648 a.C.: Pancrácio e Corrida a Cavalo. O Pancrácio – inclui a 

componente da Palé com introdução dos punhos e pontapés, uma versão de combate 

mais muito mais violenta e complexa / 632 a.C.: Palé para rapazes / 628 a.C.: 

Péntatlhon para rapazes / 616 a.C.: Pugilato para rapazes / 520 a.C.: Hoplitodromos 

– corrida com armas / 500 a.C.: Apene – Corrida de carroças puxadas com mulas / 496 

a.C.: Calpe – Corrida com éguas / 444 a.C.: As competições Apene e Calpe são 

                                            
13 Jogos Olímpicos da Antiguidade (776 a.C.-392 d.C.) começaram como um evento desportivo, 
repetindo-se de quatro em quatro anos, que tinha como fim o agradecimento aos deuses, todos os jogos 
praticados e os edifícios construídos neste evento eram em nome dos mesmos. Este evento sobreviveu 
durante o período da Grécia Antiga e uma boa parte do Império Romano. 
14 Bernard Gillet (sem informação) escreveu o livro “Histoire du Sport”, traduzido para a língua 
portuguesa por Caetano de Melo Beirão, com um capítulo adicional referente a Portugal por José Araujo 
em “História breve do Desporto”. 
15 Uma Quadriga era algo semelhante a uma carroça, que neste caso tinha duas rodas e era puxada por 
quatro cavalos. 
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removidas do programa / 408 a.C.: Synoris – Corridas de Bigas16 / 396 a.C.: Concurso 

para Arautos17 / 200 a.C.: Pancrácio para rapazes. 

Entretanto na China: Como parte do adestramento militar, o tsu-chu, é assinalado na 
China no ano de 206 a.C. O seu desenvolvimento extraordinário obrigou a uma 
regulamentação num livro publicado pela dinastia Han. (Schermann, 1958, p. 15) 

Na viragem da época antes de Cristo para depois de Cristo, o Império Romano18 crescia 

a passos largos com a conquista do Egipto, prosperidade, estabilidade política, e 

também com o domínio sobre a Grécia. 

Com os romanos passou-se algo semelhante. A princípio, se bem que com menos brilho 
e carácter diferente, dado o seu inveterado hábito bélico, ganho e adquirido nas longas 
e sucessivas batalhas para alargar e manter o Império, também eles conduziram sempre 
as suas principais manifestações gímnico-desportivas sob a influência dos deuses do 
Capitólio. (Campos, 1976, p. 16) 

Ilustração 1 – Ortofotomapa de Roma, Itália com foco no Coliseu de Roma (a cima) e Circus Máximo (em baixo). ([Adaptado a partir 
de: ] Microsoft Corporation, 2018). 

Tarquínio, o Antigo19, rei romano, manda construir o Circo Máximo20 (ilustração 1), no 

qual são realizadas provas físicas e é nesta arena de 600 metros por 280 metros, com 

capacidade para 150 mil pessoas e depois de ampliada para 380 mil pessoas, que 

terminam populosos e regulares cortejos, dirigidos pelos sacerdotes e sob os olhares 

dos deuses e do imperador. 

                                            
16 Biga é semelhante a uma Quadriga, a diferença está no facto de ser puxada apenas por dois cavalos. 
17 Arauto era a pessoa, na Antiguidade, que transportava a(s) mensagem(s) de guerra ou paz entre os 
povos. 
18 Império Romano (sec. I a.C.-sec. V d.C.) acredita-se que tenha sido o império mais representativo, face 
à totalidade da população mundial, na história da humanidade. Nasceu com o conquistar de várias batalhas 
na zona do Mar Mediterrâneo e caiu no decorrer de uma enorme instabilidade política. 
19 Tarquínio, o Antigo (678a.C.-615a.C.) também conhecido por Tarquínio Prisco, foi o quinto rei de Roma, 
foi um grande impulsionador de obras a nível urbano na cidade de Roma, das quais, o Templo de Júpiter, 
o Fórum Romano, a rede de esgotos Cloaca Máxima e a arena de desportos e eventos Circus Maximus. 
20 Circo Máximo, Circus Maximus em Latim foi uma arena construída por Tarquínio, o Antigo, sofreu obras 
de remodelação a pedido de Júlio César por volta de 50a.C. sendo que mais tarde foi construído um arco 
numa das extremidades pelo Imperador Tito, arco que teria o seu próprio nome. 
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A tudo porém, imprimiam grandeza e graça espetacular. Imagine-se, por exemplo, o que 
não seria aquele pomposo e grosso cortejo que, saído do Capitólio, se arrastava, lenta 
e demoradamente, com a presença de todos os competidores – os sacerdotes à frente -  
em direção ao Circus Maximus […] sob os graciosos auspícios dos deuses e os olhares 
complacentes do Imperador! (Campos, 1976, p. 16) 

Na segunda metade do século I foi construído o Coliseu de Roma21 (ilustração 1), uma 

demonstração do poder que o Império Romano tinha e a maior fonte de entretenimento 

que o povo poderia receber. Neste local eram praticados vários eventos, mas os mais 

destacados são as lutas praticadas regularmente, de um modo tão violento e viril, das 

quais fazem parte homens e animais, que toda a gente as queria ver e presenciar. Por 

outro lado, na Grécia, ainda eram praticados o Jogos Olímpicos, mas com um declínio 

acentuado, atletas desleixados, desconcentrados e com a falta do espírito desportivo 

que tinha dado origem aos Jogos. 

Flávio Filóstrato22: “Mas eis que tudo isto mudou; temos em lugar de combatentes, atletas 
que não foram soldados; em lugar de pessoas de acção, preguiçosos; em lugar de 
homens secos e nervosos, «pastelões». A gula siciliana prevaleceu; os atletas perderam 
toda a sua agilidade, desde que a arte do elogio se tornou num verdadeiro desporto. Foi, 
primeiro, a medicina que elogiou a indolência, apresentando-se como conselheira; não 
há dúvida de que é uma arte útil, mas demasiada branda para convir aos atletas; ensina-
lhes a preguiça: todo o tempo que precede os exercícios, ela obriga-os a descansar, 
empanturrados como comilões líbios ou egípcios; fornece-lhes cozinheiros que os 
regalam, os tornam gulosos e fazem do seu estômago um saco… O estado de festim 
permanente em que vivem, começa por excitar os atletas e por lhes incutir desejos 
amorosos; faz nascer neles mil desejos ilícitos e leva-os a vender e comprar as suas 
vitórias. Uns transformam em dinheiro a sua glória para satisfazer, penso, necessidades 
demasiado numerosas; outros pagam para obter uma vitória fácil que a sua vida 
efeminada lhes recusaria… Não excepto os orientadores desta corrupção: é por espírito 
de lucro que se fizeram treinadores” […] ”à excepção da oliveira eleia que a sua glória 
torna inviolável, todas as competições estão hoje viciadas. Trad. Por M. Berger e E. 
Moussat, Antologia de textos desportivos da Antiguidade. (apud. Gillet, 1971, p. 47) 

Ao contrário do que acontecia nos Jogos Olímpicos, no Coliseu de Roma o mais 

importante era o espetáculo e o êxtase que este proporcionava, desde as 

reconstituições religiosas até às sangrentas batalhas das quais eram feitos os eventos. 

                                            
21 Coliseu de Roma foi uma arena construída de 72 a 80 com alterações de 81 a 96. Foi um dos edifícios 
mais marcantes do Império Romano e, como tal, da História da Humanidade. 
22 Flávio Filóstrato (170-250), também referenciado como Filóstrato, o Ateniense, foi um filósofo sofista 
que recebeu os primeiros ensinamentos em Atenas, mudando-se posteriormente para Roma. Filóstrato foi 
o autor de Vida de Apolônio de Tiana e Vidas dos Sofistas. 
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No ano de 380, o Imperador Teodósio I23 publicou o édito de decretava o catolicismo 

como a religião do Império Romano, consequentemente e aliado ao facto de os Jogos 

Olímpicos serem uma manifestação pagã e ao seu próprio declínio, decreta o fim dos 

mesmo em 392. 

EVOLUÇÃO E SURGIMENTO DE NOVOS DESPORTOS 

Na Idade Média24 a prática desportiva advém maioritariamente das actividades 

relacionadas com a guerra, como tal a cavalaria tem uma elevada relevância nas 

práticas desportivas deste período. No entanto surgem também outras práticas 

resultantes dos tempos livres, a péla, a soule, a esgrima, e mantêm-se outras com 

precedentes seculares, as lutas por exemplo. O Cristianismo é a religião que vigora 

neste momento, e o modo como as actividades físicas são vistas pelo mesmo fazem 

com que a abordagem a certos desportos mude radicalmente. A importância dada ao 

corpo humano na Era da Grécia Antiga e a selvageria utilizada na prática desportiva no 

período do Império Romano iam contra muito do que a Igreja representava, a mente 

está a cima de tudo o que tenha a ver com o corpo, encarada pela mesma como um 

desejo carnal relacionado com o pior lado do cristianismo. Como tal os jogos são 

praticados sem a robusta organização de outros tempos e, no início desta época, entre 

grupos de pessoas muito mais pequenos. De seguida são apresentados alguns dos 

desportos mais relevantes por ordem cronológica. 

A cavalaria era praticada de um modo solene, a mesma como actividade desportiva era 

precedida de vários costumes que pretendem suavizar a prática física da mesma e 

trazer ao de cima a importância espiritual que Deus tem neste ou em qualquer desporto. 

Sê solene, leal e justo! – era lembrado ao cavaleiro no momento na investidura e do 
juramento. (Campos, 1976, p. 17) 

Um dos modos deste desporto ser praticado era no confronto entre duas equipas com 

espadas, setas e maças. Os vencedores ficavam com os cavalos dos vencidos e éra-

lhes oferecida a companhia de mulheres no banquete que acontecia depois do combate. 

                                            
23 Imperador Teodósio I (346-395) foi um Imperador Romano de 378 até à sua morte. De 392 até ao seu 
falecimento, Teodósio I governou todo o Império Romano, foi o último a conseguir este feito. Foi ele que, 
com a publicação do Édito de Tessalónica em 380, decretou o catolicismo como religião do Império 
Romano. 
24 Idade Média (sec. V-sec. XV) começa com a queda do Império Romano e acaba num século que é 
marcado por vários acontecimentos importantíssimos, entre os quais a conquista de Ceuta pelos 
portugueses, o domínio de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, a descoberta do Continente 
Americano por Cristóvão Colombo em 1492 ou a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco 
da Gama em 1498. 
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A Justa era praticada apenas entre dois cavaleiros, com o objectivo de conseguir 

projectar o adversário para o chão. Estes desportos foram-se tornando cada vez mais 

violentos, como quase todos durante o período da Idade Média, sendo alvo de, ao longo 

dos tempos, proibições cada vez mais severas se fossem praticados, na maior parte 

dos casos tentativas de proibição falhadas. Foi neste período da História que 

aconteceram os maiores torneios de cavalaria, chegando a haver a criação de variadas 

escolas para prática deste desporto. 

A esgrima começou por ser praticada com espadas que não eram aparadas e os seus 

combates tinham resultados avassaladores para os vencidos, lesões graves e muitas 

vezes a própria morte. No entanto, com o passar dos anos, a criação de regulamentos 

referentes à sua prática, suavizaram o desporto, espadas aparadas e com volumes nas 

pontas e maior protecção na indumentária dos concorrentes são as mais releventes 

alterações ao desporto. Em 1474, foi publicado um tratado sobre esgrima pelo espanhol 

Jaime Pons25, em 1533 foi um italiano, Grassi26, que escreveu sobre o desporto. A 

esgrima acontece com maior fulgor em Espanha e em Itália, propagando-se 

posteriormente a França. A esgrima era um desporto altamente apreciado pela corte e 

pela nobreza, o que faz com que a mesma se desenvolva de um modo bastante 

sustentado, apoiado pelo aparecimento de várias escolas bem estruturadas. 

O esqui aparece pela primeira vez mencionada na mitologia nórdica, através do deus 

Ullr27. É também através de escritos de Xenofontes28, da Grécia Antiga, que é referido 

o esqui. Sendo que é na história dos reis noruegueses que se verifica o antecedente 

mais fiel à prática deste desporto, que era praticado, em formato de corrida, nas 

festividades natalícias no século IX, sendo que mais tarde esta habilidade é exigida ao 

cavaleiro nórdico. Existe a referência do envio de mensageiros, que utilizam os esquis, 

a mando do rei Sverre29, aquando das Guerras Civis Norueguesas. Torna-se desporto 

na sua vertente competitiva no século XIX e em 1877 é criado o Ski Club de Christiania, 

sendo um dos marcos da elevada organização deste desporto. 

                                            
25 Jaime Pons de Perpiñán (séc.XV) foi o autor de um tratado sobre esgrima do qual foram encontrados 
apenas alguns excertos. 
26 Giacomo di Grassi (séc.XVI) foi um mestre de esgrima italiano autor do tratado sobre o mesmo: Ragione 
di adoprar sicuramente l’Arma, si da offesa come da difesa. 
27 Ullr era um Deus da mitologia nórdica 
28 Xenofontes (430 a.C-355 a.C.), ateniense, de uma família importante do Estado, foi soldado, discípulo 
de Socrates e escreveu várias obras sobre variados temas, desde obras biográficas até um curto tratado 
sobre equitação. 
29 Rei Sverre (séc XII-1202) reinou a Noruega de 1184 até há data da sua morte, 1202, na Batalha de Oslo 
que fez parte das Guerras Civis Norueguesas. 
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A péla, desporto que deu origem ao ténis, era no início praticada com as próprias mãos, 

protegidas por uma espécie de luva, mais tarde substituída por algo que se assemelhava 

a uma raquete dos tempos modernos. Este desporto é um dos mais relevantes em 

França e um dos que mais se desenvolve na era da Idade Média, no que diz respeito 

aos recintos, à composição dos grupos de pessoas e às ferramentas utilizadas para a 

prática do desporto (Gillet, 1949, p.55). 

A soule (Gillet, 1949, p. 61) ou palla grossa (Schermann, 1958, p. 18) era praticada, 

em grande parte dos casos, entre grupos de pessoas que representavam diferentes 

povos. A bola, feita de cabedal com ar ou materiais leves no interior, era movimentada 

com os pés e com as mãos, e eram utilizadas pequenas armas de defesa e ataque, 

fazendo deste desporto algo bastante violento. A palla grossa ainda é praticada nos 

dias de hoje, maioritariamente em Itália, como era praticada há vários séculos atrás. 

O barreto e o chollage estavam em voga em França. (Schermann, 1958, p. 16) 

Acredita-se que o harpastum, antecedente destes desportos, tenha sido levado para 

Inglaterra pelos romanos. Nos séculos XIII e XIV os jogos eram praticados de um modo 

tão violento, criando mau estar entre populações que eram próximas umas das outras, 

que, em Inglaterra, o rei Eduardo II30 proíbe que estes jogos ocorram em 1314. Em 1349 

o rei Eduardo III31 ordenou que houvesse um maior rigor sobre essa proibição, tentativa 

infelizmente para o rei, falhada. O rei Carlos II32, decretou que o desporto fosse 

erradicado, tornando a prática do mesmo um crime. Só no século XVI, pelo nome de 

Hurling Over Country, se criam regulamentos para a prática do desporto, que no 

século XVII passa a ter o nome de Hurling Over Goals. No entanto a violência continua 

e, com tal, a realeza tenta novamente proibir a sua prática. 

                                            
30 Rei Eduardo II (1284-1327) foi o rei de Inglaterra de 1307 até 1327. O reinado de Eduardo II foi marcado 
pelas desavenças entre o mesmo e várias entidades nobres e poderosas de Inglaterra e de França. 
Questões do foro pessoal e politico foram várias vezes misturadas. São de destacar as reformas realizadas 
na altura, as batalhas perdidas para a Escócia assim como o regime opressor nos últimos anos de reinado. 
31 Rei Eduardo III (1312-1377), filho do Rei Eduardo II, tomou posse após a captura, e resignação do cargo 
por parte do pai em 1327, e o sei reinado durou até à data da sua morte. Eduardo III é lembrado por ter 
feito reformas importantes e bem conseguidas em Inglaterra, conseguindo que o país se tornasse uma forte 
potência militar Europeia. Eduardo III vê-se como herdeiro legítimo do reinado francês e em 1337 começa 
a Guerra dos cem anos, que opõe várias forças inglesas e francesas. 
32 Rei Carlos II (1630-1685) foi declarado rei de Inglaterra, Escócia e Irlanda em 1649 após a morte do seu 
pai, Rei Carlos I, sendo que foi derrotado na Batalha de Worcester por Oliver Cromwell, em 1651, o que o 
obrigou a exilar-se na Europa continental. Em 1660 Oliver Cromwell morreu e Carlos II voltou para 
Inglaterra, onde foi novamente coroado como rei de Inglaterra, Escócia e Irlanda. Carlos II foi acreditava na 
aceitação de várias religiões e chegou mesmo a aceitar a conversão ao catolicismo em troca de ajuda dos 
franceses nas Guerras Anglo-Holandesas. Carlos II era casado com Catarina de Bragança com a qual não 
deixou nenhum descendente. 
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Em Itália, na época da família Medici33, o jogo do cálcio é praticado na Praça de Santa 

Cruz, em Florença. Neste momento já havia uma relativa organização das equipas e 

das regras que compunham o jogo. 

O críquete é referenciado um documento do ano 1478 dizendo que é praticado em 

França. Pouco tempo mais tarde é levado para Inglaterra, onde a sua denominação 

sofre algumas alterações, desde club-ball, passando por handyn or handoute, até ao 

actual cricket. 

Nesta época surge uma nova corrente, artística e filosófica em Itália, o Renascimento34. 

Esta corrente tem vários protagonistas, sendo que o deporto e a actividade física não 

se incluem nos mesmos, as Artes, a Filosofia, a Ciência, a Igreja, a Política, têm peso 

enorme no aparecimento e decorrer desta corrente. Deste modo, o desporto vê-se posto 

de parte, não só em Itália, mas também no resto da Europa visto que o movimento 

renascentista se propaga por uma grande parte do continente. 

O mundo neste momento começa a estabelecer ligações culturais que não existiam 

anteriormente, as novas rotas terrestres e marítimas entre distantes nações aparecem 

e tornam-se cada vez mais coesas. Constata-se também um forte diálogo entre os 

diferentes países da Europa através da propagação de correntes artísticas que são, de 

modo geral, comparáveis entre si. Os desportos acompanham essas ligações, fazendo 

com que a pratica dos mesmos se propague de uns países para os outros. 

O ciclismo tem como primeira referência uma viagem na China, por um padre de nome 

Ricios, com uma espécie de bicicleta em 1625. Outras referências aparecem datadas 

do período da Revolução Francesa35 depois de uma tentativa falhada no período do 

Renascimento. Existe a invenção da bicicleta, por Siorac, pelo nome de celerífero em 

                                            
33 Família Medici (séc. XIV-séc. XVII) foi uma das famílias mais influentes de Itália nos mais variados e 
importantes campos. Chegou a ser considerada uma das famílias mais ricas da Europa, começaram no 
negócio dos tecidos passando depois para a banca, impulsionaram bastante as Artes, e tiveram altos 
representantes na politica e na Igreja. O crescer e decrescer de protagonismo da família acompanha o 
Renascimento. 
34 Renascimento (sec. XIV-sec. XVII) representa um período de enorme evolução nas sociedades 
europeias, tem origem em Itália e faz-se ver na medicina, nas artes, filosofia, política, na igreja e na 
arquitectura. As sociedades foram alvo de uma grande reforma. 
35 A Revolução Francesa (1789-1799) ocorreu num período frágil da nação francesa, em que o Rei Luís 
XVI não dava o devido valor à classe aristocrata existente na altura que, com a insatisfação por parte do 
povo, decidiram lançar uma série de ofensivas à casa de real. As ofensivas foram eficazes e instalou-se um 
poder que tinha como base ideais iluministas, totalmente diferentes dos que se praticavam até então. A 
Revolução teve forte influência na Europa, com as Guerras Napoleónicas. 
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1790. Em 1813 foi criada a draisianna pelo Barão Karl von Sauerbronn36, de Karlsruhe, 

patenteada em 1818. Em 1885, em Paris, aparece a União Ciclística Internacional. A 

bicicleta, como é agora, surge em 1893 (Schermann, 1958, p. 18). 

A origem do automobilismo tem como precedente a criação, em 1770, de um carro a 

vapor capaz de atingir 5 quilómetros por hora, da autoria de um capitão de artilharia de 

nome Cugnot37. Em 1851, o engenheiro francês Lenoir, aperfeiçoou o carro e 

denominou-o de motor de autopropulsão. A partir daí o carro foi evoluindo e a primeira 

competição automóvel foi realizada em 28 de julho de 1894, em Paris, organizada pelo 

jornal francês Pétit-Journal. 

O basebol, no séc XVIII, aparece na Escócia com origens em Inglaterra, pelo nome de 

rounders, e em França como tchèque. Na sua forma mais contemporânea, o basebol 

aparece nos Estados Unidos da América em 1825 como desporto universitário. 

O basquetebol tem origens milenares, encontradas na civilização Maia, sendo que, na 

sua vertente moderna, surge em 1891 nos Estados Unidos da América, na Universidade 

de Springfield, Massachussets. 

A Revolução Industrial38 mudou por completo o mundo, sendo que já haviam rotas 

estabilizadas em longínquos pontos do globo, esta revolução veio acrescentar 

velocidade a tudo o que seria feito daí para a frente. Desde o tempo de execução de 

uma peça até à velocidade que o mundo tomou, tudo sofreu impactos desta viragem 

dos tempos. Os processos de manufacturação foram substituídos por processos 

mecânicos que se propagaram pela Europa Continental e pelos Estados Unidos de 

América. A actividade desportiva, tal como a generalidade das coisas que aconteciam 

                                            
36 Karl Friedrich Christian Ludwig Drais von Sanerbram (1785-1851), barão de Karlsruhe, estudou física, 
arquitectura e agricultura no espaço de dois anos na Universidade de Heidelberg. Em 1817 experimentou 
pela primeira vez a sua draisiana, recebeu a patente em 1818 e foi titulado de professor de mecânica por 
Grand Duke Karl Friedrich no mesmo ano. 
37 Nicolas-Joseph Cugnot (1725-1804) nasceu em Lorraine, França, e formou-se em engenharia militar, 
em 1765 começa a fazer experiências em vários veículos com o intuito de os melhorar para o exército 
francês, acabando por desenvolver um protótipo em 1770, veículo que está em exposição no Museu de 
Arts et Métiers, em Paris. 
38 A Revolução Industrial (segunda metade do séc. XVIII-primeira metade do séc. XIX) pode ser entendida 
como um período de tempo em que houve uma enorme evolução em diversos campos da indústria, esta 
evolução fez com que as condições de vida das pessoas e as economias dos vários países onde esta 
revolução ocorreu crescessem exponencialmente. É comumente comparada à fase do Neolítico, com a 
domesticação de gado e agricultura, e à Era Digital, com a criação das novas tecnologias, que ocorre nos 
dias de hoje. 
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no continente europeu, ganhava cada vez mais desportos, jogadores, recintos e 

organizações desportivas. 

Os anos após a Revolução Francesa enfraqueceram bastante a Europa devido à atitude 

ríspida que os franceses tomaram face ao restante continente, devido às invasões 

napoleónicas, mas serviu para que se repensassem todas as doutrinas postas em 

práticas nos anos anteriores. 

REORGANIZAÇÃO, GLOBALIZAÇÃO E O PRESENTE 

É no seguimento deste período de tempo que surge a grande reorganização do 

desporto, que tem como figura maior, o Barão Pierre de Coubertin39, conhecedor de 

variados sistemas de ensino praticados na Europa e América, que incluíam de um modo 

bastante evoluído o desporto na educação tal como acontecia na Grécia Antiga. Em 

1859 ocorreu uma competição de Jogos Olímpicos na Grécia, financiados pelo filantropo 

Evangelis Zappas40, em 1870 e em 1875 os Jogos ocorreram no Estádio 

Panathinaiko41, em Atenas. Em 1866, o programa destes jogos foi aplicado em 

Inglaterra, por William Penny Brookes42 no The Crystal Palace em Londres, como 

evento nacional. É de destacar que na segunda metade do século XIX as escavações 

de Olímpia atingiam o seu auge, fazendo com que acrescesse o interesse sobre este 

tema. 

Foi então que Pierre de Coubertin organizou uma conferência a abordar o tema na 

Universidade de Sorbonne em Paris, em 1894, conferência da qual resultou o Comitê 

Olímpico Internacional. Dois anos depois ocorriam, em Atenas, Grécia, os primeiros 

Jogos Olímpicos Modernos organizados pelo COI, nos quais participaram 241 

                                            
39 Barão Pierre de Coubertin (1863-1937) nasceu em Paris e foi descendente de uma família de Castela, 
proporcionando-lhe um vasto conhecimento de diferentes culturas através de viagens intercontinentais 
feitas à América. Foi o mais notável fundador do movimento olímpico moderno e da Comissão Olímpica 
Internacional. 
40 Evangelis Zappas (1800-1865) nasceu no antigo Império Otomano, numa zona a que hoje corresponde 
a Albânia. Fez parte do exército e lutou na Guerra da independência da Grécia. Ao sair do ramo militar, 
adquiriu terrenos agrícolas, sendo que através da exploração dos mesmos conseguiu fazer fortuna e investir 
na concretização dos jogos olímpicos que antecederam os jogos organizados pelo Comite Olímpico 
Internacional. 
41 Estádio Panathinaiko (566 a.C.), foi construído no âmbito dos Jogos das Panateias em Atenas, tendo 
sido reconstruído em 329 a.C., ampliado em 140 d.C. e novamente restaurado, para os Jogos Olímpicos 
de 1870 e 1875, tendo tido uma nova intervenção para receber os Jogos Olímpicos de 1896 organizados 
pelo COI. 
42 William Penny Brookes (1809-1895) foi um cirurgião Inglês, com parte da sua educação em Itália e em 
França, que fez um esforço notável para incorporar a Educação Física no programa escolar. Em 1860 
fundou a Sociedade Olímpica de Wenlock. A sua dedicação à actividade física foi uma fonte de inspiração 
para Pierre de Coubertin. 
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concorrentes de 14 países, distribuídos por 43 provas. Os primeiros Jogos Olímpicos 

de Inverno aparecem em 1924 em Chamonix, França, com 258 atletas de 16 países 

distribuídos por 16 desportos. O número de desportos, países e/ou atletas que fazem 

parte dos Jogos tem vindo sempre a crescer desde a criação dos mesmos. Os primeiros 

eventos acabaram por não ter muita notoriedade por se integrarem dentro do contexto 

das Exposições Mundiais43 que ocorriam na altura. mas assim que se assumiram como 

organização independente a sua popularidade cresceu bastante, aliás, do mesmo modo 

são e eram construídos novos edifícios para as Exposições Mundiais, começaram a ser 

construídos ou reabilitados complexos desportivos onde eram e são disputadas as 

provas dos Jogos. 

Como evento a nível mundial que são, os Jogos Olímpicos têm por norma um forte 

impacto na economia dos países onde os mesmos ocorrem, fazendo com que existam 

sempre vários candidatos à sua organização. Como tal, este evento já serviu de mote 

para posições de superioridade de uma nação em relação a outras, ou por outro lado, 

de demonstração de união e compreensão cultural entre os diferentes países que nele 

participaram. 

Actualmente existem 41 modalidades de verão, 15 de inverno, além destas vertentes 

existem também os Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos da Juventude. Nos últimos 

Jogos Olímpicos de Verão, organizados pelo Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016, 

participaram 11237 atletas pertencentes a 207 países num total de 306 provas 

desportivas, enquanto que nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2014, ocorridos 

em Sochi, na Rússia, participaram 2780 atletas de 88 países num total de 98 provas 

desportivas. 

No panorama global não existe um número de desportos nem definição universal para 

Desporto que seja consensual, há vários estudos realizados com esse propósito, mas 

sem sucesso. Em certos estudos o xadrez é desporto enquanto que a tauromaquia 

não o é, enquanto que noutros verifica-se o contrário, exemplo apresentado por 

Francisco Pinheiro44 em Fazer História do Desporto: Paradigmas e problemáticas. 

                                            
43 A Expo (1851-presente), já teve vários nomes, Exposição Mundial, Exposição Internacional ou Feira 
Mundial. A primeira ocorreu no The Crystal Palace, em Hyde Park, Londres, com o tema de Grande 
Exposição de Todas as Nações. O objectivo destas exposições era a partilha de conhecimentos entre 
culturas, primeiramente através de vários productos e, anos mais tarde, através de obras de arquitectura 
construídas de raiz. 
44 Francisco Pinheiro (1972-presente) é um Historiador português formado em Comunicação Social e 
Comunicação Internacional pela Escola superior de Jornalismo de 1993 a 1998, com duas dissertações 
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De um mundo quase infinito de desportos, existe um leque especifico que se destaca 

pela sua popularidade, o que faz com que tenham relevância que vai para além do 

desporto em si. Influência financeira, económica, social e até política. O futebol, 

basquetebol, críquete, hóquei de campo, entre outros, são desportos que atingiram 

um nível de popularidade e de influência muito relevantes, fazendo com que muitas 

vezes se tomem decisões, com peso nas sociedades, baseadas nos mesmos em vez 

de ser ao contrário. 

AMADORISMO E PROFISSIONALISMO 

É muito importante referir que começam a ser notórias duas vertentes do desporto, a 

vertente amadora e profissional, que se verificam em simultâneo desde o aparecimento 

do mesmo. Este tema leva a que referências do plano filosófico, político, da igreja, etc, 

se debrucem sobre o tema ao longo dos tempos. 

Charles Blondel45: “o desporto é agora um ídolo que exige renúncias, sacrifícios e 
mesmos víctimas. A vontade de vencer transforma o jogo um trabalho e numa 
aprovação, o treino é ascectismo.” (Gillet, 1949, p.13) 

José Ortega y Gasset46: “deste esforço obrigatório, para a estrita satisfação de uma 
necessidade, o exemplo típico é aquilo a que o homem chama comummente trabalho. 
Do esforço supérfulo, o exemplo mais frequente é o desporto. Isto leva-nos a inverter a 
hierarquia secular e a considerar a actividade desportiva como actividade primordial e 
criadora, a mais elevada, a mais séria e a mais importante da vida, e a actividade 
laboriosa como derivada da primeira. Como simples decantação e precipitado desta, 
mais ainda, só se pode falar propriamente em vida quando se tratar da vida no seu 
aspecto desportivo, sendo o resto apenas, relativamente, mecanização e mero 
funcionamento.” (Gillet, 1971, p. 13 a 14) 

 

                                            
pela Universidade de Évora de 1998 a 2010. E uma pós-graduação em História do desporto na Universidade 
de Coimbra. Publicou nove livros, doze capítulos em livros, oito artigos em jornais científicos, vinte e oito 
artigos em livros abstractos e sessenta e seis palestras em diversos países. 
45 Charles Blondel (1876-1939) foi um filósofo, psicólogo e médico francês, formado em psicologia em 
1900, doctorado em Medicina em 1906 e em Letras em 1919. Foi professor na Universidade de Estrasburgo. 
Em 1928 foi orador no primeiro curso universitário em Davos a par de outros nomes representativos há 
época. 
46 José Ortega y Gasset (1883-1955) foi um jornalista, activista politico e filósofo espanhol, filho da 
proprietária do jornal El Imparcial e do director e jornalista desse mesmo jornal. Em 1904 douturou-se em 
Filosofia na Universidade Central de Madrid. Posteriormente sege para a Alemanha onde sofre a influência 
da Escola de Marburgo. Publica o seu primeiro livro em 1914, torna-se colaborador do jornal El sol em 1917, 
funda a Revista de Occidente em 1923 que tem como foco a tradução de obras de filosofia. Exila-se na 
Argentina devido ao desentendimento com os responsáveis pela ditadura espanhola em pleno período de 
guerra civil. Em 1948 regressa a Espanha, em 1955 é-lhe diagnosticado cancro ao qual não consegue 
sobreviver. 
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Papa Pio XII47: “Ao serviço da vida sã, robusta e ardente; ao serviço duma actividade 
mais fecunda na fidelidade aos deveres do próprio estado, o desporto pode, e deve, estar 
também ao serviço do mesmo Deus.” (Campos, 1976, p. 13 a 14) (O desporto no 
Pensamento e na palavra de Pio XII, de A. Alvaro Campos, “Coimbra Editora”, Coimbra, 
1956, pg. 23) 

O desporto, na sua natureza, começa sempre por ser amador assim como acaba por se 

tornar profissional sempre que atingem altos níveis de popularidade. A popularidade que 

estes ganham desenvolve-se sempre de acordo com as condições em que cada um se 

encontra. 

  

                                            
47 Papa Pio XII (1876-1959) foi o mais alto representante da Igreja Católica de 1939 até há data da sua 
morte, 1958. 
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2.2. SISTEMAS ESTRUTURAIS 

Nesta fase vamos estudar o surgimento dos sistemas estruturais e a sua evolução até 

aos dias de hoje. O objectivo é, posteriormente, entender como os mesmos se 

relacionam com a evolução do desporto e das tipologias desportivas nas respectivas 

épocas, e mais tarde relacionar este tema com os contextos físico e social. 

SURGIMENTO 

Um dos exemplos mais antigos de um sistema estrutural construído pelo homem é o 

Göbekli Tepe (ilustração 2), perto de Urfa, cidade localizada no sudeste da Turquia. 

 
Ilustração 2 – Escavações de Göbekli Tepe, Turquia, iluminadas à noite, Vincent Musi, National Geographic Creative. ([Adaptado a 

partir de: ] Curry, 2016). 

A descoberta tem sido levada a cabo pelo Instituto Arqueológico Alemão e pelo Museu 

de Urfa, desde 1994, sendo que em 1964 já se tinha chegado à conclusão de que o 

monte não era de origem natural. As amostras foram datadas por radiocarbonato, 

fixando-se no nono e décimo milénio a.C., época inicial do Neolítico, e o estudo foi 

publicado na obra Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht zum 

präkeramischen Neolithikum Obermesopotamiens. (Schmidt, 1998) 

Outro exemplo são os Túmulos de Barnenez (ilustração 3), em Plouezoc’h perto de 

Morlaix, na região de Brittany, França. 
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Ilustração 3 – Túmlo de Barnenez, França. ([Adaptado a partir de: ] DHWTY, 2016). 

Toda em pedra, a primeira secção a ser construída está datada entre 4850 e 4250 a.C. 

enquanto que a segunda é datada de 4450 a 4000 a.C., ou seja, na época do Neolítico. 

A data também foi comprovada através do método de datação por radiocarbonato. 

Dados documentados na obra Mégalithes de Bretagne (Briard, 1987). 

As estruturas desta época tiveram os mais diversos fins, desde túmulos, passando por 

locais de abrigo, observatórios, até espaços religiosos, etc, são construídos em pedra, 

recurso disponível com maior abundância, e edificados em diferentes fases, na maior 

parte dos casos, sendo que por vezes chegam-se a passar milénios entre essas etapas 

de construção. Em certas construções, a estrutura baseia-se em aglomerados de pedras 

e rochas em conjunto com terra e vegetação, que resultam em pequenos espaços de 

circulação ou estadia, exemplo dos túmulos, enquanto que noutros, a lógica de pilar viga 

está bem presente, fazendo com que o espaço disponível seja muito mais amplo, 

exemplo dos observatórios solares e lunares. 

O AUMENTO DA ESCALA 

Na passagem do Neolítico para o período das Civilizações Egípcia, Grega, Maia, 

Romana, etc., os sistemas estruturais sofreram um desenvolvimento notório. No Antigo 

Egipto são construídas pirâmides que chegam a ter cerca de 150 metros de altura, como 

é o caso da Pirâmide de Quéops48. O material usado nesta estrutura megalómana é a 

pedra, sendo que o tipo de pedra e o seu acabamento varia entre os elementos da 

estrutura, pedra vinda do Assuão, e os de revestimento, vindo das imediações do Rio 

Nilo. 

Na Grécia Antiga, é construída a Acrópole de Atenas49, no topo de uma colina rochosa, 

com recurso a um sistema de pilar, capitel e viga. A Acrópole foi construída com o 

recurso a pedra calcária, assente em xisto arenoso. O peso da cobertura passa para as 

                                            
48 Pirâmide de Quéops (há cerca de 2550 a.C.), Grande Pirâmide ou Grande Pirâmide de Giza por fazer 
parte do complexo arqueológico compost por três pirâmides principais, outras secundárias e vários tumolos 
e templos funerários. A Grande Pirâmide de Giza é uma das Sete Maravilhas do Mundo escolhidas pelo 
poeta grego Antípatro de Sídon e é a única que durou até aos dias de hoje. 
49 Acrópole de Atenas (por volta de 450 a.C.) foi construída na Era de Ouro da Grécia Antiga, em Atenas, 
no ponto mais alto da cidade. O seu fim era a vigília sobre a cidade de modo a protege-la de ataques vindos 
do exterior. Mais tarde o uso passou por serviços religiosos, administrativos e civis. 
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vigas, que por sua vez é transportada dos pilares para o solo. O capitel evita que o 

confronto entre a viga e o pilar, faça partir a viga. Dentro deste tipo de prática estrutural 

e arquitectónica surgem três variantes, as ordens Dórica50, Jónica51 e Coríntia52, 

relacionadas com as proporções entre largura, comprimento e altura dos edifícios, e 

também com o tipo de capitel utilizado nos mesmos. 

O caso do Império Romano segue as pisadas do grego, com a utilização do mesmo tipo 

de materiais e uma lógica também assente no sistema de pilar, capitel e viga, no entanto, 

é de salientar o surgimento da utilização de curvas na projecção de plantas, arcos e 

cúpulas em diversos tipos de obras, como por exemplo, o Coliseu de Roma, ou o 

Panteão de Roma53. As estruturas deste tipo de edifícios comportam-se de um modo 

muito diferente, sendo esta uma evolução bastante relevante do caso grego para o 

romano. As maiores e mais complexas cidades deste império foram construídas numa 

escala muito maior devido ao elevado numero de habitantes existentes nas cidades, 

fazendo com que além da evolução dos sistemas estruturais utilizados nos edifícios em 

particular, também houve uma notória evolução dos sistemas estruturais utilizados 

noutros elementos pertencentes aos planos urbanos, assim como, aquedutos, pontes, 

pórticos, etc. Desta evolução resultaram obras como o Plano Urbano do Campo de 

Marte54, o Aqueduto Água Alexandrina55 e a Ponte Fabrício56. 

                                            
50 Ordem Dórica foi a mais antiga ordem do período Clássico praticado Grécia Antiga, e de todas as ordens 
era a que resultava em edifícios mais compactos vistos do exterior, devido à relação das suas medidas 
exteriores e à proporção da altura das colunas com o diâmetro da sua secção. Algo que diferencia esta 
ordem das outras, à primeira vista, é um tipo de capitel bastante simples no seu desenho, com arestas lisas 
e quase sem decoração. 
51 Os edifícios da Ordem Jónica aparecem depois dos dóricos e a maior diferença que apresentam reside 
nas proporções dos edifícios e nas características dos capiteis. As proporções, tanto entre planta e altura 
como entre altura da coluna e o diâmetro da secção, com que estes edifícios eram desenhados dava-lhes 
uma imagem mais delicada e leve. Em relação ao capitel, era muito mais trabalhado, na maior perte dos 
casos apresentava uma curva de cada lado e alguns pormenores entre as mesmas. 
52 A Ordem Coríntia exponenciou a evolução da Ordem Dórica para a Jónica, apresentando edifícios de 
carácter muito mais monumental através da sua altura e com um acrescento de pormenor nos capiteis. 
53 Panteão de Roma (120 d.C.) é um dos edifícios mais bem conservados construídos durante a época do 
Império Romano. Apresenta um espaço interior em circulo, abrigado por uma cúpula com cerca de 43 
metros de diâmetro, espaço interior que é precedido por um pórtico composto por dezasseis colunas 
coríntias que suportam um exuberante frontão. 
54 Campo de Marte, ou Campo Marzio, é uma zona da cidade de Roma, junto ao rio Tibre 
55 Água Alexandrina (226 d.C.) é um aqueduto que transportava água do pantano Borghese ao Campo de 
Marte, em Roma, fazendo parte de uma rede de aquedutos que abastecia uma das áreas mais populosas 
de uma das maiores cidades da Europa e do Mundo. 
56 Ponte Fabrício (62 a.C.) ou Ponte das Quatro Cabeças, é a mais antiga ponte romana. Localizada em 
Roma, é composta por dois arcos, e liga a margem onde se encontra o Campo de Marte à ilha Tibertina, 
que se encontra no meio do rio Tibre. 
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A Arquitectura Clássica57, de um modo consensual, é o estilo arquitectónico associado 

aos casos grego e o romano. 

Entretanto, a Civilização Maia constrói várias pirâmides em diferentes cidades. As 

estruturas destas pirâmides eram construídas com pedra calcária existente nas 

imediações do local de construção. As argamassas eram usadas para junções de 

pedras e para acabamentos. 

A Basílica de Santa Sofia (ilustração 4), na antiga Constantinopla, actualmente 

Istambul, foi e é um dos mais significativos exemplos de evolução dos sistemas 

estruturais à época. 

Construída por volta do ano 535d.C., e projectada pelo grego Isidoro de Mileto58 e pelo 

turco Antémio de Trales59, este edifício, que perdura até aos dias de hoje, tem como 

principal característica a enorme cúpula com um diâmetro de 33 metros, e que tem do 

seu ponto mais alto ao solo, 55,5 metros. O peso deste elemento é distribuído pelos 

pilares, ligados por arcos de volta perfeita, e por um complexo sistema de cúpulas e 

semi-cúpulas que dão origem a diferentes espaços que se relacionam quase sempre 

com o espaço coberto pela primeira e maior cúpula. 

                                            
57 Arquitectura Clássica (período da Grécia Antiga-extinção do Império Romano) foi um movimento 
arquitectónico associado à Grécia Antiga, influenciando as práticas arquitectónicas ocorridas no Império 
Romano, e séculos mais tarde na arquitectura do Renascimento, chegando a ser redefinida e praticada 
através do Neoclássicismo durante o período da Revolução Industrial, principalmente. Este tipo de 
arquitectura tinha como base a utilização de ângulos rectos e a relação entre as dimensões das plantas 
com a altura e com certos elementos decorativos. 
58 Isidoro de Mileto (n/d) nasceu na cidade de Mileto, localizada na actual Turquia, e foi, arquitecto, 
matemático e um dos últimos dirigentes da academia de Platão em Atenas. 
59 Antémio de Trales (474-534) nasceu em Trales, actualmente Aydin, na Turquia, foi especialista em 
matemática, geometria e autor de estudos sobre essas matérias entre as quais a criação de uma elipse 
através de dois pontos. 

 
Ilustração 4 – Corte longitudinal da Basílica de Santa Sofia, Istambul, Turquia. ([Adaptado a partir de: ] Martín, 2017). 
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A Idade Média teve alguns estilos arquitectónicos associados, no entanto os sistemas 

estruturais baseavam-se na mesma lógica, que era a de peso distribuído da cobertura 

das naves para paredes ou para os arcos que acabavam nos pilares, que por sua vez 

descarregavam o peso de todo o edifício no solo. Os tipos de arcos, a decoração dos 

pilares, a organização dos espaços e as proporções dos diferentes edifícios da época 

variavam, mas os sistemas estruturais eram bastante semelhantes. No entanto 

devemos destacar o uso deste sistema estrutural na construção de edifícios que 

resultaram no aparecimento da Arquitectura Gótica60. 

Ilustração 5 – Vista da fachada principal da Catedral 
de Colónia, Alemanha, afcone. ([Adaptado a partir de: 
] Patricia16, 2015). 

Ilustração 6 - Corte transversal 
parcial da Catedral de Colónia, 
Alemanha. ([Adaptado a partir 
de: ] A. Essenwein, 1859, p.96). 

Ilustração 7 – Vista da fachada principal 
da Catedral de Principal de Ulm, 
Alemanha, Markus Gann. ([Adaptado a 
partir de: ] Colourbox, 2014). 

Ao contrário do que acontecia em muitos edifícios construídos numa primeira fase da 

Idade Média, no Gótico, quase todos os edifícios estão assentes totalmente em pilares 

relativamente espaçados e não em paredes portantes, sendo que muitas vezes parte 

da estrutura chega a estar no exterior do edifício, nomeadamente o contraforte, 

elemento vertical, e o arcobotante, elemento obliquo ao edifício (ilustração 6). As naves 

das catedrais, extraordinariamente altas, em abóbadas, eram cada vez mais complexas, 

desde as Abóbadas de Aresta até ás Abóbadas de Combados. A nave central da 

                                            
60 Arquitectura Gótica (séc XI-séc XIV) é um termo que surgiu no Resnascimento de um modo prejorativo, 
visto que, neste novo período, as bases da arquitectura têm como ponto de partida a Arquitectura Clássica. 
O Gótico teve como principal foco a criação de edifícios com elementos verticais, deste os pilares, passando 
pela utilização de arcos cruzados e quebrados, até às torres que tinham um formato, muitas vezes, 
extremamente afunilado. 
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Catedral de Beauvais61 tinha 48 metros de altura e a distância entre pilares chegava a 

ser de oito metros, enquanto que as torres da Catedral de Colónia62 (ilustração 5 e 6) 

têm cerca de 157 metros de altura. Nesta época eram utilizados vários tipos de arcos, 

muitas vezes no mesmo edifício, sendo que o mais se destaca é o Arco Quebrado. É de 

mencionar que dois dos três edifícios religiosos mais altos que duram até aos dias de 

hoje são do estilo gótico, nomeadamente a Catedral de Colónia e a Principal Igreja 

de Ulm63 (ilustração 7), por ordem crescente. 

Pode-se compreender o fim da Idade Média, o início do Renascimento, e como tal, a 

passagem da Arquitectura Gótica para a Renascentista. O movimento Renascentista 

tem como base o Classicismo, filosoficamente, mas mais que tudo, artisticamente. As 

proporções, a geometria, as lógicas construtivas e arquitectónicas estão de um modo 

propositado directamente relacionadas com aquele período da História. Como tal, as 

características mais marcantes desta nova prática arquitectónica são, o 

desenvolvimento de plantas através de curvas, a utilização de imponentes cúpulas 

(Império Romano), e a lógica estrutural utilizada nos edifícios, cobertura, lage, viga e 

pilar (Grécia Antiga). 

 
Ilustração 8 – Corte Longitudinal do Panteão de Roma (120 d.C.), Itália. 
([Adaptado a partir de: ] MGAUMER13, 2016). 

 

 
Ilustração 9 – Esquema ilustrativo da 
estrutura da cúpula da Catedral de 
Santa Maria del Fiore. ([Adaptado a 
partir de: ] Braga, 2015). 

                                            
61 Catedral de Beauvais (1225-1573) localiza-se em Beauvais, a 60 quilómetros a norte de Paris, em 
França. Foi contruída numa época conturbada, política e financeiramente, daí a demora na construção da 
mesma. Esta obra sofreu vários contratempos, derrocadas maioritariamente, relacionados com a sua 
estrutura e com acontecimentos meteorológicos. 
62 Catedral de Colónia (1248-1880), na Alemanha, é actualmente, o terceiro mais alto edifício religioso do 
mundo, e foi, na data da sua conclusão, o edifício mais alto do mundo, através das suas duas torres com 
cerca de 157 metros de altura. 
63 Principal Igreja de Ulm (1377-1890), na Alemanha, aos dias de hoje, é o edifício religioso mais alto do 
mundo, com uma torre de cerca de 161 metros de altura. 
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A Basílica São Pedro64, em Roma atinge os 136 metros de altura, e a sua cúpula tem 

41,5 metros de diâmetro interno, ainda em Roma, mas construída na época do Império 

Romano, sendo a grande fonte de inspiração para a maior parte das cúpulas construídas 

no Renascimento, está construída até aos dias de hoje o Panteão de Roma (ilustração 

8) com uma altura e diâmetro interno da cúpula de cerca de 43 metros. O edifício com 

a cúpula de maior diâmetro localiza-se em Florença, a Catedral de Santa Maria del 

Fiore65 (ilustração 9) atinge os 114 metros de altura e a sua cúpula tem o maior diâmetro 

interno destas obras, com 44 metros. 

REVOLUÇÃO ESTRUTURAL 

Temos de esperar até à revolução industrial para observar um avanço significativo nos 

sistemas estruturais. Foi neste período que os processos industriais sofreram o maior 

desenvolvimento, relacionados com o uso da energia hídrica e a vapor, a produção do 

ferro, das ferramentas, das máquinas, assim como os próprios sistemas estruturais que, 

directamente relacionados com o avanço industrial, sofrem mudanças através dos 

novos materiais disponíveis, sendo o mais relevante, sem dúvida, o aço fundido e 

forjado, através do qual se começaram a construir pontes com vãos nunca antes 

atingidos. 

Ilustração 10 – Vista desde uma margem da The Iron 
Bridge (1781), Chris Lofty. ([Adaptado a partir de: ] 
Dreamstime, 2009). 

Ilustração 11 – Vista interior do Ditherington Flax Mill, com a estrutura em 
ferro à vista, English Heritage. ([Adaptado a partir de: ] Kennedy, 2005). 

Em 1781 é aberta ao público a ponte The Iron Bridge (ilustração 10) sobre o rio Severn, 

perto de Coalbrookdale, Inglaterra, projectada pelo arquitecto Thomas Farnolls 

                                            
64 Basílica de São Pedro (1506-1626) localiza-se em Roma, Itália, e teve como arquitecto responsável, 
Donato Bramante, é um dos locais de culto religioso mais importante do mundo. Este edifício insere-se num 
plano de construção religiosa pertencente ao Vaticano. 
65 Basílica de Santa Maria del Fiore (1296-1436), em Florença, Itália, projectada por Filippo Brunelleschi, 
foi, à época, o maior exemplo da dedicação religiosa por parte da cidade de Florença e das suas famílias 
mais influentes. 
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Pritchard66 e pelos especialistas em ferro, Abraham Darby III67 e John Wilkinson68. Esta 

ponte foi, há data, a mais notável de todas em vários aspectos, principalmente pelo 

material utilizado na sua construção, o ferro fundido, e pelo vão que atinge, 30 metros. 

O tabuleiro da ponte descarrega as suas forças directamente em cima da estrutura 

metálica em arco. 

O primeiro edifício com a estrutura totalmente composta por ferro foi o Ditherington 

Flax Mill (ilustração 11), localizado num subúrbio de Shrewsbury, Inglterra, foi 

projectado por Charles Bage69 e concluído em 1797. Tinha a altura de um edifício de 

cinco andares, o que para a época era uma altura considerável, tendo em conta a sua 

utilização e o material de construção. 

Em 1801, abriu, nos Estados Unidos da América, em Westmoreland County, 

Pensilvânia, a ponte sobre o rio Jacob’s Creek, a primeira ponte de suspensa por cabos 

de ferro. Projectada pelo engenheiro James Finley70, tinha uma distância total de 21 

metros, sendo que em 1833 foi substituída por uma ponte de madeira devido a um 

elevado grau de desgaste. Neste caso, o peso do tabuleiro era transferido para os cabos 

circulares, suspensos em dois pontos, através dos cabos verticais. 

Ilustração 12 – Vista lateral da Ponte Union 
(1820), ([Adaptado a partir de: ] BBC, 2017). 

Ilustração 13 – Vista de uma das margens da Menai Suspension Bridge (1826), 
([Adaptado a partir de: ] Cleveland Bridge UK, 2017). 

                                            
66 Thomas Farnolls Pritchard (1723-1777) nasceu em Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra, filho de um 
marceneiro, enverdou pelos ramos de arquitectura e decoração de interiores. A sua obra mais relevante foi 
a projecção da Iron Bridge, localizada na sua região natal. 
67 Abraham Darby III (1750-1789) nasceu em Coalbrookdale, Shropshire, tornando-se um especialista em 
ferro, seguindo as pegadas do pai, Abraham Darby II, que era um impulsionador da revolução industrial. 
Abraham Darby III, fez parte da equipa de especialistas de ferro que tornou possível a construção da Iron 
Bridge, construída na sua cidade natal. 
68 John Wilkinson (1728-1808), nascido em Little Clifton, Cumberland, foi uma dos mais importantes, 
impulsionadores da Revolução Industrial, sendo até referido como um Industrialista. Foi um pioneiro do 
fabrico do ferro fundido, e inventor de várias ferramentas e máquinas que possibilitaram uma maior 
eficiência no fabrico do ferro. 
69 Charles Bage (1751-1822) nasceu já no decorrer do período da Revolução Industrial, e como tal, ainda 
muito jovem, desenvolveu um elevado nível de interesse em muitas tecnologias relativas a esta época, 
nomeadamente o ferro, o gás, luz e tecnologias de construção. Com este elevado nível de interesse pelas 
tecnologias disponíveis, ele projecta o primeiro, terceiro e oitavo edifícios construídos com estrutura de 
ferro. 
70 James Finley (1756-1828), nascido na Irlanda, viajou para a América e fixou-se numa quinta em Fayette 
County, na Pensylvania. Foi pioneiro na construção de pontes suspensas por cabos de ferro, ainda que 
tenham sido demolidas ou colapsado devido a sobrecargas difíceis de calcular à época. 
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Entretanto, em 1820, foi inaugurada a Ponte Union (ilustração 12), sobre o rio Tweed, 

ligando Escócia e Inglaterra, projectada por Samuel Brown71. Com uma distância total 

de 137 metros, era, há data, a maior ponte suspensa em ferro forjado, e a primeira deste 

género a suportar o tráfico de veículos motorizados, sendo que, é a mais antiga ponte 

suspensa que suporta tráfico automóvel até aos dias de hoje. 

Apenas seis anos depois da Ponte Union ter sido inaugurada, o mesmo acontece com 

a Menai Suspension Bridge (ilustração 13), projectada pelo engenheiro civil Thomas 

Telford72. Esta ponte é constituída por um vão central de 176 metros, maior que o 

comprimento total da ponte anteriormente referida, e por quatro arcos de cada lado, 

tendo um comprimento total de 417 metros. Os arcos foram construídos em pedra, 

enquanto que o tabuleiro central e os cabos eram em ferro forjado, sendo os cabos 

substituídos por cabos de aço em 1940. 

Como se pode verificar em poucas dezenas de anos, existe um avanço tecnológico que 

permite um notório desenvolvimento dos sistemas estruturais, fazendo com que se 

resolvessem problemas antes nunca colocados. 

Em 1847 é inaugurado um espaço comercial, Galeries Royales Saint-Hubert, 

desenhadas por Jean-Pierre Cluysenaar73, que têm como característica principal a 

cobertura em ferro fundido e vidro do seu corredor central. Este espaço pode ser visto 

como uma das inspirações para a conhecida Galleria Vittorio Emanuele II (ilustração 

14), em Milão, Itália, desenhada por Giuseppe Mengoni74 e acabada de construir em 

1877 com a sua enorme cobertura em ferro fundido e vidro. 

                                            
71 Samuel Brown (1776-1852), nascido em Londres, alistou-se na Marinha em 1795, estando ao serviço 
no Mar do Norte e em Newfoundland, actual Canadá. Durante a sua estadia na marinha, Samuel Brown 
efectuou várias esperiências com o ferro fundido, deixando as chefias bastante impressionadas e fazendo 
com que as mesmas substituíssem alguns dos cabos das embarcações por cabos de ferro. 
72 Thomas Telford (1757-1834) nesceu na Escócia, desde muito novo aprendeu o ofício da construção e 
manuseamento da pedra. Em 1782 foi para Londres, onde se envolveu em várias construções de edifícios, 
ganhando contacto com a profissão de arquitecto. Em 1787 mudou-se para um cargo público onde se 
encarregava de obras de larga envergadura, uma prisão, duas igrejas e númerosas pontes. 
73 Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880) nasceu Kampen, na Holanda, numa família de artistas ligados 
também à engenharia. Estudou na Académie Royale des Beaux-Arts em Bruxelas. Bem visto entre a 
nobreza belga, construiu, maioritáriamente, várias habitações de luxo. 
74 Giuseppe Mengoni (1829-1877), nascido em Fontanelice, Itália, foi um arquitecto principalmente 
conhecido pelas obras Piazza Duomo, a praça em frente à Catedral de Milão, e pela Galleria Vittorio 
Emanuele II. 
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Ilustração 14 – Vista do interior da 
Galleria Vittorio Emanuele II (1877), 
Robyn Mackenzie. ([Adaptado a partir 
de: ] Dreamstime, 2014). 

 
Ilustração 15 – Vista do interior do The Crystal Palace durante a sua construção. 
([Adaptado a partir de: ] Merin, 2013). 

O edifício de maior relevância e dimensão, que utilizou a madeira, o ferro fundido e o 

vidro, foi o The Crystal Palace (ilustração 15), projectado por Joseph Paxton75, aberto 

em 1851 para albergar a primeira Expo, sob o tema de Grande Exposição de Todas as 

Nações, este edifício tinha características espaciais únicas, as secções dos pilares e 

vigas eram bastante reduzidas, fazendo com que o vidro deixasse entrar muita luz, o 

mesmo que acontecia nas estufas que Joseph havia construído anteriormente. Foi a 

partir dessas estufas que pôde verificar que este tipo de construção era rápida, barata, 

duradoura e flexível, material e modularmente. Foi por ter estas características que este 

projecto foi escolhido e aprovado, superando as espectativas ao ser construído em 

apenas seis meses. Em 1865 foi construído o Palácio de Cristal no Porto à imagem do 

The Crystal Palace em Londres. 

                                            
75 Joseph Paxton (1803-1865) nasceu em Milton Bryan, Bedfordshire, Inglaterra. Foi jardineiro, arquitecto 
e teve um cargo público no Parlamento. Desde desde tenra idade se dedicou à jardinagem, e com vinte 
anos foi nomeado jardineiro-chefe de um dos mais importantes jardins do País. Depois de ser responsável 
pela construção de muito importantes locais de jardinagem e cultivo, ganhou o concurso, em 1850, para a 
construção de um edifício que iria acolher a primeira Expo, o The Crystal Palace. 
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Ilustração 16 – Sala de leitura da Biblioteca de Saint-
Geneviève, Paris, Michel Nguyen. ([Adptado a partir de: ] 
MoMA, 2003). 

 
Ilustração 17 – Sala de leitura 
da Biblioteca Richelieu-Louvois, 
Paris. Georges Fessy. 
([Adaptado a partir de: ] MoMA, 
2003). 

 
Ilustração 18 – Sala Oval da 
Biblioteca Richelieu-Louvois, 
Paris. ([Adaptado a partir de: ] 
Aurélia Vertaldi, 2009). 

Outro exemplo deste tipo de sistema estrutural é a Biblioteca de Sainte-Geneviève 

(ilustração 16), Paris, que acabou de ser construída em 1850 e projectada por Henri 

Labrouste76, uma das referências do neoclassicismo e da utilização do ferro em 

edifícios. A biblioteca tem como característica principal a estrutura, em ferro fundido, 

utilizada para criar o espaço onde se encontra a sala de leitura da biblioteca. Por outro 

lado, as paredes exteriores e o arranque dos pilares em ferro são compostos por pedra, 

com vãos em arco perfeito que deixam entrar uma generosa quantidade de luz. 

Labrouste projectou outra sala de leitura, desta feita, na Biblioteca de Richelieu-

Louvois (ilustração 17), Paris, acabada em 1868, sendo que, neste caso, a cobertura 

tem um vão de vidro por cada uma das nove abóbadas que compõem o espaço. Mais 

uma vez a estrutura utilizada é mista, sendo que os elementos em ferro arrancam 

sempre dos elementos em pedra. Ainda na Biblioteca Richelieu-Louvois (ilustração 

18), já em 1916, é acaba outra sala de leitura, da qual Jean-Louis Pascal77 é o autor, 

que tem um espaço livre sob a cobertura consideravelmente maior que a anterior, tendo 

sido usado mais uma vez o ferro na estrutura e o vidro nos vãos. 

 

                                            
76 Henri Labrouste (1801-1875), nascido em Paris, foi um ilustre arquitecto que se formou na École Royale 
des Beaux Arts, obtendo o grau de arquitecto com distinção. Em 1824 foi para Itália, onde visitou as mais 
importantes cidades, sendo que, posteriormente, ficou em Roma durante cinco anos, subsidiado pelo 
governo francês. Voltaria para França onde seria autor de alguns dos espaços bibliotecários mais 
inovadores para a época. 
77 Jean-Louis Pascal (1837-1920) foi um arquitecto francês, formado na École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, que nasceu em Paris. Obteu a condecoração Prix de Rome, o que lhe deu acesso à estadia 
em Roma na Villa Medici, um dos polos artísticos mais importantes na Europa. Foi assistente na 
requalificação do Museu do Louvre. Em 1875, após a morte de Henri Labrouste, foi nomeado como 
arquitecto responsável pela Biblioteca Nacional de França. Em 1914 foi galardoado com o prémio Gold 
Medal da AIA e com a Royal Gold Medal da RIBA. 
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Entretanto foi concluída, em 1874, a Eads Bridge, projectada por James B. Eads78, está 

localizada sobre o rio Mississippi, Saint Louis, EUA. A ponte é composta por quatro 

suportes construídos em pedra, um em cada margem e dois no rio, estes pontos são 

ligados, pela primeira vez na história das pontes, por uma estrutura em arco totalmente 

composta por aço. 

Assim como se pode verificar a passagem da utilização do ferro para o aço nas pontes, 

o mesmo aconteceu nos restantes edifícios, ainda que um pouco mais tarde. O caso 

mais conhecido é o da cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, que, após 

o seu grande incêndio, em 1871, teve de ser reconstruída. Em 1885 é construído o 

Home Ensurance Building, projetado por William LeBaron Jenney79, com uma 

inovadora estrutura mista em ferro e aço. Quatro anos depois é construído o Rand 

McNally Building, desenhado pela companhia, Burnham na Root80, que apresenta uma 

estrutura totalmente construída em aço. 

A substituição do ferro pelo aço nas estruturas dos edifícios foi, comprovadamente, um 

passo fulcral para o desenvolvimento das mesmas até aos dias de hoje. Se 

compararmos o vão da Iron Bridge (1781), 30 metros, com o vão da Eads Bridge 

(1874), 158m, e por sua vez relacionarmos estas com a Ponte Akashi-Kaikyo (1998), 

com um vão livre de 1991 metros, entendemos que o avanço dos metais, primeiro o 

ferro e depois o aço, permitiram o avanço dos materiais em si e, consequentemente, o 

desenvolvimento das ferramentas disponíveis para a resolução de um maior universo 

de problemas. 

                                            
78 James B. Eads (1820-1887) nasceu em Lawrenceburg, Indiana, EUA e foi um condecorado engenheiro 
civil. Começou a trabalhar desde muito cedo para ajudar a família e aos vinte e dois anos desenhou um 
protótipo para um barco salva-vidas que impressionou dois construtores de navios dos quais ele se tornou 
sócio. Com o surgimento da Guerra Civil americana, James Eads foi contratado para desenhar navios para 
a Marinha, onde se destacava a utilização do ferro. Em 1874 é inaugurada a inovadora ponte, de sua 
autoria, sobre o rio Mississippi. 
79 William LeBaron Jenney (1832-1907), nascido em Fairhaven, Massachusetts, EUA, foi um arquitecto e 
engenheiro conhecido, principalmente, pelo projecto do primeiro arranha-céus do mundo. Depois de se 
formar na Philips Academy, foi para a Lawrence Scientific School em Harvard, tendo sido transferido mais 
tarde para a École Centrale des Arts et Manufactures, em Paris, para estudar engenharia e arquitectura, 
onde aprendeu a manobrar o ferro, e onde foi colega de Gustave Eiffel. Ingressou no Exercito aquando da 
Guerra Civil americana, tendo a construção de várias fortificações a seu cargo. Em 1867 foi para Chicago 
e abriu a sua companhia, especializada em obras de larga escala. 
80 Burnham and Root (1873-nd) foi uma das mais conhecidas empresas de arquitectura do século XIX, 
formada por Daniel Hudson Burnham e John Wellborn Root. Enquanto que Burnham tratava da vertente 
commercial da empresa, Root surgia como o responsável pela criatividade artistica dos projectos. Após 
surgir tecnologia fiável para a utilização do aço em arranha-céus, a Burnham and Root foi a primeira a faze-
lo. Foram responsáveis pela organização da Columbian Exposition World’s Fair, em Chicago. 
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Em 1889, com a construção da Torre Eiffel, em Paris, por Gustave Eiffel81, ainda em 

ferro forjado, é comprovado que se pode construir em altura com um edifício muito 

menos pesado e com muito mais espaço livre no seu interior, do que os edifícios 

anteriores. 

EVOLUÇÃO ESTRUTURAL 

Na primeira metade do século XIX, enquanto o desenvolvimento dos metais está no seu 

auge, começam a aparecer significativas experiências com o cimento. Em 1793, John 

Smeaton82 cria um inovador método para fazer a cal hidráulica, sendo que, em 1824, 

Joseph Aspdin83 criou, através de um inovador procedimento e com a utilização de 

materiais de alta qualidade, o creditado Portland Cement. Entre 1835 e 1850 surgem os 

primeiros testes à resistência deste material. Ernest L. Ransome84 patenteia o betão 

armado, em 1884, depois de várias experiências em passeios na cidade de São 

Francisco, EUA, chegando a construir, em 1903, o Ingalls Building, primeiro arranha-

céus em betão armado, já depois de ter projectado a primeira ponte com este tipo de 

estrutura, a Alvord Lake Bridge, em São Francisco, 1889. 

A maior diferença entre o betão e o aço é que o betão é muito mais resistente ao fogo, 

os edifícios mais significativos foram construídos na época pós incêndio de Chicago, e 

foi com esse argumento que o betão, juntamente com o ferro e mais tarde aço no seu 

interior, se conseguiu afirmar. 

 

                                            
81 Gustave Eiffel (1832-1923), nascido em Dijon, Côte-d’Or, França, com descendências alemãs, o seu 
avô migrou da Alemanha para França, o seu pai trabalhava para o exército francês e a sua mãe tinha um 
negócio de carvão. Apenas ganhou interesse nos estudos quando se focou em humanidade e ciências, 
sendo que posteriormente, através do ramo do seu tio aprendeu várias disciplinas. Posteriormente, 
especializou-se, na escola de engenharia, em química. Após tirar o curso, e depois de um primeiro trabalho 
que acabou, entrou no ramo das ferro-vias, onde fez vários projectos. Com o passar dos anos foi 
acumulando projectos, principalmente de pontes, em várias cidades da Europa. Em 1884 começou o 
projecto da, hoje, Torre Eiffel, acabada de construir em 1889 aquando da Expo de Paris. 
82 John Smeaton (1724-1792) nasceu em Austhorpe, Leeds, Inglaterra, estudou na Leeds Grammar 
School, sendo que depois foi trabalhar como fabricante de vários instrumentos de medida, a partir dos quais 
fez várias experiências no campo da náutica. Foi selecionado para desenhar o farol Eddystone nas 
Eddystone Rocks, a 14 quilómetros de Rame Head, Inglaterra. Para construir este farol, aplicou um novo 
método para fazer a cal hidráulica. 
83 Joseph Aspdin (1778-1855), nascido em Leeds, Inglaterra, criou um negócio de cimento em 1817, 
concretizando várias experiências com o mesmo, colhendo frutos em 1824, ano em que patenteou o 
conhecido Portland Cement. 
84 Ernest L. Ransome (1852-1917) nasceu em Inglaterra, o seu pai tinha uma fábrica de pedra artificial, na 
qual Ernest foi aprendiz. Emigrou para os EUA nos anos 70, onde se tornaria superintendente da Pacific 
Stone Company em São Francisco. Em 1884 patenteia o betão armado. 
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Desde então que se tem vindo a verificar um exponencial avanço neste tipo de 

combinação estrutural que é o betão armado, de referir a construção da enorme 

Barragem Hoover, em 1936, Nevada, EUA, projectada pela Six Companies, Inc85 e por 

Gordon Kaufmann86, sendo uma das maiores e mais significativas obras em betão 

armado construído até então, assim como a construção do estádio/pavilhão Assembly 

Hall, actualmente State Farm Center, pertencente à Universidade de Illinois, aberto em 

1963, Illinois, EUA, projectado pelos Harrison & Abramovitz 87e pelos Ammann & 

Whitney88, com uma enorme cobertura em betão armado, à imagem do Panteão de 

Roma, que proporciona um espaço onde podem ser organizados os mais variados tipos 

de eventos. São de referir algumas obras construídas no século XX na ex-União 

Soviética, esculturas ou obras de arquitectura, que foram além do construído até à 

época, em termos de complexidade estrutural e na sua dimensão.  

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

Até aos dias de hoje os sistemas estruturais tiveram um avanço tão significativo que as 

possibilidades são practicamente infinitas, as treliças metálicas e de madeira não se 

fazem apenas de um modo nem de cinquenta, assim como as estruturas em betão 

armado, que combinando as dezenas de tipos de betão e aço disponíveis, oferecem a 

todos envolvidos na obra inúmeras possibilidades. Por exemplo, o caso dos arranha 

céus, a maior parte destes têm estruturas em aço, geralmente acompanhadas de 

núcleos em betão armado, ou seja, além das possibilidades dentro de cada sistema, 

existe a possibilidade de fazer estruturas mistas, onde até as estruturas em madeira 

entram na equação. As estruturas em aço e as de betão armado são as mais utilizadas 

nos edifícios construídos nos dias de hoje em todo o mundo, sendo que, em muitos 

casos, o que faz variar o tipo de material utlizado não são as suas características 

técnicas, mas a cultura de construção de cada local e o aspecto económico da obra. 

                                            
85 Six Companies (1931) foi uma sociedade composta por seis construtoras que se juntaram para conseguir 
ganhar o concurso da construção da barragem Hoover. 
86 Gordon Kaufmann (1888-1946) nasceu em Forest Hill, London, Inglaterra, formando-se no Instituto 
Politecnico de Londres. Após o curso mudou-se para Vancouver, no Canadá e em 1914 fixou-se em Fresno 
na Califfónia. Durante a sua carreira desenhou vários edifícios, tanto para empresas como particulares. 
87 Harrison & Abramovitz (1941-1976) foi uma empresa fundada por J. André Fouilhoux, Max Abramovitz 
e Wallace Harrison, e projectaram edifícios, principalmente, corporativos.e com bastante relevância, a sede 
da CIA em Langley, em Virginia, ou a National City Tower em Louisville, por exemplo, ambos nos EUA. 
88 Ammann & Whitney (1946-presente) foi criada por Charles S. Whitney, um inventor de estruturas 
inovadoras, e por Othmar Ammann, um desenhador de pontes. Como empresa, desenharam mais de uma 
dezena de pontes e vários edifícios para vários tipos de utilização com uma escala consideravel, entre os 
quais, aeroportos, museus, auditórios, etc. 
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Muitas destas possibilidades devem-se ao avanço na ciência e às tecnologias que 

apareceram no século XX, evolução que surge durante e após as Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais num curto período de 31 anos, e que atingem o seu auge, 

presentemente, no século XXI. No século XX surgem nomes como Félix Candela89, 

antecessor de Santiago Calatrava90, Frank Gehry91, Renzo Piano92, Zaha Hadid93, entre 

outros, que, formados em arquitectura, conseguem explorar, melhor que ninguém, as 

ferramentas que potenciam um maior número de tipo de estruturas em edifícios nem 

sempre visto de um ponto de vista tão estrutural. 

No século XXI, chegámos ao ponto, onde se desenham estruturas e dimensões de 

materiais com softwares primeiramente utilizados pela NASA na construção das suas 

frotas espaciais, existindo cada vez mais componentes na equação que conduz à prática 

da arquitectura. 

  

                                            
89 Félix Candela (1910-1997) nasceu em Madrid, Espanha. Acabou o curso em 1935, na Escola superior 
de Arquitectura de Madrid, após este curso viajou para a Alemanha para continuar a estudar arquitectura, 
entretanto, o seu professor Luis Vegas, notou no potencial de Félix e recrutou-o para trabalhar com ele. 
Mais tarde, após ter envergado pelo lado derrotado da guerra civil espanhola, Félix foi enviado para o 
México, onde construiu a maior parte das suas, geometricamente inovadoras, obras. 
90 Santiago Calatrava (1951-presente), nascido em Valencia, Espanha, foi com uma bolsa para Paris, mas 
voltou para Espanha devido a protestos na faculdade, e foi na Universidade Politécnica de Valência que 
tirou o curso, fazendo projectos e publicando livros enquanto tirava o curso. Em 1975, entrou no Instituto 
de Tecnologia Federal Suíço, onde tirou o curso de engenharia civil. Formalmente formado em ambas as 
disciplinas, Calatrava demostra repetidamente esses conhecimentos em todos os seus projectos. Em 1992 
recebeu a Gold Medal da Institution of Structural Engineers, e em 2005 recebeu a Gold Medal da AIA. 
91 Frank Gehry (1929-presente) nasceu em Toronto, Ontário, Canadá, e em 1947, emigrou, com a família, 
para os EUA, onde experimentou varios ofícios, sendo que mais tarde ingressou na School of Architecture 
da University of Southern California. Após o curso, não praticou a profissão, sendo que em 1956 estudou 
urbanismo na Harvard Graduate School of Design, curso que não acabou devido a várias discordâncias 
com professores. Trabalhou na Victor Gruen Associates e em 1957 teve a primeira oportunidade de 
projectar uma habitação privada. Após uma grande evolução do seu trabalho, recebeu, aos 60 anos de 
idade, o prémio Pritzker. A suas obras são conhecidas pelas curvas desconstrutivistas e a utilização de 
software, derivado de projectos da NASA, pioneiro para a concretização dos projectos das mesmas. 
92 Renzo Piano (1937-presente), nascido em Genova, Itália, era filho de um construtor civil que tinha um 
negócio próspero. Em 1964, acabou o curso da Milan Polytechnic University, apresentando a dissertação 
com o tema: Coordinazione modulare. 
93 Zaha Hadid (1950-2016) nasceu em Bagdad, no Iraque, tendo-se nacionalizado pela Grã-Bretanha. 
Criada no seio de uma família bastante instruída e com as mais variadas ligações políticas, artísticas, 
empresariais, etc, dentro da sociedade iraquiana. Zaha Hadid formou-se em Matemática na Universidade 
Americana de Beirute antes de se mudar, em 1972 para Londres, onde se formaria em Arquitectura, na 
Escola de Arquitectura da Associação de Arquitectura, tendo como colegas nomes como Bernard Tschumi, 
Elia Zenghelis ou Rem Koolhaas. Depois de se formar, trabalhou com antigos professores e no OMA, com 
os antigos colegas de curso, sendo que em 1980 abriu o seu escritório em Londres. Como professora, 
lecionou na Associação de Arquitectura, na Escola de Design da Universidade de Harvard, Universidade 
de Cambridge, Universidade de Chicago, Universidade de Columbia, etc. Zaha Hadid, ganhou várias vezes 
o Stirling Prize, e foi a primeira arquitecta a ganhar a Medalha de Ouro da RIBA e o Prémio Pritzker. 
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2.3. TIPOLOGIAS 

Neste capítulo iremos estudar a mais relevante variedade de diferentes tipologias de 

espaços para a prática de actividades desportivas, quer tenham sido construídas de raiz 

para essas práticas, quer tenham sido espaços construídos para outro tipo de utilização, 

mas que devido às suas características tenham sido utilizados também para o desporto, 

assim como a influência dos desportos nas tipologias e vice-versa. 

GRÉCIA ANTIGA 

Historicamente, existem várias referências a espaços, que remontam a milhares de anos 

atrás, onde se praticavam jogos entre pessoas de determinadas sociedades. Nos casos 

mais antigos, como no período do Neolítico, do Antigo Egipto, etc, os espaços onde 

estas práticas ocorriam eram semelhantes a praças, que permitiam uma vasta variedade 

de jogos, tanto pelo facto de serem espaços amplos, como pelo facto de serem espaços 

que, pela construção em redor, eram propensos a que as pessoas se juntassem nos 

mesmos. 

Estudos feitos entre os índios que habitaram as terras norte-americanas revelam que, 
entre as ruínas de antigas cidades, foram encontrados documentos históricos e praças 
de jogos. (Schermann, 1958, p. 15) 

Entretanto, o primeiro, e um dos mais importantes exemplos de um espaço 

multidesportivo surge com a construção de Olímpia (ilustração19), cidade de Élida, 

península de Peloponeso, Grécia. Construído ao longo de cerca de quatro séculos, o 

complexo é constituído por dezenas de edifícios que albergavam várias práticas, sendo 

as mais importantes, a adoração aos deuses e a prática desportiva. Se considerarmos 

o complexo, como um todo, uma construção de utilização multidesportiva, por outro 

lado, os espaços que o compõem, recebiam, nalguns casos, apenas um desporto, 

enquanto que noutros, uma enorme variedade de competições. É importante referir que 

é neste momento que a prática do deporto passa a ser feita no interior de edifícios, que 

são construídos de raiz para o efeito. 
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Ilustração 19 – Vista aérea de Olímpia. ([Adaptado a partir de: ] Microsoft Corporation, 2018). 

Além dos edifícios para a prática desportiva e para a adoração aos deuses, foram 

construídos diferentes edifícios para as diferentes fases de preparação dos atletas, algo 

que demostra a relação directa entre o modo como o complexo foi construído e o modo 

como era utilizado. Desde o Consisterion, onde os atletas se cobriam de areia, 

passando pelo Frigidarium, espaço mantido a temperaturas baixas, até ao Stadium, 

onde eram praticados inúmeros desportos, incluindo o Péntatlhon, que só por si incluía 

cinco desportos e que ocorriam em diferentes edifícios em Olímpia. Este tipo de 

complexo é composto por elementos que, vistos separadamente, variam na sua própria 

tipologia, uns são multidesportivos, enquanto que noutros era praticado apenas um 

desporto. 

ROMA ANTIGA E IMPÉRIO ROMANO 

 
Ilustração 20 – Vista aérea sobre uma maqueta do Circo Máximo. ([Adaptado a partir de: ] Barbara F. McManus, 2003). 

O Circo Máximo (ilustração 20), em Roma, começou a ser construído ainda no século 

VI a.C., primeiro com o planar do solo, depois com bancadas em madeira e 

posteriormente em pedra, e no ano 50 a.C. foi ampliada, pelo Imperador Júlio César já 

no período do Império Romano, com mais bancadas em pedra para serem utilizadas 

pelos habitantes da cidade. 
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As proporções assemelhavam-se bastante às do Stadium, no Olímpo, com uma pista 

de duas rectas unidas por uma semicircunferência em cada topo. Além de se praticarem 

alguns eventos desportivos, era neste local que acabavam importantes procissões 

relacionadas a adoração aos deuses e mais tarde com a igreja. Neste caso, o espaço 

para a prática dos eventos era apenas um, no entanto, haviam alguns edifícios anexos 

por onde os participantes também passavam. Em suma, este foi um dos primeiros 

multidesportivos que funcionava praticamente sem auxílio dos edifícios anexos, ainda 

que com uma pista semelhante ao Stadium. 

Ainda na época da Roma Antiga, no fim do século III a.C., surge o Circo Flaminio, no 

Campo Marzio, ou Campo de Marte. Este espaço, com cerca de 300 metros de 

comprimento, nasce como espaço resultante da construção de vários edifícios 

envolventes, tendo como principal uso, a organização de corridas, de jogos praticados 

maioritariamente com bola, e até de imponentes mercados. 

O Campo de Marte era o local dos encontros onde se jogava a urânia” (género de 
basquetebol), o ludre espulsin (tipo de voleibol), o ludero dadatin (basquetebol com 
cestas ou um primitivo rugby) e a esferomaquia. (Schermann, 1958, p. 16) 

 
Ilustração 21 – Vista do interior do Coliseu de Roma. ([Adaptado a partir de: ] Fernanda Pedro, 2015). 

No início do primeiro milénio depois de Cristo, no ano de 80, é completado o Coliseu 

de Roma (ilustração 21). Esta tipologia varia, em relação à anterior, na sua forma e 

funcionamento, embora construída em forma oval, não considerava uma pista no 

espaço da prática desportiva/lúdica, mas sim um espaço amplo, sem barreiras, onde 

eram organizados os mais variados tipos de eventos. O edifício foi construído de dentro 

para fora, o que permitiu que se acrescentassem bancadas ao longo do tempo e que 

fosse criado um filtro através das arcadas que serviam de estrutura para as bancadas. 

De baixo da superfície onde os eventos ocorriam, existe, um relativamente complexo 

sistema de espaços que permitiam a organização dos elementos pertencentes aos 

eventos, pessoas, animais, ferramentas, armas, etc. 
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IDADE MÉDIA E RENASCIMENTO 

Se no Império Romano foram construídas imponentes edificações para a prática 

desportiva, no período da Idade Média e mais tarde do Renascimento, as tipologias, no 

que diz respeito a construção de raiz, mudaram bastante 

Se por um lado, as praças continuam a ser uma tipologia que não deixa de existir, por 

outro, surge uma nova tipologia que, consiste na construção de espaços anexos a 

edifícios relativamente importantes, assim como catedrais ou palácios. Esta tipologia 

vai-se implantando por toda a Europa, sendo que se verifica mais em Inglaterra e, 

principalmente, em França. 

No caso dos anexos construídos para a prática desportiva, enquanto tipologia, 

funcionavam de um modo bastante independente, visto que todos os espaços de apoio 

à pratica desportiva já se encontravam no interior do edifício principal, aliás, o anexo era 

por norma construído perto da zona do edifício onde estavam os espaços que podiam 

desempenhar essa função de apoio, método de funcionamento este que não existia nos 

períodos passados. 

A tipologia que era construída como anexo abrigava, por norma, desportos bastante 

populares e de menor dimensão, assim como a esgrima ou a péla. Enquanto que nas 

praças aconteciam os desportos que necessitavam de maior espaço livre, a cavalaria, 

soule, a palla grossa, ou até o críquete. 

Entretanto os tempos passam e as tipologias desportivas continuam as mesmas, ao 

invés do que acontece no desenvolvimento das tipologias e estruturas dos palácios e 

das igrejas e catedrais do góticas. 

São de destacar as partidas desportivas praticadas em Camposanto, Piza, Itália, ainda 

na Idade Média e mais tarde já no período do Renascimento. Foi neste período que a 

família Medicis incentivava a prática do cálcio na Praça de Santa Cruz em Florença. 

NOVA ERA 

Só após o grande marco que foi a Revolução Industrial, e o desenvolvimento dos seus 

materiais, sistemas estruturais e reformas político-sociais, é que conseguimos verificar 

o acontecimento que foi a reorganização dos jogos olímpicos, e com isso, o recuperar 

e desenvolver de antigas e futuras tipologias. 
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Nos primeiros jogos foi utilizada uma tipologia praticamente igual à utilizada nos jogos 

da antiguidade, com o Estádio Panathinaiko a acolher a maior parte dos desportos, 

um velódromo para as provas de ciclismo e de ténis, o Zappeion94 para a prática da 

esgrima e as provas de natação foram efectuadas em mar aberto. Ou seja, locais 

dispersos para a prática de um maior ou menor número de desportos. 

As Olimpíadas de 1900, de 1904 foram inseridas nas Exposições Internacionais desses 

anos, que ocorreram em Paris, Saint Louis respectivamente. Os eventos desportivos 

foram diluídos com tudo o que era mostrado na Expo Paris, ou seja, alguns dos espaços 

onde estavam expostos productos de diferentes países conviviam com espaços onde 

eram praticados os desportos da Olímpiada, uma tipologia que não recebeu elogios e 

que resultou em fracasso. 

Em 1906 foram organizados os Jogos Olímpicos em Atenas, não oficiais, onde foi 

utilizada a mesma tipologia dos Jogos de 1896, de modo a reavivar os mesmos e 

demonstrar o porquê do insucesso das duas últimas Olimpíadas, tanto a nível político 

como tipológico. 

Dois anos depois são organizados os Jogos Olímpicos em Londres. Curiosamente a 

primeira cidade a acolher uma Exposição Internacional, foi a primeira, oficialmente, a 

acolher novamente os Jogos fora do contexto da Expo ainda que nas imediações da 

mesma. Tipologicamente, o The Great Stadium95, funcionara de um modo inovador, o 

mesmo edifício acolhia todos os desportos, ainda que em espaços diferentes. O edifício 

era composto pelo seu principal espaço desportivo, o campo com a pista de atletismo e 

as bancadas à sua volta, enquanto do lado de fora dessas bancadas se encontravam 

as piscinas e a pista de ciclismo. A forma das bancadas surgiu através da forma da pista 

de atletismo. 

Em Estocolmo, Suécia, 1912, o estádio que alberga os Jogos desse ano tem uma 

configuração em rectângulo, forma relacionada com a forma do campo e não com a da 

pista. Neste ano são inseridas várias tecnologias na competição, tais como, um sistema 

que informava os resultados das provas através de colunas espalhadas pela cidade, 

                                            
94 Zappeion (1856) é um edifício localizado em Atenas, foi financiado por Envangelis Zappas, na tentativa 
de revitalizar os valores da Grécia Antiga e para ali ocorrerem as primeiras Olimpíadas organizadas por si. 
Nos jogos de 1896, foi o local onde ocorreram as provas de esgrima, nos de 1906 foi utilizado como Vila 
Olímpica e em 2004 albergou os media que cobriam os Jogos Olímpicos de Atenas desse ano. 
95 The Great Stadium (1908-1985) foi construído para acolher os Jogos Olímpicos de Londres em 1908, 
desenhado por J.J. Webster e construída pela empresa George Wimpey, estava localizada ao lado da Expo 
Franco-Britânica desse mesmo ano, no entanto os dois eventos ocorriam separadamente. 
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sistemas de fotografia, e cronometragem electrónica para um mais preciso controlo dos 

tempos das provas. 

Durante vários anos foram construídos novos complexos desportivos, para as 

Olimpíadas, tipologicamente idênticos. Como edifício principal, um estádio que 

acomodava a pista de atletismo, e mais alguns edifícios que acomodaram as disciplinas 

que têm configurações diferentes, tais como, piscinas para a natação e provas de salto, 

pista para o ciclismo, campos de tiro, etc. O desenho e formas variavam de acordo com 

correntes arquitectónicas mas sem uma mudança substancial da tipologia. 

É importante referir que, até surgirem tipologias relevantes neste tipo de edifícios, 

ocorrem duas Guerras Mundiais, a Primeira96, de 1914 a 1918, e a Segunda97, de 1939 

a 1945, assim como o Movimento Moderno98, que, assim como noutros campos, dá 

origem à Arquitectura Moderna99. Em 1926 é publicado o artigo Cinco Pontos da Nova 

Arquitectura, por Le Corbusier100, na revista francesa L’Esprit Nouveau101, em 1928 

                                            
96 Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi um dos mais importantes acontecimentos do século XX e da 
história moderna da humanidade. Enquanto que um dos grupos era liderado pela Tríplice Entente, composta 
pela França, Império Britânico e Rússia, o outro, a Tríplice Aliança, era liderado pela Alemanha, Áustria-
Hungria e pelo Império Otomano. A guerra foi declarada após o assassinato do Arquiduque Francisco 
Fernando da Áustria às mãos de Gavrilo Princip, um radical bósnio. Após alguns anos em guerra, a Tríplice 
Aliança perde o apoio da Itália, assim como o domínio da maior parte dos confrontos, o que resultou na 
assinatura do Armistício de Compiègne, que por sua vez despoletou o final da guerra. 
97 Segunda Guerra Mundial (1939-1945) surge 21 anos após a Primeira, que não estando esquecida, vai 
ter praticamente os mesmos intervenientes, do lado dos Aliados estavam, o Reino Unido, os EUA, a União 
Soviética e a China entre outros, enquanto que do outro lado estavam, a Alemanha, a Itália, o Japão, etc. 
Os Aliados saíram victoriosos de uma guerra que teve como antecedentes, a Guerra Civil Espanhola e as 
invasões do Japão, primeiro à China e depois à União Soviética. No entanto a guerra começou quando a 
Alemanha invade a Polónia. Em 1943 os Aiados ganham força e em 1945 as nações do Eixo rendem-se 
aos inimigos. 
98 Movimento Moderno (final do séc. XVIII-final do séc. XX), um movimento filosófico, surge como 
movimento crítico ao período Romântico e às consequências sociais e artísticas da Revolução Industrial. 
Filosoficamente, este movimento é bastante crítico ao estado burguês a que a sociedade tinha chegado, 
enquanto que, artisticamente, é utilizada uma nova abordagem, aplicando-se conceitos como o abstracto, 
metafórico, etc. São muitos os nomes pertencentes a este período, assim como, Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Piet Mondrian, Jackson Pollock, entre outros. O Movimento moderno entra em fase de Pós-
Modernismo no fim do século XX, aquando do avanço tecnológico e mudança de mentalidades. Não existiu, 
no entanto, um total movimento de ruptura com o Modernismo, mas sim uma evolução a partir do mesmo. 
99 Arquitectura Moderna (primeira metade do séc. XX) é um movimento arquitectónico complexo que 
surge no contexto do Movimento Moderno, do século XX. A dita arquitectura moderna não um único estilo 
que se identifique, mas sim um conjunto de escolas, publicações, arquitectos-chave ou outros estilos mais 
específicos. Este movimento é vasto e propicio a diferentes interpretações, que efectivamente aconteceram, 
naturalmente, com o passar dos anos. 
100 Le Corbusier (1887-1965), ou Charles-Édouard Jeanneret, nasceu em La Chaux-de-Founds, Suiça. 
Primeiramente fazia relógios, sendo que, aos 15 anos, entrou numa escola artística na sua cidade natal e 
três anos mais tarde num curso de decoração. Em 1907 começa uma série de viagens pela Europa. Em 
1914 apresenta o conceito da Casa Dom-ino. Organizou cinco pontos que a arquitectura deveria seguir, 
organizou um conjunto de conferências, os CIAM, fundamentais para o desenvolvimento da Arquitectura 
Moderna.Pôde-se, em todas as obras de Corbusier, aprender lições fundamentais, sobre a arquitectura da 
Era Moderna. 
101 L’Esprit Nouveau (1920-1925) foi uma revista francesa criada por Le Corbusier e Amédée Ozenfant, 
com o objectivo de publicar artigos que teriam como fim a mudança das artes e da arquitectura da época. 
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surge o CIAM102 composto por alguns dos mais notáveis nomes da Arquitectura 

Moderna. 

Temos de esperar até 1960 para encontrarmos uma tipologia inovadora no âmbito dos 

Jogos Olímpicos. É no contexto dos Jogos Olímpicos de Roma, que surge o Palazzetto 

dello Sport (ilustração 23), projectado por Annibale Vitellozzi 103e por Pier Luigi Nervi104, 

um edifício construído com um princípio estrutural idêntico ao do Pavilhão Rosa Mota 

(ilustração 22), construído no Porto em 1952, embora que com proporções diferentes. 

 
Ilustração 22 – Vista sobre o Pavilhão Rosa Mota, Porto, Paul Vincent, 
2014. ([Adaptado a partir de: ] Enjoy the View, 2014). 

 
Ilustração 23 – Vista sobre o Palazzetto dello Sport, Roma, 
Caglar Ulker, 2011. ([Adaptado a partir de: ] Flickr, 2011). 

A cobertura é composta por uma cúpula, à imagem do Panteão de Roma, com um vão 

circular no topo, enquanto que o edifício é aberto à cota onde se entra no interior do 

mesmo, esta abertura é interrompida pelos pilares que suportam o peso da cúpula, 

permitindo, tanto uma total abertura do edifício como um controlo rigoroso dos locais por 

onde a circulação é feita. 

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, foi construído o Yoyogi National 

Gymnasium (ilustração 24), dois edifícios desenhados por Kenzo Tange105, com 

características únicas neste tipo de construção, no que diz respeito à estrutura, à sua 

                                            
102 CIAM (1928-1956), Congrès Internationaux d’Architecture Modern, foi o mais importante e organizado 
evento que tinha como objectivo a discussão do rumo da arquitectura no seu contexto contemporâneo. 
Nestes eventos eram discutidos todos os assuntos relevantes para uma boa e renovada prática da 
arquitectura. Foi a partir dos CIAM que foi escrita a Carta de Atenas, um dos mais importantes documentos 
sobre planeamento urbano. 
103 Annibale Vitellozzi (1902-1990) nasceu em Anghiari, Itália, e estudou arquitectura em Roma. Desenhou 
vários projetos relacionados com o desporto e de carácter público. Além de ter desenhado o Palazzetto 
dello Sport, também esteve envolvido no projecto do Estádio Olímpico de Roma construído para o mesmo 
efeito. 
104 Pier Luigi Nervi (1891-1979), nascido em Sondrio, Itália, foi um engenheiro civil formado na 
Universidade de Bolonha em 1913 e professor na Universidade de Roma de 1946 a 1961. Projectou 
estruturas de dezenas de edifícios bastante relevantes, em diferentes países e continentes, e escreveu 
várias publicações sobre estruturas, publicadas tanto em Itália como nos EUA. 
105 Kenzo Tange (1913-2005) nasceu em Osaka, Japão. Vencedor dos mais prestigiado prémios de 
arquitectura, assim como,o RIBA em 1965, a Gold Medal da AIA em 1966 e o Pritzker em 1987. Foi um dos 
arquitectos pertencentes ao CIAM nos anos 50. Tange formou-se na Universidade de Tóquio e teve como 
principal influência a obra de Le Corbusier e o Estruturalismo. 
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forma e ao modo como estão integrados no espaço urbano. Como tal, podemos concluir 

que, com esta construção, surge uma tipologia muito própria. 

As cotas das superfícies onde acontecem as competições é inferior à cota da rua, no 

entanto, grande parte do limite dos edifícios, conferida pelos limites da cobertura, 

encontra-se a uma cota superior à cota de entrada do edifício, criando nessa cota de 

entrada, uma maior permeabilidade ao edifício e um espaço com características de 

exterior/interior. Esta cobertura elevada, e o facto de ela ser composta por elementos 

em betão armado e em aço, faz com que o edifício e os próprios materiais pareçam 

relativamente leves. Com esta combinação de técnicas, o arquitecto faz com que o 

espaço desportivo seja iluminado de um modo totalmente inovador, a luz natural entra 

no espaço, filtrada, vinda de cima e dos lados, misturada com a luz artificial. 

 
Ilustração 24 – Vista sobre o Yoyogi National Gymnasium, 
Kanegen 2008 ([Adaptado a partir de: ] Andrew Kroll, 2011). 

 
Ilustração 25 – Vista aérea sobre o Olympia Park, Munique. 
([Adaptado a partir de: ] Farks Csilla, 2015). 

Em 1972, os Jogos Olímpicos decorrem em Munique, e é construído o Complexo 

Olímpico de Munique (ilustração 25), projectado por Frei Otto106,composto pelo 

Olympiastadion, onde aconteciam as provas de atletismo, Olympiahalle, 

polidesportivo que acomodava o basquetebol, boxe, etc, e o Olympia-Schwimmhalle, 

que tinha as piscinas para as provas de natação e saltos, uma nova abordagem ao 

conceito de complexo desportivo. 

Ao contrário do que acontece nos eventos até à data, este complexo pode ser 

interpretado na sua totalidade como um espaço verde e exterior, o espectador nunca 

chega a entrar em nenhum edifício, mas sim na paisagem em si, sendo que as várias 

                                            
106 Frei Otto (1925-2015), nesceu em Siegmar, Alemanha. Cresceu e estudou arquitectura em Berlim, e 
mais tarde ingressou no exército, aquando da Segunda Guerra Mundial, que lhe deu a oportunidade de 
pensar e projectar abrigos e casas que eram escassos naquela época particular da história. Depois da 
guerra vai estudar brevemente para os EUA, onde entra em contacto com nomes como Mies van der Rohe, 
Richard Neutra ou Frank Lloyd Wright. Frei Otto especializou-se em estruturas leves e materiais que o 
permitissem, permitindo a construção de obras com o Complexo Olímpico de Munique para os Jogos de 
1972. Frei Otto foi galardoado com o Prémio Pritzker, momentos depois da sua morte, em 2015). 
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paisagens, têm configurações espaciais diferentes, contrastando com as configurações 

estruturais e materiais que são muito parecidas entre os três momentos. As tipologias 

são completamente orgânicas, a forma dos edifícios não tem relação directa com a 

forma das áreas onde se praticam os desportos, mas sim com o desenho da sua 

envolvente, fazendo com que o espectador, estando no interior dos edifícios tenham 

uma relação constante com o parque envolvente. 

A cobertura dos edifícios é, aparentemente, bastante delicada, leve e comum aos três 

espaços principais, descarregando o seu peso nos elementos oblíquos e metálicos em 

aço, que se relacionam directamente com a torre de observação em betão armado. 

CONTEMPORANEIDADE 

Até aos dias de hoje podemos constatar que, na maior parte das tipologias de 

polidesportivos, os espaços de apoio ao espaço desportivo se encontram dentro dos 

limites do edifício, habitualmente por baixo das bancadas. Esta decisão é tomada de 

modo a que haja uma rentabilização de espaço nesse local, visto que se torna um 

espaço particularmente difícil de aproveitar com alguma qualidade, se não com espaços 

de apoio. 

 
Ilustração 26 – Vista aérea sobre o Multiusos de 
Gondomar Coração de Ouro. ([Adaptado a partir de: 
] João Diogo, 2017). 

Ilustração 27 – Vista da lateral da bancada no interior do Multiusos de 
Gondomar Coração de Ouro. ([Adaptado a partir de. ] Gestão de Energia 
Térmica Engenheiros Consultoras, 2017).  

No entanto, uma mudança de paradigma surge quando Álvaro Siza Viera107 projecta o 

Multiusos de Gondomar Coração de Ouro (ilustrações 26 e 27), onde assume dois 

momentos distintos do edifício, o principal é o espaço onde ocorrem os eventos e o 

segundo é onde se encontra o conjunto de espaços que apoia os eventos. Como tal, 

                                            
107 Alvaro Siza Viera (1933-presente), nascido em Matosinhos, é um dos arquitectos portugueses mais 
influentes da contemporaneidade, formado na conhecida Escola Superior de Belas Artes do Porto, aluno e 
aprendiz de Fernando Távora, e impulsionador da Arquitectura Moderna em Portugal, destacou-se desde 
muito cedo com vários projetos que fez e em que participou. Foi galardoado com os mais prestigiados 
prémios existentes no ramo da arquitectura, dos quais se destacam as Medalhas de Ouro da RIBA e da 
AIA, Leão de Ouro da Bienal de Veneza, Prémio Mies van der Rohe e o prémio Pritzker. 
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nasce um espaço na zona inferior das bancadas (ilustração 27), que é resolvido no 

modo como os seus pilares estão posicionados, relativamente soltos e espaçados, 

fazendo com que este espaço se transforme num segundo espaço onde podem ocorrer 

outros tipos de eventos, feiras, exposições, entre outros, podem facilmente ser 

organizados neste novo conceito espacial. 

3. ARQUITECTURA DOS POLIDESPORTIVOS: RELACIONAR E 

CONTEXTUALIZAR 

3.1. CONTEXTO FÍSICO 

O contexto físico é um assunto bastante sensível no que diz respeito à arquitectura. Se 

por um lado é visto como o ponto de partida, por outro, é posto completamente de parte. 

Existem vários estudos, escritos e opiniões sobre o este tema, sendo que, muitas das 

vezes assistimos a um discurso que tem em conta o sítio, contrastando com obras que 

excluem quaisquer estudos sobre o mesmo. Sobre este tema, existem vários modos de 

o abordar: geológica, filosófica, literal, teatralmente, etc. Modos que têm surgido e 

evoluindo ao longo dos tempos. Nós diríamos que todas devem ter a sua relativa 

relevância, dependendo do seu contexto. 

Como ponto de partida, diríamos que podemos verificar na abordagem ao sítio, o factor 

diferenciador das arquitecturas praticadas nos diferentes locais. É no estudo do sítio 

que devemos tomar a maior parte das decisões: vãos, alturas, espessuras, materiais, 

modos de construção e utilização, relação dos espaços, formas, etc. Na obra Filosofia 

da Paisagem. Estudos, de Adriana Veríssimo Serrão108, a paisagem ou o sítio, 

Hoje, remete para uma totalidade, um sistema de interacção de múltiplos processos 
naturais, sendo ao mesmo tempo um espaço real, fundamento de todas as esferas de 
vida e condição de desenvolvimento das comunidades humanas.”…”Paisagem ocupa o 
lugar mediador de uma totalidade concreta que contém em si tanto a dimensão natural 
como a marca humana.”[…]”Ao associar-se à arquitectura paisagista, a filosofia da 
paisagem pode libertar-se da relação tradicional ao universo das representações e das 
imagens (nomeadamente da história da arte e da literatura) para inscrever numa 
perspectiva do habitar concreto. (Serrão, p. 9-10, 2013) 

                                            
108 Adriana Veríssimo Serrão (1951-presente) nasceu em x e é uma filósofa e parte integrante do corpo 
docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.´Tem como área de especialização: 
Antropologia, Estética e Estéticas da Natureza, Filosofia da Paisagem, Kant, Feuerbach e Filosofia 
Contemporânea. É autora, singular e em parceria, de várias obras publicadas e estudos em revistas 
nacionais e internacionais. Presidente do Conselho Científico da Sociedade Feuerbach (Berlim), 
Orientadora do douctoramento em Antropologia Filosófica da Universidade de Parma e prémio da 
JNICT/União Latina pela tradução de L. Freuebach. 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  60 

Antes de tirarmos qualquer conclusão que seja, ou mesmo antes de relacionar os 

diferentes conceitos que entram na equação espacial no que diz respeito ao sítio, temos 

de criar ou conhecer esses conceitos. Só depois de os relacionar chegaremos a 

conclusões bem fundamentadas. 

CONCEITOS 

Muitos dos conceitos que devem ser considerados na abordagem ao estudo de um local, 

estão presentes na obra de Christian Norberg-Schulz109, GENIUS LOCI: Towards a 

Phenomenology of Architecture, dotado de uma estrutura bastante organizada e com 

objectivos bem definidos, onde faz referência a obras e estudos relevantes, cruzando-

os, de modo a obter e partilhar matéria concreta e substancial. Na equação espacial, 

Norberg-Schulz apresenta-nos o espaço como a organização tridimensional e sensorial 

dos elementos compõem um sítio, enquanto que, Paolo Portoghesi110 define um espaço 

como a relação entre um conjunto de lugares em Inibizioni della Architetturra Moderna 

(apud Norberg-Schulz, 1980, p. 12). 

             
Ilustração 28 – Exemplo de espaços com organização tridimensional semelhante e limites construídos de modos distintos. (Ilustração 

nossa). 

Consequentemente nasce o conceito de atmosfera, sendo esta, a propriedade que 

mais se evidencia no sítio. No entanto, espaços com uma organização tridimensional e 

                                            
109 Christian Norberg-Schulz (1926-2000) nasceu em Olso, Noruega, no entanto formou-se em 1949 na 
ETH de Zurique. Exerceu arquitectura entre 1950 e 1960 a solo e em colaboração com Arne Kosmo, 
entretanto estudou ou Roma e na Universidade de Harvard através de uma bolsa de estudo. Em 1964 
apresentou um Doutoramento Tecnológico em Arquitectura no Instituto Tecnológico da Noruega. Depois foi 
professor na Universidade de Yale, na Escola de Arquitectura e Design de Oslo, e no departamento de 
arquitectura do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sempre com maior proximidade com o ensino e 
com a teoria, Norberg-Schulz tem a maioria do seu trabalho e notariedade nesses campos, sendo as suas 
obras referências para a prática arquitectónica até aos dias de hoje. 
110 Paolo Portoghesi (1931-presente) nasceu em Roma. Completou o curso de Arquitectura em 1957, na 
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Roma, onde, em 1961 dava aulas de História Crítica. 
Portoghesi exercia arquitectura em conjunto com o arquitecto-engenheiro Vittorio Gigliotti. Durante os vários 
anos como arquitecto, tem-se especializado em temos como Arquitectura Clássica, Barroco, Borromini e 
Miguel Ângelo. Tal como o seu colega de curso, Bruno Zevi, Portoghesi segue uma vertente modernista, 
aproximada, maioritariamente ao lado orgânico. 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  61 

sensorial semelhantes podem divergir bastante devido aos seus limites, consoante o 

modo como são definidos e construídos (ilustração 28). 

 
Ilustração 29 – Interior. (Ilustração nossa). 

 
Ilustração 30 – Exterior. (Ilustração nossa). 

Sigfried Giedion111 , com a obra The Eternal Present: The Beginning of Architecture, 

apresenta duas categorias principais do contexto arquitectónico: o interior (ilustração 

29) e o exterior (ilustração 30) (apud. Norberg-Schulz, 1964, p. 20). 

 
Ilustração 31 – Base da pirâmide – Arquitectura. (Ilustração nossa). 

 
Ilustração 32 – Topo da pirâmide – Natureza. (Ilustração 

nossa). 

Norbeg-Schulz apresenta uma organização piramidal, que tem na sua base a 

arquitectura (ilustração 31), e no topo a natureza (ilustração 32) como elemento mais 

importante em toda a cadeia (Schulz, 1980, p. 27). 

 
Ilustração 33 – Categorização dos elementos – Caminhos, Limites, Districtos, Intersecções e Marcos. (Lynch, 1960). 

Enquanto que Kevin Lynch112 categoriza/organiza os elementos em caminhos, limites, 

districtos, intersecções e marcos (ilustração 33), em The Image of the City (Lynch, 

1960). 

                                            
111 Sigfried Giedion (1888-1968), nascido em Praga, foi um historiador e critico de arquitectura. Obras 
como Space, Time na Architecture, tiveram forte impacto no campo das artes e da arquitectura, 
especificamente na arquitectura moderna. Giedion foi secretário-geral do Congresso Internacional de 
Arquitectura Moderna e deu aulas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e em Harvard. 
112 Kevin Andrew Lynch (1918-1984) nascido em Chicago, foi um conhecido urbanista. Depois de passar 
pela Universidade de Yale, Lynch foi aluno de Frank Lloyd Wright no Estúdio Taliesin, no entanto acabou 
os estudos no Instituto Politécnico Rensselaer em Nova Iorque. Entretanto cumpriu serviço militar como 
engenheiro e depois deu aulas no MIT entre 1948 e 1978. Exercendo a profissão em associação com mais 
dois arquitectos, Carr e Sandell e publicando a sua obra mais conhecida, The Image of the City, em 1960. 
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Ilustração 34 – Concentração face aos elementos externos. (Ilustração nossa). 

Dito isto, o sítio surge como local da manifestação concreta do abrigo humano, Dwell, 

expressão de Heidegger113 (Heidegger, 1975), abordada em várias obras de Norberg-

Schulz (1980). Ou seja, a identidade do sítio depende do sentido de pertença referente 

ao mesmo. Qualquer evento toma lugar nalgum sítio, paralelamente, poderemos 

assumir o sítio, como parte integral do sentido de existência do ser humano tal como 

fazemos com o abrigo. 

Deste modo, podemos concluir que, um dos principais objectivos da construção humana 

(arquitectura) aproxima-se da necessidade de clausura e aconchego, atingidas através 

do conceito de concentração (ilustração 34) que varia consoante as suas propriedades 

interiores, efectivando-se quando se relacionam com o exterior nas mais diversas 

escalas. 

RELAÇÕES 

Uma das noções mais importantes quando estudamos um sítio é o modo como o 

encaramos, podemos abordá-lo do ponto de vista de análise científica (Ilustração 35) 

ou de um ponto de vista de um estudo fenomenológico (ilustração36). O primeiro tem 

como base a abstração do contexto e a separação dos seus componentes, enquanto 

que o segundo, arquitectonicamente mais viável, nunca deixa de ter como especto 

fundamental o seu contexto ambiental e a relação entre as componentes e, 

consequentemente, com a sua envolvente, tal como nos diz a Psicologia de Gestalt114.  

                                            
113 Martin Heidegger (1889-1976) foi um dos filósofos mais importantes do século XX. Nascido em Baden, 
antigo Império Alemão. Estudou teologia na Universidade de Friburgo, fez a tese de douctoramento em 
psicologismo. O grande tema da sua vida como filósofo foi o estudo sobre o sentido de existência. Heidegger 
sugere a expressão Dasein, “ser”, associada a um lugar e ao tempo, e a sua relação com o dia-a-dia. 
Heidegger foi reitor da Universidade de Friburgo. 
114 Psicologia de Gestalt surge em 1890, apresentada por Cristian von Ehrenfels, filósofo austríaco, na 
Universidade de Graz. Surge como um conceito que sugere um modo diferente de análise do objecto e dos 
seres. Esta nova abordagem, além do objecto de estudo, também tem em consideração o seu contexto 
como componente fundamental. 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  63 

 
Ilustração 35 – Análise científica. (Ilustração nossa). 

 
Ilustração 36 – Estudo fenomenológico. (ilustração nossa). 

Esta contextualização e relação são aspectos fundamentais no surgimento da espécie 

humana e seu desenvolvimento, como tal, nunca deve ser deixada de lado. 

José Carlos Loureiro115, apresenta-nos o estudo do sítio como constante na sua prática 

arquitectónica, e como método de decisão face à escolha dos materiais utilizados em 

algumas das suas obras: 

A minha preocupação são as pessoas. Assumo o modernismo na arquitectura, e defendo 
que uma pessoa tem de tentar evoluir e acompanhar novas tecnologias e conceitos. Mas 
também entendo que a arquitectura se faz em relação com o lugar, a paisagem, com a 
orientação, as árvores ou outras preexistências. Por exemplo, em Fátima, onde trabalho 
desde 1976, tenho revestimentos em placagem de calcário, pedras grandes. Mas aqui, 
no Porto, já uso o granito e, se for preciso, um reboco. Agora, se vou para Bragança 
fazer uma pousada, por que não hei-de utilizar materiais típicos daquela região? Mas 
receio que a arquitectura se esteja a globalizar e, qualquer dia, se transforme numa 
monotonia desgraçada, igual em toda a parte. (Loureiro, 2013) 

Dito isto, podemos afirmar que a arquitectura tem como base a relação entre o seu 

interior e o exterior de um ponto de vista geral. De um ponto de vista particular, a sua 

qualificação molda-se em paralelo com o grau de abertura que o limite oferece, 

poderemos ir mais longe e afirmar que, quanto mais fechada é a arquitectura, maior é o 

nível de construção, quanto mais aberta é, mais se aproxima da natureza, sendo que a 

natureza surge como expoente máximo de abertura arquitectónica, isto em termos 

quantitativos. Em termos qualitativos, estes dotam o espaço de propriedades tais como 

continuidade, descontinuidade, extensão, direcção, ritmo, etc. Propriedades sempre 

adquiridas com base nas relações relativas entre o interior e o exterior e nunca nas 

medidas ou valores absolutos. Este é o modo básico de como a arquitectura se relaciona 

com o sítio. Outro modo de observarmos os limites arquitectónicos é relacionar o modo 

como estes descansam no solo e o modo como se desenvolvem verticalmente (Schulz, 

1980, p. 14). 

                                            
115 José Carlos Loureiro (1925-presente) nasceu na Covilhã, formou-se na Escola Superior de Belas-
Artes do Porto, tendo sido um dos relevantes arquitectos a juntar-se ao Movimento Moderno, que na época 
inicial da sua carreira ainda lutava para se implementar em Portugal. Mais tarde iremos fazer uma biografia 
mais detalhada deste arquitecto, autor de um dos casos estudo da presente Dissertação de Mestrado. 
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É através desta noção que nascem as relações mais básicas entre a arquitectura 

(construção) e o sítio (natureza). Os solos relacionam-se com as fundações e com os 

pavimentos, o horizonte relaciona-se com os limites laterais e com as paredes, 

enquanto que o céu se relaciona com os limites superiores e com as coberturas. No 

entanto, os limites têm de ser vistos com um elevado nível de dualidade, os mesmos 

são sempre constituídos por duas frentes (faces) e não por frente e verso, quer isto 

dizer, como arquitectos, nunca poderemos olhar para os limites de fora para dentro ou 

de dentro para fora, mas sim, observá-los nos dois sentidos em simultâneo. 

 
Ilustração 37 – Modo como a parede nos coloca no Exterior ou no Interior. (Ilustração nossa). 

Designing from the outside in, as well as the inside out, creates necessary tensions, wich 
help make architecture. Since the inside is different from the outside, the wall – the point 
of change – becomes an architectural event. (Venturi, 1967, p. 86-88) 

Deste modo, Venturi116, em Complexity and Contradiction in Architecture, apresenta-nos 

a parede como charneira entre o interior e o exterior (ilustração 37), tornando-se deste 

modo um evento arquitectónico. 

Se por um lado as relações entre o interior e o exterior caracterizam a arquitectura, por 

outro lado, a relação entre os seus espaços interiores, que resultam numa tipologia, 

caracteriza a atmosfera da mesma, acontecendo o mesmo à escala da cidade e da 

natureza. In Extremis podemos associar certos tipos de atmosferas ideais a certos tipos 

de objectivos programáticos associados a determinados espaços. Num escritório 

queremos uma atmosfera funcional, numa habitação uma atmosfera que transmita 

segurança, etc. 

Parte integrante das características atmosféricas de um espaço, são os materiais 

presentes no mesmo e o modo como são aplicados e tratados, a esta parte Schulz 

chama de carácter do espaço. Entendemos como o carácter, a relação entre os 

                                            
116 Robert Venturi (1925-presente) é um arquitecto norte-americano nascido na Filadélfia. Completou os 
estudos na Universidade de Princeton, tendo sido colega de profissão de Eero Saarinen e de Louis Kahn. 
Robert Venturi foi um assumido crítico da arquitectura moderna, publicando um manifesto, Complexity and 
Contradiction in Architecture em 1966. Venturi foi professor na Universidade da Pensilvânea, na Escola de 
Arquitectura de Yale e na Escola de Design da Universidade de Harvard. Em 1991 foi galardoado com o 
Prémio Pritzker. 
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materiais e a sua constituição formal e método construtivo. Sendo que, se olharmos 

para a ambos de um modo para além do obvio, conseguimos perceber que os mesmos 

servem e se servem do sítio. No caso dos materiais, temos de relacioná-los com a sua 

extração no sitio ou nas redondezas e no caso da constituição formal, relacioná-la com 

o tipo de mão de obra local ou não. 

O nome dado à obra de Norberg-Schulz, Genius Loci, está directamente relacionado 

com a capacidade do lugar nos relevar as suas características fundamentais. Genius 

surge como uma noção referente ao espírito guardião de algo, ou seja, o que essa 

coisa é ou quer ser, o “wants to be” de Louis Kahn117 (Kahn, 2003). Os romanos 

associaram o Genius ao lugar utilizando a expressão Genius Loci (Norberg-Schulz, 

1980, p. 18). Além disto, Schulz, refere o caso do turismo que é, muitas vezes, bastante 

eficaz a identificar as principais características de cada lugar. 

Além de Norberg-Schulz, Aldo Rossi118 também descreve esta noção como o carácter 

do lugar ao longo da sua obra Architettura della Città (Rossi, 1966). 

ABORDAGEM PRÁTICA 

Ao conhecermos a série de conceitos e relações que os mesmos criam ou através dos 

quais nascem, temos de entender como os mesmos se aplicam na prática 

arquitectónica, nomeadamente no campo da leitura e construção do sítio. Como tal 

podemos organizar o processo em três fazes: a visualização, a complementação e a 

conceptualização. 

                                            
117 Louis Kahn (1901-1974), nascido em Parnu, antigo Império Russo, foi um dos mais relevantes 
arquitectos da Era Moderna. Kahn tirou arquitectura na Universidade da Pensilvânia, e posteriormente 
trabalhou no escritório do arquitecto da cidade. Em 1928 embarca numa viajem pela Europa. Após essa 
viagem, kahn volta para os EUA, onde continua a exercer, a escrever e a leccionar arquitectura. Louis Kahn 
foi galardoado com alguns dos mais relevantes prémios, entre os quais, o AIA (American Institute of 
Architects) e mais tarde a correspondente Medalha de Ouro, o American Academy of Arts and Sciences e 
a medalha de Ouro da RIBA (Royal Institute of British Architects). 
118 Aldo Rossi (1931-1997) nasceu em Milão, tendo-se formado em arquitectura na Escola de Arquitectura 
da Universidade Politécnica de Milão. Rossi teve como orientador da sua tese o conhecido arquitecto, Piero 
Portaluppi. Rossi esteve envolvido na edição de várias publicações de arquitectura em formato de revista e 
jornal, entre as quais se destacam, Casabella-Continuità, Società Magazine e Il contemporâneo. Aldo Rossi 
começou a exercer no estúdio de Ignazio Gardella, conhecido arquitecto directamente relacionado com o 
CIAM, posteriormente trabalhou com Marco Zanuso e fez parte do corpo docente liderado por Ludovico 
Quaroni. Após problemas políticos Rossi foi para a ETH de Zurique, responsável pelas cadeiras de design 
e arquitectura. Entretanto era responsável pela secção de arquitectura na XV Trienal de Milão. Escreveu 
inúmeras publicações, foi docente e vez projectos em vários pontos do mundo, e em 1990 ganhou o prémio 
Pritzker. 
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A visualização aparece como um dos primeiros momentos do processo projectual, é-

nos dado um projecto, e antes de estudos programáticos, conceptuais, orçamentais, etc, 

os arquitectos e os envolvidos no projecto deverão proceder ao entendimento do lugar. 

A cidade de influência portuguesa foi/é decididamente uma “Cidade de Paisagem”. 
Individualista, Indiossicrática e introvertida, vive da percepção de cada lugar, da 
adaptação a ele. (Fernandes, p.18, 1999) 

Deste modo iremos entender a sua expressão e a maneira como os conceitos 

anteriormente estudados se revelam ou se escondem e os seus graus de relevância 

para o projecto. 

Após o primeiro momento surge o desenvolvimento do projecto em concreto, e nesta 

fase o maior cuidado a ter é o de haver um forte sentido de complementação do lugar 

através das escolhas por parte do arquitecto. O objectivo será sempre acrescentar algo, 

o mais relevante possível, ao lugar. Sempre de modo a que este se transforme num 

sítio. Um processo bastante positivo para o desenvolver e concretização de um bom 

projecto, é o de conceptualização relativa ao lugar. 

Tem para isso uma ferramenta: a Expressividade Orgânica imanente, afirmando uma 
capacidade estética notável para conviver com cada lugar e fazer dele um novo espaço, 
reinventando, recriando, “natural-artificial” a um tempo, plasticamente forte e único. 
(Fernandes, p.18, 1999) 

Com isto, queremos dizer que deveremos sempre ancorar, de um modo relevante, o 

conceito através do qual desenvolvemos o projecto, e nada melhor que um conceito que 

parte do lugar onde se insere a futura obra. Podem mudar sistemas construtivos, 

programas ou restrições relativas à obra, mas se o conceito for baseado no lugar, terá 

sempre uma relevância positiva. 

Heidegger, em Poetry, Language, Thought, apresenta-nos o caso da ponte (Heidegger, 

1975, p. 150-154), em que podemos verificar aplicação destes três pontos. Primeiro 

estudam-se as margens, as correntes e os solos sob as mesmas e todos os elementos 

que sejam relevantes. O que se faz posteriormente é a transformação e, 

consequentemente, a complementação destes elementos, surgindo com isto, uma nova 

série de relações, as margens que estavam fisicamente separadas passam a estar 

fisicamente ligadas, as correntes passam de contínuas a descontínuas, devido à 

construção dos pilares da construção, pilares estes que enaltecem a existência dos 

solos e os transformam em ponto de suporte de toda a construção, enquanto que 

anteriormente descansavam serenamente sob a água do rio. Consequentemente, é 
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garantido que toda a projecção é desenvolvida em conformidade com todas as 

características que o lugar nos oferece, quer sejam mais ou menos positivas. Outro dos 

pontos referidos por Heidegger, ao dar como exemplo o caso da ponte, é a ideia de que 

esta construção cria vizinhança, quer entre os elementos que a compõem, quer entre 

as pessoas que a usam. Podemos também interpretar esta noção de vizinhança 

conceitos anteriormente referidos. Como o complementar do lugar com a arquitectura, 

assim como o conceito de concentração. 

ALARGAMENTO DE ESCALA 

Nesta fase estudaremos as características e vertentes principais a partir das quais se 

organizam e se revelam os sítios à escala urbana. 

ESTRUTURA URBANA 

Johann W. Goethe119 apresenta-nos o caso dos artistas venezianos, na obra Italienische 

Rise, onde nos diz: 

It’s evident, that the eye is educated by the things it sees from childhood on, and therefore 
Venetian painters must see everything clearer and with more joy than other people. 
(apud. Norberg-Schulz, 1980, p. 18) 

Querendo dizer com isto que existe uma necessidade dos pintores conseguirem tirar 

total partido da leitura de um sítio, de o entender de um modo claro, que no caso dos 

arquitectos, é relativo ao entendimento das estruturas urbanas. Por outro lado, 

Lawrence Durrell120, apresenta-nos o caso de uma viagem pela Europa em Spirit of 

Place, 

As you get to know Europe slowly, tasting the wines, cheeses and caracters of the 
diferente countries you begin to realize that the importante determinant of any culture is 
after all – the spirit of place. Just as one particular vineyard will always give you a special 
wine with discernible characteristics so a Spain, an Italy, a Greece will always give you 
the same type of culture. (Durrell, 1971, p. 157) 

                                            
119 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) nasceu em Frankfurt, esteve ligado à política e foi um dos 
mais importantes escritores da literatura alemã e do romantismo europeu. Juntamente com Friederich 
Schiller, liderou um movimento literário romântico alemão. Foi autor de estudos nos campos da literatura, 
das artes, e das ciências naturais. Foi produtor de peças de teatro, poemas e autobiografias. Em 1774 
escreveu o romance Die Leiden des jungen Werthers, tornando-o conhecido internacionalmente. Tendo 
sido a sua obra mais inspirada e inspiradora, o drama trágico de nome Faust. Até aos dias de hoje Goethe 
é considerado como um dos escritores alemães mais importantes da sua história. 
120 Lawrence Durrell (1912-1990), nascido em Jalandar, Índia, foi um conhecido escritor britânico 
conhecido pelas suas obras romancistas, poemas, dramas e humoristas. Durrel também trabalhou como 
editor e tradutor de várias obras. 
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Ao fazê-la, conseguimos perceber que toda a cultura, a gastronomia, costumes, etc, 

estão relacionados com os sítios onde os mesmos ocorrem, tanto na pequena como na 

grande escala, ou seja, através das suas estruturas urbanas. 

Schulz apresenta-nos numa primeira fase o sentido de orientação como o principal 

meio de garantir estruturas urbanas eficazes e que nos transmitam um sentido de bem-

estar e segurança. Numa segunda fase, é-nos apresentada uma propriedade que se 

revela fulcral para um sentido de plenitude que faz com que as pessoas se identifiquem 

completamente ao sítio onde se encontram, o sentido de identidade. 

ORIENTAÇÃO 

Os princípios gerais de um bom sentido de orientação foram estudados e publicados 

por Kevin Lynch (1960) em The Image of The City, tendo feito a sua categorização na 

mesma obra, caterização já referida anteriormente. Estes princípios, de acordo com 

Schulz e a sua publicação Existence, Space and Architecture, vêm confirmar os 

princípios de organização da Psicologia de Gestalt e os estudos efectuados por Piaget121 

sobre a psicologia infantil (Norberg-Schulz, 1980, p. 20). 

O sentido de orientação aqui referido tem como principal objectivo dotar os espaços de 

características que facilitem a sua leitura, para tal têm de ser organizadas, 

hierarquizadas e contextualizadas com a envolvente, de modo a conferir um elevado 

grau de segurança, tudo isto de uma maneira o mais natural possível. Ao fazermos uma 

leitura atenta, sensível e pormenorizada do sítio conseguimos evitar que as pessoas se 

vejam perdidas. 

Um dos casos mais estudados é o caso do Antigo Egipto e das cidades construídas nas 

margens do rio Nilo, que lidavam anualmente com a cheias provocadas pelo mesmo. 

As cidades tinham como principal característica a construção de modo a conferir esse 

sentido de segurança face a um evento anual que se podia revelar catastrófico caso as 

cidades fossem mal pensadas e desenhadas e construídas. 

                                            
121 Jean Piaget (1896-1980) nasceu em Neuchatel e foi um prestigiado biólogo, psicólogo e epistemólogo. 
Formou-se primeiramente em biologia na Universidade de Neuchatel, sendo que, após encerrado esse 
capítulo da sua formação, Piaget dedicou-se aos outros campos em ficou reconhecido para sempre. Em 
1919 entra no Instituto Jean-Jacques Rousseau onde escreve artigos sobre crianças, e consequentemente 
trabalha em conjunto com outros especialistas de vários países. Além dos campos já enunciados, Piaget 
também deu o seu contributo na área da computação, através do seu conhecimento e estudos sobre o ser 
humano desenvolvido ao longo da sua vida. 
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Quando parece que o sentido de orientação nos resolve todas as questões referentes 

às estruturas urbanas, surge uma questão tende a ficar esquecida com a Era Moderna 

e com a sua componente altamente virada para a ciência, o sentido de Identidade. 

Enquanto que por um lado, podemos associar a vertente de orientação com a análise 

científica, por outro, podemos associar a vertente da identidade com a fenomenologia, 

um lado mais humano e ligado à mente. 

IDENTIDADE 

Uma pessoa que cresça no interior alentejano, em planícies a perder de vista, com ar 

puro, verões e invernos rigorosos, tem como referências físicas aspectos 

completamente diferentes de pessoas que cresçam em ambientes urbanos do litoral, 

onde raramente se vê o horizonte continental, vê-se por outro lado o horizonte marítimo, 

estas pessoas vivem em sítios com configurações labirínticas, ou acordam todos os dias 

num quarto que não se encontra no piso 0, criando diariamente uma relação vertiginosa 

com a rua. Podemos também comparar este tipo de relações entre os povos do norte 

da Europa, 

Strange, to wander in the fog. 

Each bush and stone stands alone, 

No tree sees the next one, 

Each is alone. (apud. Norberg-Schulz, 1980) 

poema Im Nebel, In the Fog, de Hermann Hesse 122, e o local onde vivem, com o caso 

de populações fixadas em desertos, onde tudo é diferente. No primeiro caso, lida-se 

diariamente com frio, neve, nevoeiro, etc, enquanto que no segundo as constantes são 

o calor, o sol baixo, a areia, etc. É a partir do entendimento deste tipo de relações que, 

enquanto arquitectos, temos de identificar a(s) identidade(s) do sítio e potenciá-la(s) ao 

máximo, ou seja, o sítio mostra-nos a sua identidade e nós entendê-mo-lo, dando-lhe 

uma sequência. Este aspecto vai complementar todo o sentido de orientação e 

organização que o projecto ou arquitectura possa ter. Além de dotarmos o sítio de um 

                                            
122 Hermann Karl Hesse (1877-1962), nascido em Calw, Alemanha, foi criado no seio de uma família 
profundamente religiosa, tendo sido enviado para estudar no seminário, no entanto, quebrou o selo religioso 
com a sua família, emigrou para a Suiça, onde se naturalizaria. Uma influente viagem pela Índia e o 
despoltar da 1ª Guerra Mundial serviram para Hesse se aproximar a crenças espirituais oriundas do Oriente, 
que teriam sérias influencias na sua escrita futura. Em 1946 é galardoado com o prémio Goethe e pouco 
tempo mais tarde com o nobel da Literatura. Hermann Hesse teve como importante trabalho, obras como 
Peter Camenzind, Das Glasperlenspiel ou Der Steppenwolf, entre outros. 
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sentimento de segurança física, também o dotamos de um sentimento de segurança 

emocional. O sentido de bem-estar interior está intrinsecamente relacionado com o 

sentido de identidade que o local nos oferece, algo tão importante como a boa relação 

corpo-mente. Este sentido de bem-estar é-nos apresentado por Otto F. Bollnow 123em 

Das Wesen der Stimmungen, quando escreve: “Jede stimmung ist übereinstimmung”, 

“todo o humor é igual”, invocando o lado da disposição do ser humano (apud. Norberg-

Schulz, 1980, p. 21), algo que é dado às pessoas quando o sítio é dotado de identidade. 

Gerhard Kallmann124 partilhou um evento da sua vida que consegue clarificar esta 

temática.  

The German-born American architect Gerhard Kallmann once told a story witch illustrates 
what this means. Visiting at the end of the Second World War his native Berlin after many 
years of abstence, he wanted to see the house where he had grown up. Has must be 
expected in Berlin, the house had disappeard, and Mr Kallmann felt somewhat lost. Then 
he suddenly recognized the typical pavement of the sidewalk: the floor on witch he had 
played as a child. And he experienced a strong feeling of having returned home. 
(Norberg-Schulz, 1980, p. 21) 

Através do reconhecer de um pavimento, e sem qualquer sistema de orientação, 

Kallmann sentiu-se em casa. 

  

                                            
123 Otto Friedrich Bollnow (1903-1991) nasceu em Stettin, antigo nordoeste alemão, actualmente na 
Plónia, foi um filósofo e professor. Estudou matemática e física na Universidade de Göttingen, onde foi 
bastante influenciado pelo filósofo Herman Nohl. Em 1925 torna-se douctorado em física, orientado por 
Georg Misch na mesma universidade onde estudara anteriormente, e onde viria a leccionar. Mais tarde viria 
a leccionar em Tübingen, nomeadamente as cadeiras de filosofia contemporânea, antropologia filosófica e 
ética. Ao longo da sua vida dedicou-se ao estudo da fenomenologia e filosofia existencial. 
124 Gerhard Michael Kallmann (1915-2012), foi um arquitecto e professor norte-americano nascido na 
Alemanha. Kallmann emigrou da Alemanha para a Grâ-Bretanha, onde se formaria em arquitectura na 
Escola de Architectura da Associação de Arquitectura em Londres. Em 1948 emigra novamente, desta feita 
para os EUA onde, rapidamente, começa a leccionar no Instituto de Design de Chicago sendo que, 
posteriormente, entra no corpo docente da Universidade de Columbia a ensinar arquitectura. Uma das suas 
obras mais conhecidas é a Câmara Municipal de Boston, construída num local que necessitava de uma 
forte revitalização. É assumida a obra de Le Courbusier como fonte de inspiração no desenvolvimente deste 
projecto. Muita da sua obra tem como clientes, entidades educacionais. 
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3.2. CONTEXTO SOCIAL 

No presente capítulo estudamos o modo como o surgimento, evolução e manutenção 

das sociedades e dos seus indivíduos, nas diferentes fases da sua história, está 

directamente relacionado com o surgir, evoluir, e manutenção das características dos 

desportos praticados pelos mesmos. 

Se, por um lado, a sociedade pode influenciar o desporto, por sua vez, o desporto 

poderá influenciar a sociedade. 

Se compararmos casos como, por exemplo, o dos diferentes estados da Grécia Antiga, 

ou os dos diferentes países nos tempos de hoje, podemos tirar conclusões substanciais 

no que diz respeito à relação entre o comportamento das sociedades e as suas práticas 

desportivas. 

SURGIMENTO 

Tal como o aparecimento do desporto está relacionado com o surgimento do ser 

humano, o tipo de desporto que surge também está relacionado com o tipo de sociedade 

existente em determinada época. Desportos simples em sociedades simples ou 

desportos complexos em sociedades complexas, desportos agressivos em sociedades 

em guerra ou desportos didáticos em sociedades pacíficas. Pode existir uma relação 

directa entre as duas vertentes, nem que seja na sua contradição, como por exemplo, 

os Jogos Olímpicos da Antiguidade, organizados pacificamente em tempo de guerra, 

como o objectivo de praticar a adoração aos deuses, que tinham um papel fulcral nos 

vários Estados pertencentes à Grécia Antiga. 

No entanto, o desporto aparece muito antes dessa época, e em três fases bastante 

diferentes. A primeira, é uma fase em era praticado apenas exercício físico, de um modo 

totalmente natural, e sem lógica associada, e na maior parte dos casos por necessidade. 

Nesta época, antes do período do Neolítico, os grupos de pessoas eram compostos por 

poucos indivíduos e o exercício físico estava relacionado com as necessidades básicas, 

associadas à sua sobrevivência. 

Numa segunda fase surgem as actividades físicas, no período do Neolítico, onde os 

grupos são consideravelmente maiores, dispõem de mais tempo livre e já 

desenvolveram a capacidade cerebral para acrescentarem complexidade aos exercícios 

praticados anteriormente. É a mudança social, e o facto dos indivíduos se conseguirem 
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agrupar ao ponto de criar condições para que se desenvolvam actividades complexas, 

que muda ou cria estas actividades. 

A terceira fase nasce quando as sociedades atingem dimensões muito maiores, com o 

aparecimento de nações, impérios, reinos, etc. Estes conjuntos são compostos por 

várias sociedades que têm características próprias, criando, na sua relação, quer seja 

regional, religiosa ou institucional, a tal complexidade que depois é replicada nos 

desportos. 

GRÉCIA ANTIGA 

As diferenças, culturais, ideológicas e físicas, entre os mais variados Estados que 

compunham a Grécia Antiga, resultam em diferenças na educação das crianças desses 

povos, e consequentemente nas actividades físicas e desportivas realizadas nos 

diferentes territórios. 

Um dos exemplos mais representativos dessas diferenças é o caso de Atenas versus 

Esparta. 

CASO FILOSÓFICO 

No primeiro caso, em Atenas, as crianças, entre os sete e catorze anos, aprendiam o 

canto e a escrita, com aulas dadas pelos citarista e gramatista. Deste modo os jovens 

ganhavam noções de harmonia e medida, tendo os mesmos como base de carácter 

pessoal. 

De seguida, e até aos dezoito anos, os mesmos seguiam para a Palestra (de Palé = 

Luta), local onde o ensino era unicamente físico, aqui os alunos corriam, praticavam os 

lançamentos do disco e do peso, saltos em altura e comprimento, acrobacia, etc. 

No final deste período de ensino, eram organizados programas de Palestras que 

também incluíam a dança, remetendo para costumes milenares. 

Até este momento, a educação dos jovens do Estado de Atenas é praticada em locais 

privados. 
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“Não existia um único acto da vida pública” – escreve Fustel de Coulanges125– “no qual 
se não fizessem intervir os Deuses… A religião estava presente em toda a parte; envolvia 
o homem, a alma, o corpo, a vida pública, a vida privada, as festas… Regulava, enfim, 
todas as acções dos homens”. (apud Campos, 1976, p. 15) 

Só a última fase de aprendizagem é assegurada pelo Estado, porque é nesta que os 

agora homens são preparados para defender virtuosamente o estado, fisicamente, 

filosoficamente e artisticamente. Para tal são convidados a participar as maiores figuras 

destes diferentes campos, filósofos, escritores, escultores, pintores, arquitectos, etc. 

Mens sana in corpore sano. (Ivni Ivnalis126, 1893) 

É sobre esta doutrina que todo o Estado se desenvolve, e consequentemente as 

actividades físicas e os desportos. 

CASO MILITAR 

No segundo caso, em Esparta, o papel do estado na educação das crianças, e com o 

passar das gerações na educação de todas as pessoas, tem como objectivo prepará-

las para as batalhas e guerras que possam pôr em causa a sua segurança, 

sobrevivência e acima de tudo a soberania do seu Estado, que para este povo é mais 

importante que a própria vida. 

Uma das primeiras coisas que se faz a uma criança é ver se a mesma tem saúde 

suficiente para conseguir sobreviver aos testes hostis a que vai ser submetida durante 

a sua educação e formação. 

Quando os jovens iam para os locais correspondentes às palestras de Atenas, não eram 

apenas submetidos a práticas físicas, eram submetidos a testes de sobrevivência; 

sozinhos, em grupo ou uns contra os outros, algumas lutas acabavam em morte ou em 

graves lesões, os aprendizes dormiam no chão e andavam pouco agasalhados de modo 

                                            
125 Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889) foi um historiador francês nascido em Paris com família 
bretanha, formou-se na Escola Normal Superior de Paris, e de seguida foi para uma escola francesa em 
Atenas, em 1853 fez parte de escavações na ilha de Quios, Grécia. No ano de 1855 volta para França onde 
leciona primeiro em Amiens e depois em Paris. Em 1858 concluiu o doutoramento com duas teses, uma 
sobre o culto à Deusa romana Vesta e a outra sobre Políbio e a época em que o Império Romano impôs o 
seu domínio sobre a Grécia. Em 1860 tornou-se professor na Universidade de Estrasburgo, em 1870 
conferencista de História na Escola Normal Superior de Paris e em 1875 muda-se para Sorbonne para 
continuar a dar aulas de História. Foi director da escola onde se formou e deu aulas de 1880 a 1883. Em 
1864, publicou a sua obra de maior notoriedade, La Cité Antique, um estudo sobre as sociedades da Grécia 
e Roma. 
126 Juvenal (55/60 – 127) foi um escritor Romano sobre o qual não se sabe muito, mas conhecida é a sua 
obra. As Sátiras de Decimus Junius Juvenalis que descreve características da sociedade romana em forma 
de sátira. 
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a que as condições mais extremas de combate fossem, para eles, habituais, além do 

exercício físico os aprendizes também eram ensinados a manejar armas de guerra, era 

normal que estas estivessem integradas nos planos de treino. 

Os jovens deixavam o treino e partiam em defesa do estado assim que fossem 

consideradas aptas para tal. 

Comparando estes dois exemplos podemos verificar o papel das características das 

sociedades na prática desportiva. 

INVERSÃO 

Neste período da História da humanidade podemos verificar um processo inverso ao de 

Sociedade (Causa) – Desporto (Efeito). Com sucessivas guerras que ocorriam entre 

vários Estados da Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos, e as suas práticas desportivas 

dedicadas aos Deuses, faziam com que se decretassem tréguas de quatro em quatro 

anos de modo a que os eventos se concretizassem sem problemas. Deste modo surge 

o processo de Desporto (Causa) – Sociedade (Efeito). 

ENTRETENIMENTO 

Uma das grandes evoluções das práticas desportivas ocorreu na passagem do caso 

Grego para o caso do Império Romano, mudança desportiva que teve como base a 

mudança social. 

Neste contexto, o desporto transformou-se num autêntico espectáculo. A abundância 

de recursos que o Império, e as suas pessoas tinham, criou a necessidade de se 

preencher o tempo livre com actividades que conseguissem entreter as mesmas. Ou 

seja, o desporto transformou-se em algo mais violento e menos “puro”, desprovido de 

significado e boas intenções. Os desportistas passaram a ser gladiadores, e em muitos 

casos, quase escravos. Da adoração aos Deuses, ao corpo humano, à mente e às 

tréguas entre os diferentes estados, povos, passou-se a ter como fim o puro 

entretenimento. 

 

Panem et circenses. (Ivni Ivnalis, 1893) 

 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  75 

TIPOLOGIA SOCIAL DESPORTIVA 

Após o declínio do Império Romano entramos numa fase que só tem fim na Revolução 

Industrial. Nesta época, a Europa encontra-se bastante fragmentada no que diz respeito 

às várias características socias que diferenciam as várias nações. 

Esta fragmentação tem influência na relação dos distintos modos de desenvolvimento 

desportivo nos diferentes países. Como tal, a abordagem ao estudo da relação entre as 

sociedades e o desporto não deve acabar no estudo de casos isolados, mas sim, 

olhando para o panorama global, e para que tal aconteça temos de, à medida que 

estudamos casos particulares, comparar os mesmos de modo a que se chegue a uma 

conclusão própria para este período. 

Se estudarmos os desportos com mais relevância desta época é possível relacioná-los 

com diferentes origens. Enquanto que uns têm uma origem claramente militar outros 

têm origem recreativa, comemorativa ou até, mais tarde, tecnológica. 

A cavalaria e a esgrima eram desportos praticados por pessoas que pertenciam ou 

estavam em redor de famílias pertencentes a altos estratos da sociedade. Esta era o 

único modo de ter capacidade monetária e formação para a prática dos desportos. 

A cavalaria tem uma origem claramente militar, com origem em França, rapidamente 

se propaga para Inglaterra e posteriormente, a um ritmo mais lento, para outros países 

da Europa. Os custos de manutenção do desporto são óbvios, desde a obtenção dos 

próprios animais até às condições necessárias de modo a ter um espaço físico para 

albergar os mesmos e maios para os manter. O único modo como este desporto se 

relacionava com os restantes estratos sociais era nos torneios abertos ao público. 

Enquanto que no caso da esgrima, igualmente com carácter militar, surge e 

desenvolve-se maioritariamente em países do sul da Europa, primeiro em Espanha e 

depois em Itália. Neste caso, não tinha que ver com os custos para a prática do desporto, 

mas sim com o facto de ser um desporto praticado à porta fechada, em espaços 

pertencentes às elites, edifícios da realeza, etc. 

Tanto num caso como no outro, eram desportos praticamente desprovidos de relação 

com o povo, no primeiro, maioritariamente no que dizia respeito à sua prática, no 

segundo, no que dizia respeito à prática e observação. Como tal são um de como havia 

um grande distanciamento entre os altos e baixos estratos da sociedade. 
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As lutas sempre foram dos desportos com maior história e protagonismo nas 

sociedades, desde Antigo Egipto até aos Jogos Olímpicos, na Idade Média esta prática 

mantem-se com carácter militar, sendo que, o que o diferencia dos desportos com este 

carácter é a sua enorme relação todos os membros da sociedade, podendo ser 

praticado por praticamente toda a gente e em todos os sítios, desde praças públicas a 

palácios reais. Deste modo, a modalidade pode ser encarada com desporto de 

transição. Enquanto que a cavalaria e a esgrima, como desportos militares, eram 

praticadas pelas elites, as lutas também têm características militares, mas são 

praticados, separadamente claro, por indivíduos de estratos sociais mais baixos e mais 

altos, sendo que, raramente se juntavam praticantes dos diferentes estratos sociais. 

Geograficamente, não havia uma região específica onde as mesmas se tenham 

desenvolvido. 

Entretanto surgem e desenvolvem-se uma série de desportos em diferentes países da 

Europa de carácter altamente recreativo, sempre relacionadas com o povo, e em alguns 

casos também com as elites. 

A péla é um dos desportos que maior desenvolvimento teve no período da Idade Média. 

Praticado para a ocupação de tempos livres, teve origem em França e foi dos deportos 

mais praticados por todos os estratos sociais, tanto era praticado nas ruas como em 

espaços construídos anexos a edifícios religiosos, civis ou reais. Era o desporto mais 

consensual em toda a França, pondo fim a todo o tipo de disputas. 

A soule praticada em França, com origem no harpastum romano, que também se 

propagou para Inglaterra e para Itália como cálcio, foi, e continua hoje como futebol, 

uma das modalidades mais praticadas e populares no continente europeu. Praticada de 

um modo recreativo mas bastante organizado, era jogada maioritariamente pelo povo, 

no início eram grupos de diferentes aldeias e mais tarde por grupos organizados e 

independentes. 

Outro desporto de carácter recreativo que surge neste período é o críquete, com 

origem, mais uma vez, em França, este desporto também se propaga maioritariamente 

para Inglaterra onde, mais tarde, se torna organizado e regulamentado. Sendo praticado 

de modo a ocupar tempos livres. 
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Entretanto surge uma prática desportiva com carácter militar, recreativo, e mais tarde, 

comemorativo, o esqui. Primeiramente era praticado em tempos de guerra pelos 

mensageiros noruegueses, mais tarde, pelos seus guerreiros, e depois pela realeza nas 

comemorações natalícias. Esta era das práticas desportivas com uma relação social 

mais particular daquele tempo, tanto no seu aparecimento como no seu 

desenvolvimento, estando directamente relacionada com as condições geográficas em 

que se inseria. É bastante particular também o modo como a sua prática evolui de 

contexto militar para contexto comemorativo praticado pela realeza e quem estava em 

seu redor. 

O PARALELO DESPORTIVO E SOCIAL 

Mais tarde, com o fim da Era da Idade Média e com a aproximação da Revolução 

Industrial, o panorama social em geral começa por sofrer uma mudança radical, algo 

que se se reflecte directamente nas actividades desportivas e no modo como são 

praticadas e também no modo como surgem novos desportos. 

Com a aproximação desta revolução começam a aparecer desportos com base na 

evolução tecnológica da época, a bicicleta dá origem ao ciclismo e o carro dá origem 

ao automobilismo. 

É neste período também, que se dá a maior mudança na abordagem à prática 

desportiva nas sociedades de vários países. A maior mudança dá-se com a introdução 

desportiva nos diferentes sistemas de ensino, algo semelhante ao que acontecia na 

Grécia Antiga. Um dos países pioneiros nessa abordagem foi Inglaterra, passando para 

França, propagando-se globalmente nas décadas seguintes. 

Este é um dos pontos na História da Humanidade, onde podemos, com maior clareza, 

observar o paralelo entre evolução desportiva e evolução social. 

É no seguimento da Revolução Industrial que podemos observar a mais importante fase 

de evolução e organização desportiva a nível global, com a dedicação de Pierre de 

Coubertin aos Jogos Olímpicos. 
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No entanto temos de recuar ao início da Revolução para conhecermos a maior influência 

de Pierre, Thomas Arnold127, o grande reformista no que diz respeito, entre outras 

componentes, à introdução do desporto nos programas educacionais em Inglaterra. 

Primeiro como director na Escola de Rugby (1828-1841) e posteriormente na 

Universidade de Oxford como professor de História Moderna (1841-1842). 

Il ne peut être question, en Angleterre, d’éducation sans que le nom de Thomas Arnold 
soit prononcé ; après quarante-cinq ans, sa mémoire est encore vénérée comme au 
premier jour. (Coubertin, 1888, p. 63) 

Se, como cristão convicto, Arnold não simpatizava com a ciência nem com o desporto, 

foi no último que encontrou uma solução para tirar os rapazes da rua. 

Esta reforma, aliada ao modo como organizava as tarefas entre alunos mais velhos e 

mais novos, e o modo como dava algum poder de decisão aos alunos, ainda que 

relativo, alastrou-se por escolas em todo o país, visitadas posterioremente por Pierre de 

Coubertin, tendo um forte impacto em toda a sociedade. 

Este método de ensino ficou registado no livro Tom Brown’s School Days, que foi uma 

enorme influência para Pierre, além do exemplo da Grécia Antiga. Esta reforma 

acontece em plena Revolução Industrial e numa altura em que o poderio britânico cresce 

bastante, culminando na victória da Batalha de Waterloo128 que acabou com as Guerras 

Napoleónicas129 (Hill, 1996, p. 8). 

Pierre de Coubertin: The world had forgotten how organised sport can create moral and 
social strength, and terebly plays a direct part in a nation’s destinies: had so far forgotten 
it that the spred of Arnold’s doctrines and exemple first in England and throughout the 
British Empire was na almost unconscious process. Rugby School may thus be truly 
considered as the starting point of the British revival. […] Thus when the Persian peril 
threatened Hellenism between 500 and 449 B.C. unexpected armies and navies barred 
the way to the ambitions of Darius na Xerxes and the greed of their advisers. There had 
been hesitation before the massive forces of the adversary; more than one city was 
inclined to submit to the ultimatum. Athens rose up. Victory proved it right. Now if many 
centuries later – for history has eloquent turnings and sometimes repeats itself strangely 
– na English General [Wellington] was able to say that the battle of Waterloo had been 

                                            
127 Homas Arnold (1798-1842) nasceu em Isle of Wight, Inglaterra. Estudou numa escola de gramática e 
posteriormente numa escola cristã. Ficou conhecido como historiador e um dos mais importantes 
reformistas educacionais em Inglaterra, sendo que tem na reforma da Rugby School a sua mais notável 
obra. 
128 Batalha de Waterloo (1815) ocorreu na actual Bélgica. Esta foi a batalha com a qual se declararia a 
derrota da França nas Guerras Napoleónicas. 
129 Guerras Napoleónicas (1803-1815) foi uma série de invasões por parte da França Napoleónica, que 
fez com que se fizessem novas e complexas coligações por toda Europa. Estas invasões têm origem na 
Revolução Francesa, que após a mesma, criou a necessidade por parte de Napoleão Bonaparte de 
conquistar os países da Europa que oferecessem resistência. 
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won o the playing-fields of Eton, how moch more accurate still is it to proclaim that the 
glory of Marathon and Salamis was forged in the precincts of the Greek Gymnasium. 
(Chatziefstathiou, Henry, 2012, p. 82-83) 

Deste modo, Pierre apresenta o seu ponto de vista, comparando o exemplo do sucesso 

inglês, vitória na Batalha de Waterloo em 1815, ao insucesso francês, com a derrota na 

Guerra Franco-Prussiana130 em 1871. É no período posterior a esta derrota que Pierre 

de Coubertin publica e a discute estas ideias, conceitos e metodologias, apresentado, 

na sua perpectiva, o método inglês, como o modo de fortalecer o país nas próximas 

gerações, a nível intelectual, educacional e, pela primeira, vez físico, que tem como 

consequência uma melhoria do poderio militar (Hill, 1996, p. 8) 

Neste contexto, composto por variantes políticas, militares, económicas e sociais, 

podemos concluir que numa primeira fase, em Inglaterra, foi introduzida a componente 

desportiva, em conjunto com uma evolução educacional, de modo a que se 

alcançassem progressos sociais e consequentemente militares, observando o 

processo: Desporto (Causa) – Sociedade (Efeito). Esta intenção foi comprovadamente 

atingida. Numa segunda fase, a intenção é aplicar a metodologia da primeira de modo 

a fortalecer uma sociedade bastante abalada. Neste caso, a implementação depende 

mais da componente desportiva porque existe uma maior necessidade de evolução 

nesse aspecto. 

EVOLUÇÃO ATÉ AO DIAS DE HOJE 

No decorrer deste processo é de salientar outra componente que caracteriza tanto a 

sociedade da época como o modo de se praticar o desporto, o factor globalização. A 

Globalização, que teve no Império Romano o seu precedente, na expansão marítima 

portuguesa o seu surgimento, e na Revolução Industrial a sua expoente máxima até à 

época, faz com que os desportos comecem a ser normalizados globalmente, de modo 

a que desportistas de vários países possam participar em eventos comuns a todos. 

Sendo o evento mais relevante os Jogos Olímpicos. 

Do mesmo modo que as sociedades têm evoluído até aos dias de hoje, o desporto 

também tem evoluído. Enquanto que eventos milenares sofreram aumentos de escala, 

surgiram outros que atingiram praticamente o mesmo nível, sendo que, nas últimas 

                                            
130 Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) opôs a França ao Reino Prussiano, e começou como tentativa 
de por parte do lado prussiano de criar uma união alemã e por outro lado, conseguir obter poder no trono 
espanhol. França opôs-se e saiu derrotada em menos de um ano. Esta derrota pôs fim ao Segundo Império 
Francês. 
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décadas a evolução desportiva, tal como as sociedades se transformaram, está 

relacionada com muito mais do que apenas tempos livres, motivos filosóficos, militares 

ou educacionais, as componentes política, económico-financeira e tecnológica 

passaram a ter relação directa, e muitas vezes determinante, com o modo como os 

desportos e os seus eventos se desenvolvem, tomam lugar e se organizam. 

Os jogos Olímpicos continuam a ser um dos eventos com mais relevância no panorama 

mundial, pela quantidade de desportos, países, atletas, federações e dinheiro envolvido. 

Estamos a falar de um evento que, actualmente, requer a construção de edifícios 

desportivos e habitacionais a uma escala significativa. Em alguns casos, bairros inteiros 

são demolidos ou é alterado uma parte do traçado existente da cidade. Socialmente é 

sempre motivo de polémica, opondo os defensores do retorno financeiro, da reabilitação 

das cidades, da notoriedade externa do país e da cidade aos opositores dos gastos 

excessivos, que podiam ser utilizados em edifícios públicos, e de dar prioridade a 

eventos internacionais ao invés de causas nacionais. 

Os eventos que surgem com mais notoriedade são os Mundiais de Futebol, em que, 

socialmente, trazem os mesmos problemas apresentados nos Jogos, isto porque em 

muitos casos os mesmos são utilizados como modo de impulsionar os países onde 

estes ocorrem. São vistos como um Meio (causa) e não como um Fim (efeito). 

No entanto, embora a polémica que causem antes e depois de acontecerem, na maior 

parte dos casos, enquanto decorrem são altamente vividas, com assistências cada vez 

maiores ao vivo, mas também através dos meios de comunicação, maioritariamente nas 

redes televisivas. Os Jogos foram transmitidos, televisivamente e localmente, pela 

primeira vez em 1936, aquando dos Jogos de Berlin. Em 1956, os Jogos de Cortina 

d’Ampezzo foram transmitidos mundialmente, sendo que, nos Jogos de Inverno 

seguintes os direitos foram vendidos a entidades específicas pela primeira vez, tendo 

sido vendidas para os EUA por 394 mil dólares e para a Europa por 660 mil dólares. 

Para termos uma noção do crescimento dos Jogos, tanto a nível local como a nível 

mundial, a rede televisiva CBS131 pagou 375 milhões de dólares pelos direitos dos Jogos 

de Inverno de Nagano, e pelos direitos de todos os Jogos dos anos 2000 a 2012, a 

                                            
131 Columbia Broadcasting System ou CBS Broadcasting, Inc (1927-presente), foi criada em 1927 por 
William S. Paley depois de ser comprada pelo mesmo, por 500 mil dólares, a 18 de Setembro do mesmo 
ano. Nesta altura a rede tinha 16 emissoras associadas. Nos anos 50 e 60 a CBS era lider nas audiências, 
tendo ainda os programas de radio como pedra fundamental. Nos dias de hoje, a CBS continua a emitir e 
a produzir programas altamente aclamados nacional e internacionalmente. 
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NBC132 pagou 3,5 mil milhões de dólares, dando 500 milhões de dólares por cada 

evento, incluindo os Jogos Olímpicos de Inverno. Estes dados valem como 

demonstração do elevado e exponencial interesse, importância e atenção mostrado 

pelas sociedades ao desporto. 

Se olharmos para os dados das assistências, publicados por diversas agências, nos 

estádios em diversos desportos, podemos concluir que vários desportos em concreto, 

também têm bastante relevância nas sociedades. Outro modo de relacionar 

directamente as assistências desportivas com as sociedades é verificando o facto de 

que as maiores assistências se verificam em países com maior desenvolvimento e 

poderio em termos internacionais, estando os EUA no topo da lista com vários 

desportos, seguindo-se pelo Japão no basebol e por vários países da Europa com o 

futebol. Do mesmo modo podemos relacionar o sucesso desportivo/medalhas 

conseguido nos Jogos Olímpicos com a “saúde” dos países que os atingem. 

No que diz respeito ao caso português, verificando dados disponíveis na base de dados 

Pordata133, podemos verificar um crescendo de atletas federados em geral. O número 

de atletas federados subiu de cerca de 270 mil praticantes, em 1996, para cerca de 566 

mil, ou seja, mais que duplicou. Não nos podemos que, em 2008, o país foi afectado por 

uma grave crise económico-financeira e consequentemente social, e se por um lado o 

número de emigrantes a aumentou, principalmente jovens formados (o típico praticante 

desportivo activo), por outro, o número de imigrantes e a taxa de natalidade a desceram. 

No entanto o número de atletas federados não baixou, o que baixou foi a taxa de 

crescimento do número de inscritos nas várias federações. 

  

                                            
132 National Broadcasting Company (1926-presente) foi criada pela RCA, Radio Corporation of America, 
sendo a rede radio-televisiva mais antiga do EUA. É uma das redes mais importantes nos EUA e uma das 
que tinha mais audiências na segunda metade do séc. XX. No início do novo milénio tem-se debatido com 
alguns problemas de audiências, sendo líder mesmo assim no programa informativo nocturno. 
133 Pordata – Base de Dados Portugal Contemporâneo (2010-presente) foi organizada desenvolvida 
pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, tendo como objectivo a recolha, organização, sistemização 
e divulgação da informação sobre múltiplas áreas da sociedade, desde a escala regional à escala 
continental. A Pordata foi apresentada em três fases: a primeira (fev. 2010) como fase Portugal; a segunda 
(nov. 2010) como fase Europa; e a terceira (maio 2012) como fase regiões e municípios portugueses. A 
Pordata tem como mais importante colaboração o Instituto Nacional de Estatística. 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  82 

3.3. POLIDESPORTIVOS EM PORTUGAL 

Encontramo-nos numa fase do nosso estudo, em que começamos a ter uma noção mais 

aproximada sobre variados campos de investigação, que dizem respeito aos espaços 

multiusos em contexto desportivo. Consequentemente, e como fase de charneira para 

a abordagem sobre os casos de estudo, iremos efectuar o trabalho sobre o relevante 

surgimento de espaços polidesportivos em Portugal, o que os antecede e como estes 

evoluem até aos dias de hoje. 

SURGIMENTO DAS OBRAS DESPORTIVAS 

A primeira fase de construção de edifícios desportivos em Portugal surge no auge do 

Estado Novo134, mais especificamente, no período intermédio, entre 1943 e 1960 (Guia, 

2014, p. 26), espaço temporal onde foram construídos imponentes estádios de futebol, 

que também tinham a capacidade para albergar a prática de atletismo. Foi neste período 

que foi aberta a possível profissionalização de alguns desportos. Esta fase foi 

directamente precedida de um período onde a profissionalização era praticamente 

abolida e vista de um modo pejorativo. No seu período inicial, entre 1933 e 1942 (Guia, 

2014, p. 26). Sendo que, antes deste momento, o desporto em Portugal era algo apenas 

acessível a estratos mais poderosos da sociedade, sempre praticado de um modo lúdico 

e não de um modo sério e estruturado. António Vilar dizia em 1919: 

É hoje de domínio de toda a gente que os governos pouco ou nada têm feito em prol da 
educação física em Portugal. (Guia, 2014, p. 33) 

Seriedade e estruturação do desporto que já era uma realidade em muitas nações 

europeias, visto que, em muitos dos casos, já estava inserido nos sistemas educacionais 

dessas nações. 

 

                                            
134 Estado Novo (1933-1974) foi um regime político formalizado em 1933 com a aprovação de uma nova 
Constituição nesse mesmo ano. Este surge no seguimento de um período bastante conturbado que se vem 
desenvolvendo desde a Primeira República, regime substituído por um regime de carácter militar. Em 1926, 
António de Oliveira Salazar assume o cargo de Ministro das Finanças, alcançando bastante sucesso, e 
entre 1932 e 1933 assume-se como presidente do Ministério e, ainda em 1933, sobe a Presidente do 
Conselho de Ministros, assumindo-se assim, a partir deste momento, como a figura maior do Estado 
Português, sendo que o mesmo iria ser organizado de acordo com as ideologias de Salazar. O Estado Novo 
tem como carácter principal, as vertentes nacionalista, conservadorista e religiosa. António Salazar é 
afastado do cargo em 1968 por motivos de saúdo, sem ter sido informado, e Marcello Caetano substitui-o. 
O Estado, a partir deste momento, começa a enfraquecer e, através das forças militares, acontece o Golpe 
Militar de 25 de Abril de 1974, determinando o término do Estado Novo. 
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No caso de Portugal, excluindo os estádios de futebol dos grandes clubes, poucos eram 
os edifícios dedicados ao desporto. Os interessados no tema, tal como a imprensa, que 
só no início do século XX começam a promover a “regeneração e o robustecimento do 
novo homem português”. (Pinheiro, 2015, p. 45) 

O período inicial do Estado Novo evocava a prática desportiva, principalmente, no seio 

da Mocidade Portuguesa135, criada em 1936. No entanto, esta actividade era vista 

apenas com carácter militar e disciplinar, não com o intuito de desenvolvimento 

desportivo, tendo na sua base exercícios de ginástica. Além disto, na Mocidade 

Portuguesa Feminina136, criada em 1937, as práticas desportivas nem eram 

mencionadas, as características que se presavam nesta entidade baseavam-se apenas 

em valores morais, educacionais e domésticos. 

Neste momento, surge uma certa pressão através do jornal Os Sports, que publica, ao 

longo dos anos, opiniões onde se pede ao Estado que revejam as condições do 

desporto no país, e que se faça uma reforma no sentido de promover um maior 

desenvolvimento nacional nesse campo. 

O fraco desenvolvimento desportivo nacional era óbvio em comparação com os outros 

países que, neste momento, enquanto já decorriam os Jogos Olímpicos, investiam na 

construção de infraestruturas nesse sentido, e em Portugal pouco ou nada se via. Prova 

disso, são publicações como o Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal ou o 

Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal que, têm como objectivo apenas o 

estudo sobre a habitação. Sendo que, na primeira publicação o estudo incide apenas 

sob a habitação, e na segunda evolui, estudando a habitação e também edifícios e obras 

estaduais. 

Após a pressão exercida sobre o governo, maioritariamente vinda do Os Sports, surge 

uma iniciativa por parte do mesmo de criar uma organização no sentido impulsionar e 

de colmatar essa lacuna do Estado. 

                                            
135 Mocidade Portuguesa (1936-1974) foi uma organização estadual anexa ao Estado Novo, tendo como 
principal objectivo, a cimentação com as directivas, polítcas e ideologias do Regime. Legalmente, a 
Mocidade Portuguesa foi formalmente iniciada através do Decreto-Lei n.º 26 611, de 19 de maio de 1936. 
A Organização tinha como fim, a estimulação do desenvolvimento integral da capacidade física, da 
formação do carácter e a devoção à Pátria, no sentimento da ordem, no gosto da disciplina, no culto dos 
deveres morais, cívicos e militares da juventude portuguesa, escolar ou não. 
136 Mocidade Portuguesa Feminina (1937-1974) foi formalmente criada aquando da publicação do 
Decreto-Lei n.º 28 262, de 8 de dezembro de 1937. Neste caso, é escrito no decreto-lei que a organização 
cultivará nas filiadas a previdência, o trabalho colectivo, o gosto da vida doméstica e as várias formas do 
espírito social próprias do sexo, orientando para o cabal desempenho da missão da mulher na família, no 
meio a que pertence e na vida do Estado. 
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No âmbito de um congresso desportivo, organizado pelo jornal Os Sports, que conseguiu 
aglutinar praticamente todas as associações desportivas do País no sentido de apelarem 
ao Estado para que se colmatasse as sérias debilidades do desporto nacional. (Guia, 
2014, p. 26) 

Em 1942, é composta a Direcção-Geral de Educação Física, Desportos e Saúde Escolar 

(DGEFDSE), através do Decreto-Lei n.º 32241, de 5 de Setembro de 1942, que tem 

como objectivo criar directivas para o bom e forte desenvolvimento desportivo do país, 

tanto na vida adulta, como na vertente educacional e escolar. 

Com o surgimento deste interesse, começa o período em que se podem ver as primeiras 

construções no âmbito desportivo, sendo que muitas delas estão principalmente ligadas 

primariamente ao futebol. 

O governo de Salazar137 cumpria a promessa feita em 1933. (Guia, 2014, p. 26) 

Em 1944 foi inaugurado o Estádio Nacional do Jamor ou Estádio de Honra (ilustração 

38), que serviria para enaltecer, além do desporto, o poderio, a saúde e a grandiosidade 

da Nação. A inauguração teve demonstrações de ginástica efectuadas pelas 

Mocidades Portuguesas e pelos militares, à semelhança do que se fazia noutros países 

com a mesma política governamental ditatorial. 

A ginástica – era mais valorizada do que o desporto propriamente dito. Todos os clubes, 
aliás, seriam obrigados, na década de 40, a incluir a ginástica nos seus programas 
desportivos anuais. (Guia, 2014, p. 44) 

O estádio tem como funções principais, a prática do futebol e do atletismo. 

Posteriormente são construídos mais edifícios para a prática de mais desportos, fazendo 

do Vale do Jamor, um verdadeiro polidesportivo. 

 

                                            
137 António de Oliveira Salazar (1889-1970) nasceu no Vimieiro e foi uma das figuras mais relevantes da 
História Moderna e Contemporânea de Portugal. Salazar teve uma educação católica, estudou no seminário 
de Viseu durante oito anos, algo que o acompanharia na vida pessoal e política. Em 1910 mudou-se para 
Coimbra onde tirou Direito, dois anos depois leciona Ciência Económicas e um ano depois Economia 
política e Finanças, e no ano seguinte conclui o Douctoramento. Foi provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Coimbra entre 1920 e 1923. Em 1928, depois de uma tentativa falhada em 1926, assume a pasta das 
Finanças do governo de Óscar Carmona, com poderes sobre as receitas e finanças de todos os Ministérios, 
atingindo um sucesso sem precedentes, reconhecido nacional e internacionalmente. Após a aprovação da 
Constituição de 1933, Salazar, já como Presidente do Conselho de Ministros, apresenta o Estado Novo, 
dirigido pela União Nacional, criada por si próprio. A figura maior do Estado conduz o país até 1968, 
encontrando-se nessa altura bastante debilitado fisicamente, sendo destituído do cargo, ainda que sem 
saber, nesse mesmo ano. 
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Ilustração 38– vista aérea sobre o Estádio Nacional do Jamor. ([Adaptado a partir de: ] Football Tripper, 2015). 

 

 

Após esta obra surgem uma série de outras, assim como: o Estádio 1º de Maio 

(ilustração 39), do Sporting Clube de Braga, de 1950, e o Pavilhão do Desportos no 

Porto, actualmente Pavilhão Rosa Mota (ilustração 40), inaugurado em 1952, onde 

decorreria o Mundial de hóquei em patins ganho por Portugal, ainda com a cobertura 

em construção; 

 
Ilustração 39 – Vista sobre o Estádio 1º de Maio em Braga, 
Sporting Clube de Braga. ([Adaptado a partir de: ] Estadios.org, 
2010). 

 
Ilustração 40 – Vista para uma das entradas do Pavilhão Rosa 
Mota. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p. 104). 
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o Estádio das Antas (ilustrção 41) no mesmo ano, do Futebol Clube do Porto; era o 

maior à data, e o Estádio da Luz (ilustração 42), acabado em 1954, do Sport Lisboa e 

Benfica, superando a lotação do estádio anterior; 

 
Ilustração 41 – Vista aérea sobre o Estádio das Antas no Porto, 
Futebol Clube do Porto. ([Adaptado a partir de: ] Marques, 2016). 

 
Ilustração 42 – Vista aérea sobre o Estádio da Luz em Lisboa, 
Sport Lisboa e Benfica. ([Adaptado a partir de: ] Benfica Power, 
2012). 

 

o Estádio José de Alvalade (ilustração 43) em 1956, do Sporting Clube de Portugal, 

outra construção com uma dimensão considerável a cerca de um quilómetro da 

construção anterior; e o Estádio do Restelo (ilustração 44) no mesmo ano, do Clube 

de Futebol Os Belenenses. 

 
Ilustração 43 – Vista aérea sobre o Estádio José de Alvalade em 
Lisboa, Sporting Clube de Portugal. ([Adaptado a partir de: ] 
Fórum SCP, 2017). 

 
Ilustração 44 – Vista aérea sobre o Estádio do Restelo em 
Lisboa, Clube de Futebol Os Belenenses. ([Adaptado a partir de: 
] Estadiosmundo, 2017). 

 

No espaço de 12 anos são construídos estes estádios enormes, dos maiores da Europa, 

mas, na maior parte dos casos, por clubes ou entidades privadas, no entanto, ainda 

existe uma certa desconfiança por parte do Estado na profissionalização dos atletas. 

É a própria Legislação de 1943 que o diz: «deseja-se acabar com negócios que arruínam 
os clubes e diminuem o desporto e os desportistas. A beleza do desporto perde-se 
quando se converte num modo de vida, Às organizações cabe assegurar aos seus 
desportistas o condicionamento indispensável ao pleno rendimento das suas faculdades 
físicas; mas deve-lhes ser vedado comprá-los e a estes vender-se.» (Guia, 2014, p. 44). 
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Este período, de aposta desportiva, levou a que, nos anos 60, clubes portugueses e a 

Selecção Nacional, tivessem obtido resultados nunca antes conseguidos. O Sport 

Lisboa e Benfica ganhou a competição europeia mais importante dois anos seguidos e 

o Sporting Clube de Portugal ganhou a competição europeia que juntava os vencedores 

das taças dos diferentes países do continente. A Selecção Nacional de Futebol 

alcançaria o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra. No 

entanto, conhecidos factos que levam a concluir que Portugal foi altamente prejudicado 

no decorrer dessa competição, não faz com que pessoas ligadas ao estado, deixem de 

atribuir a este feito uma considerável dose de sorte. Francisco Cazal-Ribeiro138, 

deputado à Assembleia Nacional, diria publicamente: 

Sejamos realistas, Sr Presidente, e não nos deixemos embalar pela química que 
constituiu a nossa classificação no Campeonato Mundial de Futebol do ano que passou. 
Claro que nem tudo se deve à sorte do jogo mas, com certeza, o indiscutível sucesso 
obtido pela nossa equipa deve-se a uma série de circunstâncias que não se repetirão 
facilmente porque a sorte grande raramente sai mais do que uma vez à mesma pessoa 
ou entidade. (Guia, 2014, p. 48) 

É devido a este paradigma que o desporto entra numa terceira fase, dentro do período 

do Estado Novo, entre 1961 e 1974. Uma fase em que se verifica o falhar da doutrina 

desportiva nacional. Sem uma aposta na qualificação desportiva dos programas 

educacionais, e na construção das suas infraestruturas, por parte do Estado, o 

desenvolvimento desportivo reside apenas nos clubes e instituições desportivas, sendo 

que as mesmas só conseguem contribuir até um determinado ponto. A origem desta 

falha reside no simples, mas preocupante facto, de que a doutrina governamental apoia 

e incentiva o desporto, mas apenas até uma certa medida, ou seja, o desporto deveria 

ser praticado de um modo amador e de um ponto de vista de manutenção, e nunca de 

um modo profissional, em que o objectivo é a progressão. O declínio da construção de 

polidesportivos acompanha o declínio do regime político da época, sendo que em 1974, 

o Estado Novo cai e, toda a nova política vai incidir sobre temas como a educação, a 

habitação, a saúde, etc, deixando de lado o foco no desporto e construção que se venha 

a fazer com esse intuito. 

                                            
138 Francisco Cazal-Ribeiro (nd) foi uma personalidade incontornável na ligação entre a política do Estado 
Novo e o desporto nacional. Foi deputado da Assembleia Nacional e vereador da Câmara Municipal de 
Lisboa, e esteve ligado ao Sporting Clube de Portugal, tendo sido vice-presidente para as Relações 
Externas em 1954, presidente da Direcção em 1957 e reeleito Presidente em 1958, presidiu ao Conselho 
Fiscal em 1963 sendo vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, e mais tarde ocupou a presidência 
do Conselho Fiscal. Entre 1967 e 1969 seria o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. 
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NOVA ÉPOCA DESPORTIVA 

A partir deste momento, surge um novo período de estudo sobre espaços desportivos, 

relacionado com as correntes migratórias que ocorreram vigorosamente com a 

mudança de regimes. Estas correntes levavam quantidades enormes de pessoas dos 

meios rurais para os meios urbanos, fazendo com que houvesse uma grande lacuna na 

preparação da habitação e do espaço urbano, de acordo com esta nova realidade. 

Enquanto estas construções não acontecem, surgem espaços lúdicos e muitas vezes 

desportivos, os quintais desportivos (MEC/DGD, 1987), que numa primeira fase 

surgem de um modo pontual, com pouca organização e uma primitiva qualidade de 

construção. No entanto, com o passar dos anos, garantem-se habitações a um maior 

número de pessoas em Portugal, com entrada na CEE em Janeiro de 1986. 

   
Ilustração 45 – Esquema de campos desportivos numa área de 20 por 30 metros: basquetebol/ judo e esgrima/ voleibol e ténis de 

mesa. ([Adaptado a partir de: ] ME/DGD, 1987, p. 19 – 20). 

 
 

 

Ilustração 46 – Esquema de campos desportivos numa área de 25 por 45 metros: basquetebol com bancada total/ 3x basquetebol com 
bancada parcial/ 3x basquetebol sem bancada/ basquetebol, voleibol e ginástica/ ginástica rítmica e voleibol/ andebol. ([Adaptado 

a partir de: ] ME/DGD, 1987, p. 12 e 20). 

Ilustração 47 – Esquema de campos desportivos numa área de 28 por 51 metros: basquetebol, esgrima e judo/ 2x basquetebol e 
ginástica/ ginástica desportiva. ([Adaptado a partir de: ] ME/DGD, 1987, p. 21). 
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Por via dos fundos comunitários disponibilizados em 1986, foi alterada a política 
desportiva e, consequentemente, o parque desportivo foi renovado. (Pinheiro, 2015, p. 
19) 

Consequentemente, surge a intenção de dotar o espaço público com equipamentos 

desportivos de qualidade, através do estudo sobre o tema e através do recurso a fundos 

disponibilizados pela CEE. Estes equipamentos surgem em dois contextos, o contexto 

escolar e o contexto urbano. 

No primeiro caso, o Estado mostra o seu esforço com publicações da Direcção-Geral 

dos Desportos, entidade pertencente ao Ministério da Educação e da Cultura, onde faz 

um estudo sobre a organização espacial, baseada nas áreas que os desportos ocupam, 

determinando as tipologias que um polidesportivo escolar deverá ter. Através desta série 

de publicações, a DGD também normaliza dimensões dos campos dos vários desportos 

(ilustrações 45, 46 e 47). 

Em relação ao segundo caso, a DGD também dedica uma publicação, utilizando o caso-

estudo de um projecto para o Quintal Desportivo em Carnaxide, através de uma série 

de plantas, cortes, alçados, uma axonometria, e um breve estudo sobre o local de 

implantação (ilustrações 48 e 49). Esta versão de quintal desportivo, é uma versão 

mais desenvolvida e cuidada do que a referida anteriormente. 

 
Ilustração 48 – Planta Geral do Quintal Desportivo de Carnaxide 
([Adaptado a Partir de: ] MEC/DGD, 1987, p. 5). 

 
Ilustração 49 – Axonometria geral do Quintal Desportivo de 
Carnaxide. ([Adaptado a partir de: ] MEC/DGD, 1987, p. 6). 

Esta seria a fase de maior desenvolvimento nacional dos polidesportivos em Portugal, 

que acompanharia os importantes acontecimentos do país, tanto a Revolução de 1974 

como, mais significativamente, a entrada na CEE em 1986. 
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MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO 

Apesar de, em Portugal, os pavilhões desportivos terem surgido, em força, a partir dos 
anos 80/90, só recentemente começam a ser construídas, de forma mais constante, uma 
série de estruturas de autor. Estas últimas, já com um olhar diferente por parte do 
arquitecto, apresentam cuidados relativamente ao que as rodeia. (Pinheiro, 2015, p. 45). 

Entretanto, os polidesportivos foram alvo de alterações no entrar do novo milénio, tendo 

com seu principal impulsionador, a Expo 98, que teve lugar na zona oriental de Lisboa, 

numa antiga zona industrial à beira rio. 

Arquitectónica e socialmente, a construção de uma nova área no contexto da Expo, que 

viria mais tarde a transformar-se na Freguesia do Parque das Nações, teve um efeito 

de internacionalização nacional e, mais particularmente, lisboeta, com inúmeras obras 

de autores nacionais e internacionais. No entanto, no sentido inverso, este evento 

assumiu-se como modo de mostrar o país e a cidade ao resto do mundo. 

 

 

 
Ilustração 50 – Vista sobre a Altice Arena. ([Adaptado a partir de: ] Sailorwalkingtours, 2014). 

 

O edifício, no contexto desportivo, que mais se destacou na Expo 98 foi, sem dúvida, o 

Pavilhão da Utopia (ilustração 50), do arquitecto, que, depois da Expo acabar, se 

passou a chamar Pavilhão Atlântico, este multiusos e polidesportivo surge com uma 

imagem única e completamente inovadora em Portugal, projectado por Regino Cruz139 

                                            
139 Regino Cruz (1954-) nasceu em Lisboa, e é um arquitecto com atelier no Estoril, fundado em 1990, e 
com experiência em inúmeros tipos de projectos, entre os quais, residências, hotéis, equipamentos 
desportivos, institucionais, comerciais, escritórios, etc. Reigino Cruz, além de arquitecto também lecionou 
nas universidades de Santa Úrsula, e como professor convidado, na Fundação Mário Pinotti, ambas no Rio 
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Para termos uma ideia da sua relevância, o seu nome mudou para MEO Arena em 

2013, depois de um patrocínio assinado com a MEO, e em 2017 para Altice Arena, na 

consequência da compra da MEO por parte da Altice. Ou seja, o seu valor enquanto 

equipamento é tão reconhecido, que está envolvida num dos seus patrocínios uma das 

maiores empresas do país. 

No entanto, a prova mais significativa do seu valor, são os eventos que tomam lugar 

neste espaço, que são na maior parte, eventos de larga e internacional dimensão. São 

exemplo de eventos como, concertos musicais dos artistas mais relevantes nacional e 

internacionalmente: o Festival da Canção de 1999 e 2000; os MTV Europe Music 

Awards de 2005; o Festival Super Bock Super Rock a partir de 2015; a Web Summit em 

2016 e 2017; o Festival Eurovisão da Canção, a realizar em 2018; etc, tomaram, tomam 

e tomarão lugar neste espaço. Dos eventos desportivos destacam-se: o ATP – Tennis 

Masters Cup de 2000, que teve como finalistas Andre Agassi e Guga; o Mundial de 

Atletismo em Pista Coberta de 2001; assim como várias finais de competições 

europeias e mundiais de futsal e de hóquei em patins, etc. 

Foi a partir deste momento, que a comunidade desportiva em Portugal ficou com um 

polidesportivo à sua disposição, um edifício completamente diferente de tudo o que se 

fazia, com um programa mais flexível e abrangente e com um sistema estrutural, em 

madeira, bastante revolucionário neste tipo de construção. 

Embora não hajam exemplos de polidesportivos que se assemelhem ao Altice Arena, 

foi um pouco depois da construção do mesmo que começaram a surgir obras deste 

género com tipologias, sistemas estruturais e abordagens em relação ao sítio, diferentes 

do que se fazia anteriormente. Como resultado deste diferente modo de actuação 

relativamente à abordagem projectual dos polidesportivos, surgem novas tipologias no 

âmbito desportivo, que, embora não sejam polidesportivos no típico sentido da palavra, 

não podem ser postas de lado. 

 

 

                                            
de Janeiro. Durante a sua carreira, recebeu inúmeros prémios, distinções e menções honrosas. Assinou 
três obras literárias e os seus projectos foram publicados em dezenas de outras publicações, impressas e 
online. 
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Ilustração 51 – Vista sobre o espaço de entrada a partir do 
exterior do Multiusos de Guimarães. (Adaptado a partir de: ] 
Pitagoras Group, 2017a). 

 
Ilustração 52 – Vista do interior do Multiusos de Fafe. ([Adaptado 
a partir de: ] Fafe. Câmara Municipal, 2017). 

Um dos polidesportivos mais emblemáticos, até aos dias de hoje, é o Multiusos de 

Guimarães (ilustração 51). Inaugurado em 2001 e projectado pelo Pitágoras Group140, 

este equipamento é o principal palco para os espetáculos que tomam lugar na zona 

norte do país, com uma capacidade de cerca de 3000 lugares. Neste caso a obra é de 

autor, no seguimento do que acontecera com a Altice Arena. 

Outro exemplo de um polidesportivo de autor, é o Multiusos de Fafe (ilustração 52), 

inaugurado em 2003, tem uma capacidade de 1646 lugares sentados, sendo que pode 

ascender até aos 5000. Projectado pelo Arquitecto Carlos Prata141, é dotado de uma 

relação com a envolvente bastante mais pensada, um sistema construtivo mais 

inteligente e articulado com o programa, uma abordagem aos acabamentos bastante 

mais cuidada, e a utilização de conceitos espaciais únicos neste tipo de edifícios. 

Um dos eventos que ajudou este impulsionar de construção desportiva, não em termos 

de diversidade tipológica, mas em termos de quantidade de construção, foi a realização 

do Campeonato da Europa de Futebol em 2004, em Portugal. Para este evento, foram 

utilizadas verbas nunca antes disponibilizadas. Foram construídos dez estádios de 

futebol com capacidades que variam entre os 28263 e os 65647 lugares sentados, algo 

nunca antes visto em Portugal. 

No entanto, este foco no futebol, vem evidenciar a maior patologia desportiva do país, 

a importância que o mesmo dá a um desporto em detrimento de todos os outros. Embora 

                                            
140 Pitagoras Group (1990-presente) foi fundada em 1990 e tem no seu portfólio mais de 500 projectos 
com diversos programas, localizações e dimensões. Tem como fundadores, os arquitectos Raul Roque, 
Manuel Roque e Alexandre Coelho Lima. É ainda composto por parceiros responsáveis no Brasil, 
Moçambique e Gana. Esta firma tem inúmeros projectos publicados em edições nacionais e internacionais. 
141 Carlos Prata (1950-presente) é um arquitecto formado na Escola Superior de Belas-Artes do Porto em 
1975. Durante 10 anos, entre 1980 e 1990 é assistente nas disciplinas de Análise do Território e de Projecto, 
na escola onde tirou o curso e na FAUP, é nesta última que, em 1999, dá a aula de Projecto IV. Formou o 
atelier com o seu nome em 1985 e tem a maior parte da sua obra no norte de Portugal. Foi vogal do 
Conselho Directivo da Seccção Regional Norte e do Conselho Nacional da AAP, e do Conselho Directivo 
Nacional da AO. Tem várias obras publicadas em livros e revistas, participando em várias exposições. 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  93 

exista um desenvolvimento notório dos espaços polidesportivos do século XXI, esse 

desenvolvimento nunca acompanhou na totalidade o apoio e tenção dada aos estádios 

de futebol. 

O espaço polidesportivo construído no Estádio Alvalade XXI, situa-se sob as bancadas 

do mesmo e nunca foi capaz de responder às regras exigidas para que se praticassem 

competições no mesmo, servindo apenas para treino. O clube acabaria por inaugurar 

um novo espaço polidesportivo em 2017, o Pavilhão João Rocha, com 3 mil lugares, 

pelos Mörschel Arquitectos142. O polidesportivo do Estádio do Dragão, a Arena Dragão 

Caixa, com 2179 lugares, só foi inaugurada em 2009, cinco anos depois do Europeu, 

pelo atelier de Manuel Salgado143, dos RISCO144. Sendo que o único estádio que 

inaugurou o polidesportivo no mesmo ano em que ocorreu a competição para que o 

estádio fora construído, foi o Pavilhão Fidelidade, com 2400 lugares, pelos mesmos 

arquitectos do estádio, os Populous145, anexo ao novo Estádio da Luz, embora que, 

sem uma inovação digna de registo.Em 2007 é inaugurado o Multiusos de Gondomar 

Coração de Ouro, de Álvaro Siza Vieira, um dos nossos casos de estudo. 

  

                                            
142 Mörschel Architects (2009-presente) é um escritório de arquitectura fundado pelo arquitecto Andreas 
Mörschel. O seu fundador começou o curso de arquitectura na Universidade de Estugarda, estudando na 
Universidade do Porto entre 1995 e 1996, sendo que, entre 1999 e 2001 tira uma Pós-Graduação na 
Universidade do Minho e na Universidade Católica Portuguesa. De 2006 a 2009 faz parte de uma empresa 
de Arquitectura, a BMM – Balonas, Menano e Mörshel, Arquitectos. 
143 Manuel Salgado (1944-presente) é um reconhecido arquitecto português, licenciado pela Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa em 1968. Entre 1972 e 1983 foi director do Departamento de Urbanismo 
e director técnico uma empresa pública de projectos, tendo formado o atelier RISCO em 1984, do qual sairia 
em 2007 para exercer funções como vereador na Câmara Municipal de Lisboa. É professor convidado no 
Instituto Superior Técnico, e ganhou os prémios: Valmor, referente a obra de 1980; Internacional de 
Arquitectura em Pedra, peo projecto do CCB; da Associação Internacional de Críticos de Arte, em 1998; do 
Instituto Português de Design em 1999; e Arquitectura em Tijolo à Vista da Cerâmica Vale do Gândara, em 
2003. 
144 O atelier RISCO (1974-presente) foi fundado em 1974, focado no design gráfico e industrial, sendo que, 
com a entrada de Manuel Salgado em 1984, a firma foi mudando as suas dinâmicas de trabalho, com 
políticas de equipas integradas. Foi a partir deste período até aos dias de hoje que a empresa se focou no 
planeamento urbano e projecção de edifícios singulares. 
145 A Populous (1983-presente) anteriormente denominada por HOK Sport Venue Event, foi fundada em 
1983 sob a alçada da HOK como empresa-mãe. Em 2009 a HOK SVE torna-se independente da HOK e 
muda o nome para o actual, Populous. Esta empresa é especializada na projecção e construção de recintos 
desportivos dos desportos mais praticados mundialmente, assim como, futebol, basquetebol, beise 
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O Centro de Alto Rendimento do Pocinho (ilustração 53), é aberto ao público em 

2008, projectado por Álvaro Fernandes Andrade146, que, embora construído para o 

potenciamento do remo, serve mais do que apenas esse desporto, e contraria tudo o 

que tinha sido feito no contexto desportivo até então. Esta obra é desenhada de um 

modo marcadamente topográfico, servindo-se da morfologia do terreno para se 

desenvolver, em vez de se servir, como é habitual, das dimensões estipuladas dos 

campos ou áreas desportivas. 

 
Ilustração 53 – Vista a partir do topo do Centro de Alto 
Rendimento do Pocinho. Fernando Guerra. ([Adaptado a partir 
de: ] Basulto, 2014). 

 
Ilustração 54 – Vista sobre a Arena Dragão Caixa. Fernando 
Guerra. ([Adaptado a partir de: ] RISCO, 2017). 

Em 2009 foi concluído o Arena Dragão Caixa (ilustração 54), desenhado por Manuel 

Salgado, dos RISCO. Obra que conclui o campus competitivo do Futebol Clube do 

Porto, por acabar desde o Euro 2004. Este edifício, embora com algumas características 

bem comuns de polidesportivos, é resolvido numa zona particular, entre o Estádio do 

Dragão e a estrada Via de Cintura Interna, ou seja, um programa de cariz tipicamente 

rectangular que tinha de ser implantado numa área com um formato curvo e bastante 

vincado, tanto pelo estádio como pela autoestrada. O pavilhão acompanha, 

marcadamente, a curva existente, com o campo das várias modalidades a quase que 

tocar os limites do terreno, sendo que os diferentes espaços programáticos ocupam a 

diferença entre a área total e o campo de jogos. A chave do projecto, neste caso, foi o 

correcto posicionamento da área de jogo, que acabou por dotar o mesmo de um caracter 

bastante particular. 

O Centro Cultural de Viana do Castelo, outra das obras que servirá de caso-estudo 

na presente dissertação, foi inaugurada em 2013, e projectado por Eduardo Souto de 

Moura. Este equipamento tem a capacidade de 2 mil lugares sentados, podendo 

ascender aos 2700 no caso de espectáculos com assistência em pé. Este edifício, além 

                                            
146 Álvaro Fernandes Andrade formou-se em Arquitectuta na FAUP em 1999, e tornou-se mestre pelas 
FAUP e FEUP em 2004. Integrou, em 2000, o corpo docente da universidade onde se formou. É director 
do Departamente de arquitectura da m.pt desde 2004, e Partner da spacialAR-TE desde 2008. 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  95 

de ser desenhado com uma abordagem bastante diferente do que é comum, está 

inserida no contexto de uma frente ribeirinha em que tem como edifícios vizinhos, obras 

como a Praça da Liberdade de Fernando Távora147, a Biblioteca Municipal de Viana 

do Castelo, de Álvaro Siza Vieira, entre outros. Afirmando-se como uma das obras de 

referência da cidade. 

 

 
Ilustração 55 – Vista sobre o Pavilhão João Rocha. ([Adaptado a 
partir de: ] Sporting Clube de Portugal, 2017). 

 
Ilustração 56 – Vista para a área de prática desportiva da 
Academia de Ginástica de Guimarães. ([Adaptado a partir de: ] 
Pitagoras Group, 2017b). 

 

A Academia de Ginástica de Guimarães (ilustração 56) foi concluída em 2017, 

projecto do Pitagoras Group, esta obra é assumidamente construída para a prática de 

ginástica mas, do modo como é construída, permite sem grandes problemas logísticos, 

a prática de um vasto leque de desportos. 

É deste modo que conseguimos ter uma noção de como ocorreu a evolução dos 

espaços polidesportivos em Portugal, sendo que nos encontramos num ponto, em que 

existem várias obras de elevado valor no nosso país. No entanto, entendemos que a 

construção de qualidade destas instalações, deverá ser sempre apoiado num sistema 

desportivo forte e consistente, seja ele educacional, corporativo ou lúdico. 

  

                                            
147 Fernando Távora (1923-2005) nasceu no Porto e tirou o curso de Arquitectura na ESBAP em 1952. Foi 
um dos arquitetos mais importante no panorama moderno português. Associado formalmente ao movimento 
moderno, Fernando Távora influenciaria como professor e como colega de trabalho, arquitectos como 
Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura, ambos vencedores do prestigiado prémio Pritzker. Após sair 
da Escola de Belas Artes, o arquitecto lecionou na mesma, sendo que mais tarde, teria um papel importante 
na afirmação do curso de Arquitectura na Universidade de Coimbra. Tem inúmeras obras de referência 
espalhadas por todo o país. Além de edifícios, Fernando Távora também apresenta um elevado nível de 
obras escritas, que desenvolvera ao longo dos anos, tornando-se referência para toda a comunidade 
arquitectónica portuguesa e internacional. 
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Ilustração 57 – planta de implantação do novo Pavilhão dos Desportos em relação ao antigo Palácio de Cristal. ([Adaptado a partir 

de: ] Pinheiro, 2015, p. 130). 

Poente 
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4. UM ESTUDO DE TRÊS CASOS 

MÉTODO 

No presente capítulo iremos fazer o estudo de edifícios que compreendemos serem dos 

mais relevantes no panorama dos polidesportivos em Portugal. 

O modo como o vamos realizar, organiza-se da maneira que achamos mais pertinente, 

ou seja, uma breve introdução aos edifícios, ao qual se segue um estudo sobre o 

arquitecto responsável pela obra, sobre o contexto social em que a mesma se insere, 

qual a relevância desportiva nas cidades em questão, e posteriormente, as tipologias, 

os sistemas estruturais e a relação com o sítio. No fim de cada subcapítulo iremos fazer 

uma reflexão sobre a influência que as obras tiveram, têm ou terão em cada local. 

 

 
 

4.1. PAVILHÃO ROSA MOTA 

O Pavilhão Rosa Mota, inicialmente com o nome de Pavilhão dos Desportos, foi 

concluído em 1952, desenhado pelo arquitecto José Carlos Loureiro, tendo sido 

construído na sequência da demolição do antigo Palácio de Cristal do Porto, prova 

disto é o nome dado aos jardins circundantes ao edifício, ainda chamados de Jardins 

do Palácio de Cristal (ilustração 57). 

Em 2017 começam as obras de reabilitação do edifício com projecto da autoria da 

Ferreira de Almeida Arquitectos148. O objectivo inicial seria delegar o projecto a José 

Carlos Loureiro, no entanto, a apreciação negativa por parte da Câmara Municipal do 

Porto fez com que se lançasse novo concurso, acabando entregue aos arquitetos 

anteriormente referidos. 

                                            
148 Ferreira de Almeida Arquitectos (1984) é um escritório liderado pela arquitecta Rosário Rodrigues 
Ferreira de Almeida e pelo arquitecto Nelson Ferreira de Almeida. A primeira, licenciou-se em 1982, e fez 
parte de uma série de empresas relacionadas com Arquitectura e as suas especialidades. Em 2014 e 2015 
ganhou inúmeros prémios referentes aos projectos de reabilitação do Quarteirão das Cardosas e à 
construção do Mercado do Bom Sucesso, respectivamente, ambos no Porto. O arquitecto Nelson Ferreira 
de Almeida formou-se em 1983 e assumiu cargos em instituições relacionadas com Arquitectura assim 
como noutras áreas. Desde 1996 que tem vindo a ganhar vários prémios por obras construídas em Portugal. 
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ARQUITECTO JOSÉ CARLOS LOUREIRO 

José Carlos Loureiro nasceu em 1925, na Covilhã, ingressou e concluiu os estudos no 

Curso Geral dos Liceus de Coimbra. No ano lectivo de 1941/1942 entrou na EBAP, em 

Arquitectura, e defendeu o CODA em 1950. Já trabalhava desde 1947, mas só abre 

gabinete próprio, no Porto, no mesmo ano da defesa do CODA. Em 1960, o atelier muda 

de instalações, para o edifício Luso-Lima, de sua autoria, constituindo sociedade com o 

arquitecto, e seu antigo aluno, Luís Pádua Ramos149, com quem já trabalhara desde 

1955. Entre 1950 e 1972 exerceu funções de docente, como 2º assistente, na escola 

onde tirara o curso de Arquitectura, retirando-se com intuito de se dedicar totalmente à 

profissão de arquitecto. Em 1976 o gabinete muda de nome para GALP, Gabinete de 

Arquitectura, Loureiro e Pádua, em conjunto com o arquitecto com que trabalhava há 

vários anos. José Carlos Loureiro ganhou um prémio dado pela ESBAP, através do seu 

trabalho O Azulejo – Possibilidade da sua reintegração na Arquitectura Contemporânea. 

Voltou a leccionar em 1992, como professor convidado, pela FAUP. Tem sido 

participante activo em congressos e colóquios, nacionais e internacionais, tendo 

desempenhado cargos administrativos de âmbito camarário no Município o Porto. Em 

2009 foi galardoado com a Medalha de Mérito, Grau de ouro, do Município do Porto e, 

em 2017, com a Medalha de Mérito Profissional da Câmara Municipal de Gondomar. 

As suas obras estão espalhadas por vários pontos do País, com uma vincada incidência 

sobre o Porto e o Norte de Portugal, sendo que, em termos programáticos, mostra 

bastante mais variedade do que na localização das obras. Edifícios de carácter 

desportivo, habitacional uni e plurifamiliar, administrativo, comercial e educacional, são 

alguns exemplos de programas desenvolvidos pelo arquitecto. 

Entre as diversas obras projectadas pelo arquitecto, podem-se destacar: a Pousada de 

São Bartolomeu (ilustração 58), em Bragança, dois anos passados da construção do 

Pavilhão Rosa Mota; em 1959, o Edifício Parnaso (ilustração 61) no Porto, com 

programa habitacional, comercial e escolar; o Conjunto Habitacional Luso-Lima 

(ilustração 59), em 1960 no Porto; a Casa-Atelier Júlio Resende (ilustração 60) em 

                                            
149 Luís Pádua Ramos (1931-2005) nasceu em Lourenço Marques, actual Maputo, Moçambique. Em 1945 
vai para o Porto, onde acaba o ensino secundário. Em 1957 é formado em Arquitectura na ESBAP com a 
apresentação do CODA. Antes de acabar o curso de Arquitectura já tinha sido convidado a trabalhar no 
gabinete de arquitectura de José Carlos Loureiro, seu professor. Em 1952 e 1953 participou na organização 
da I e II Exposição Magna da ESBAP, e em 1959 fez parte de uma das equipas selecionada para o concurso 
do anteprojecto da sede na Fundação Calouste Gulbenkian. Foi um vívido amante de ourivesaria, e um 
colecçionador de obras de arte, colecções internacionalmente reconhecidas. 
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1962, em Gramido, Valbom, Gondomar; um edifício de Habitação Colectiva em 

Aveiro, 1964; em 1965, a Escola de Iniciação de Arte, Calouste Gulbenhian, no 

Porto; o Mercado de Barcelos (ilustração 62), em 1966; um Conjunto Habitacional 

em Barcelos, em 1968; em 1973, a requalificação do Edifício do BPI,  na Praça Infante 

D. Henrique, no Porto; a Agência de Barcelos da CGD em 1973; a Agência de Braga 

(ilustração 63) do Banco Nacional Ultramarinho em 1973; em 1973, o Adro da Igreja 

Matriz de Vimioso; o Hotel D. Henrique, no Porto, em 1974; etc. Pode-se afirmar que 

estas obras, projectadas após o Pavilhão Rosa Mota, mantêm sempre características 

semelhantes à mesma, sendo que, muitas dessas características correspondem a 

configurações exploradas pelas bases da Arquitectura Moderna. 

 
Ilustração 58 – Vista a partir da piscina, sobre a consolda da 
Pousada de São Bartolomeu, Bragança. ([Adaptado a partir de: ] 
Pousadas de Portugal, 2017). 

 

 
Ilustração 59 – Edifício principal do 
conjunto Habitacional Luso-Lima. 
([Adaptado a partir de: ] Dias, 2008). 

 

 
Ilustração 60 – Entrada da Casa-
Atelier Júlio Resende. ([Adaptado a 
partir de: ] Fundação Júlio Resende, 
2017). 

 

 
Ilustração 61 – Entrada do Edifício Parnaso. ([Adaptado a Partir 
de: ] Salema, 2013). 

 

 
Ilustração 62 – Mercado de Barcelos, piso superior. ([Adaptado 
a partir de: ] Rodríquez, 2013). 

 

 
Ilustração 63 – Interior do Balcão de 
Braga do Banco Nacional 
Ultramarino. ([Adaptado a partir de: ] 
Rodríguez, 2013). 
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O sistema estrutural escolhido na maior parte das obras do autor é o sistema de pilotis, 

que utiliza o betão armado, quer seja um Pavilhão Desportivo, uma Casa-Atelier ou uma 

Torre de Habitação, deste modo, os edifícios tendem a aproximar-se das características 

apresentadas por Corbusier através dos Cinco Pontos da Nova Arquitectura em L’Espirit 

Nouveau, sendo o sistema estrutural o primeiro desses cinco pontos. 

O segundo ponto surge como consequência do primeiro, ou seja, a utilização de Pilotis 

confere a possibilidade ao autor de desenhar a planta livre do sistema estrutural. Esta 

característica está presente em muitas obras de José Carlos loureiro, e é 

maioritariamente aproveitada nos momentos de entrada dos seus edifícios, no entanto 

não se deixa de desenvolver no interior os mesmos. A entrada no Edifício Parnaso ou 

modo como os espaços internos do Mercado de Barcelos e do Banco Ultramarino se 

articulam são exemplos deste Ponto. 

Outros dos pontos que surge através deste sistema são, a liberdade de desenho das 

fachadas e a possibilidade de se optar por vãos horizontais de grande envergadura, o 

terceiro e quarto ponto, respectivamente. A Casa-Atelier Júlio-Resende e o Banco 

Ultramarino são obras que se aproveitaram bastante do livre desenho da fachada, 

enquanto que, a Pousada de S. Bartolomeu e o Mercado de Barcelos, nos 

apresentam uma série de vãos horizontais que não eram possíveis sem aplicar a lógica 

oferecida por Corbusier. 

A utilização do sistema estrutural de modo a conferir espaços habitáveis nas coberturas 

dos edifícios, o Quinto Ponto de Corbusier, não foi tão explorada pelo arquitecto, sendo 

que se compreende esse facto, devido à fase embrionária em que se encontrava o 

Modernismo em Portugal, e pelo o clima presente no norte do país, com níveis de 

precipitação elevados e uma alta probabilidade de nevar, o que possivelmente faria com 

que o arquitecto mantivesse essa possibilidade de lado. 

No entanto, José Carlos Loureiro aproveitou estas características de modo a criar 

espaços e relações espaciais que se revelariam essenciais no desenvolvimento da 

arquitectura moderna, assim como a utilização do duplo pé-direito no Banco 

Ultramarino, ou de pátios, sub ou sobre-elevados, presentes no Edifício Parnaso ou 

no Mercado de Barcelos. 

Cronologicamente, a obra estudada no presente cápitulo serviu como rampa de 

lançamento para os projectos futuros do arquitecto José Carlos Loureiro e, 
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paralelamente, como rampa de lançamento para a construção dos equipamentos 

desportivos na cidade do Porto e em Portugal. 

Ou podemos ir mais longe, e afirmar que o Pavilhão dos Desportos, surge com um 

caso de estudo importante e pioneiro no contexto do aparecimento e desenvolvimento 

da conhecida Escola do Porto, que viria a formar uma série de arquitectos da maior 

relevância tanto nacional com internacional, entre eles os arquitectos galardoados com 

o Pritzker, Álvaro Siza Viera e Eduardo Souto de Moura. 

CONTEXTO DESPORTIVO NA CIDADE DO PORTO 

É na passagem do século XIX para o XX que aparecem os primeiros clubes e entidades 

desportivas na cidade, algumas delas bastante relevantes até aos dias de hoje, assim 

como o Boavista Futebol Clube, primeiro como The Boavista Footballers, em 1903, e o 

Foot-ball Club do Porto, em 1893, e mais tarde refundado, em 1906, como Futebol Clube 

do Porto. Estes clubes tinham como actividade principal o futebol, e isto acontecia 

porque o desporto era importado pelos ingleses instalados na cidade. No caso do 

Boavista, os primeiros jogadores eram moradores na zona da Boavista, limite Norte 

(Avenida da Boavista) e Noroeste (Rotunda da Boavista) da Freguesia de Massarelos, 

actual União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, onde está localizado, a 

Sudoeste, o Pavilhão Rosa Mota, construído para acolher o Mundial de Hóquei em 

Patins, desporto que, embora pouco apoiado ao longo dos anos no país, tem a 

Selecção Portuguesa como a segunda Selecção com mais títulos e medalhas em todos 

os Mundiais. 

Em 2011, Jorge Marmelo150 escreve um artigo no Público, com o título História 

centenária do Académico FC conta a evolução do desporto no Porto, onde faz o paralelo 

entre o desenvolvimento do Académico Futebol Clube o desporto na cidade. Através do 

estudo deste tema, conclui-se que o clube, de modo a manter a eclesidade de desportos 

praticados, foge à profissionalização dos atletas, principalmente no futebol, onde fora 

um dos mais representativos clubes no início do século XX. Esta escolha pelo vasto 

leque de desportos contrasta com instituições que se apoiaram quase exclusivamente 

                                            
150 Manuel Jorge Marmelo (1971) é um jornalista e escritor nascido no Porto. Começou a carreira de 
jornalista no diário Público, em 1989, desde a fundação do mesmo. Foi em 1996 que escreveu a sua 
primeira obra literária, O Homem que Julgou Morrer de Amor / O Casal Virtual. Desde esse momento até 
aos dias de hoje já escreveu dezena de obras e participou numa série de outras, escritas em parceria. Em 
2004 ganhou o prestigiado Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, pela Associação Portuguesa 
de Escritores da Câmara Municipal de Famalicão. As suas obras foram editados em Espanha, França e no 
Brasil. 
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no futebol, marginalizando os outros. Por ambíguo que pareça, é a marginalização da 

maior parte dos desportos que faz com que os clubes, através da prática do futebol, 

cresçam nacional e internacionalmente. Isto é o que vem a acontecer até aos dias de 

hoje na cidade, embora não tanto como na zona sul do país, incluindo Lisboa, onde o 

caso ainda é mais gritante. 

TIPOLOGIA, SISTEMAS ESTRUTURAIS E RELAÇÃO COM O SÍTIO 

A partir daqui, iremos abordar o edifício de um modo em que relacionamos diferentes 

temáticas constantemente. 

O antigo Pavilhão dos Desportos está localizado num terreno que tem como limites, a 

Norte, a Rua de D. Manuel II, a Sul, a Rua da Restauração, a Nascente, a Rua Jorge 

Viterbo Ferreira e a Poente, a Rua de Entre-Quintas. A cota onde o mesmo é implantado 

dá-lhe um destaque bastante evidenciado, principalmente quando estamos a sul do 

edifício, nomeadamente na margem sul do Rio Douro ou na encosta norte de Vila Nova 

de Gaia, fazendo com que o Pavilhão e os seus jardins se assumam como um marco 

(Lynch, 1960). 

Esta posição geográfica (ilustração 64) e altimétrica (ilustração 65), além de dotar o 

edifício de uma característica de imponência, também nos oferece, ao percorrermos os 

seus jardins, vistas e relações de longa distância e amplitude, que contrastam com a 

clausura presente no espaço, criada pela massa arbórea. 

 

 
Ilustração 64 – Vista aérea sobre o Pavilhão Rosa Mota e do Rio douro entre a Ponte D. Luís 
I, a nascente, e a Ponte da Arrábida, a poente. ([Adaptado a partir de: ] Google, Inc, 2017). 

 
Ilustração 65 – Vista para o 
Pavilhão Rosa Mota e os seus 
jardins, a partir da margem norte do 
Rio Douro e sob a Ponte da 
Arrábida. ([Adaptado a partir de: ] 
Rodríguez, 2013). 
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O Pavilhão Rosa Mota apresenta-se como um caso único de relação com o espaço, 

começando esta relação na consolidação do antigo Palácio de Cristal e dos seus 

jardins. Norberg-Schulz apresenta-nos a natureza como base da pirâmide e a 

arquitectura como o topo, e é a partir desta noção que o Pavilhão dos Desportos se fixa 

no sítio ainda antes de existir, porque o mesmo seria completamente diferente caso os 

jardins não fossem do modo que são. O Palácio de Cristal foi construído através de 

uma linguagem arquitectónica que o tornou bastante susceptível à efemeridade, facto 

comprovado pelo curto espaço de tempo em que foi desmantelado. Esta característica 

efémera foi substituída por uma de durabilidade, através da utilização de betão armado 

na construção do edifício que o veio substituir. No entanto, mesmo havendo uma ruptura 

total com as formas, proporções, escalas e materiais utilizados anteriormente, a nova 

obra continua a ser identificada pelos locais, devido à sua histórica envolvente, pelo 

nome antigo, de Palácio de Cristal. Algo semelhante ao que aconteceu com Kallmann e 

à sua relação com a antiga residência de infância, através da identificação dos passeios. 

Se o novo edifício se relaciona com as pessoas através de referências construtivas 

locais mais antigas, a Torre Docem ou o antigo Palácio de Cristal, também oferece 

um sistema de relações consolidado com o presente, em relação ao edifício e aos 

jardins, do ponto de vista construtivo como natural. 

No caso do Pavilhão, o seu peso relaciona-se com uma série de outros edifícios da 

cidade com características de marco, construídos, sobretudo, através da utilização de 

materiais nobres. Podemos ver na Sé, na Torre dos Clérigos, na Câmara Municipal 

do Porto ou na Ponte da Arrábida, alguns destes casos. (ilustrações 66 e 67) 

 
 
 
 

 
Ilustração 66 – Sistema de relações com elementos construtivos, 
Torre dos Clérigos, Câmara Municipal do Porto, e natural, massa 
arbórea da cidade e o Rio Douro, Miguel Nogueira. ([Adaptado a 
partir de: ] Lobão, 2017) 

 
Ilustração 67 – Sistema de relações com elementos construtivos, 
Ponte da Arrábida e edifícios corporativos poderosos, e naturais, 
massa arbórea a oeste do Pavilhão, Rio Douro e Oceano 
atlântico, Miguel Nogueira. ([Adaptado a partir de: ] Lobão, 2017) 
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Ilustração 68 – Vista aérea sobre o Pavilhão Rosa Mota, os seus Jardins, o Rio 
Douro e a margem Sul do Rio Douro. ([Adaptado a partir de: ] Pnheiro, 2015, p. 
124) 

 

No caso dos Jardins, em primeiro lugar, relacionamos a densa, e bastante presente, 

massa arbórea dos jardins, com a mesma, presente nas zonas circundantes, quer sejam 

os parques e quintas vizinhas ou as zonas verdes na encosta de Vila Nova de Gaia, 

margem sul do rio Douro. Em segundo lugar, a evidente e directa relação do Lago dos 

jardins com o mesmo rio. (ilustrações 66, 67 e 68). Venturi apresenta a parede como 

charneira entre interior exterior, que os desenha e define. Em relação à obra em causa, 

este elemento não é o que, espacialmente, o define na totalidade. A parede apenas se 

constitui como elemento de charneira a partir do piso3 (ilustração 80), o espaço circular 

entre pilares, até ao mesmo piso, assume-se claramente como interior e exterior ao 

mesmo tempo. 

Nestes pisos, os planos que limitam a entrada no edifício são em vidro (ilustração 73 e 

74) que, ao longo da galeria, vão sendo colocados em posições diferentes (ilustrações 

69, 70, 71 e 72). O verdadeiro limite entre o interior e o exterior, antes de chegarmos ao 

piso 3, são as bancadas, visto que, só quando passamos pelas mesmas é que deixamos 

de estar num espaço exterior, passando a um completamente interior. 

 
Ilustração 69 – Detalhe de estudo original: Corte: 

A B (Este – Oeste). ([Adaptado a partir de: ] 
Pinheiro, 2015, p. 136). 

 

 
Ilustração 70 – Detalhe de estudo original: Corte 

C D (Norte – Sul). ([Adaptado a partir de: ] 
Pinheiro, 2015, p. 136). 
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Ilustração 71 – Corte do projecto de requalificação: Norte – Sul, projecto de 
requalificação em curso. ([Adaptado a partir de: ] Lobão, 2017,  2:40 min.). 

 

 

Ilustração 72 – Corte original: Este – Oeste. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 
2015, p. 135). 

 

Tipologicamente, o Pavilhão foi bastante inovador e irreverente à época. A planta foi 

desenhada com base no círculo perfeito e o edifício é resolvido com a utilização de uma 

imponente cúpula. Esta cúpula é aberta nos pisos 0 (ilustração 79), 1 (ilustração 75 e76) 

e, parcialmente, no piso -1 (ilustração 75 e 76), através de uma galeria. 

Todos os pisos, excepto o -1 e o 3, apresentam, no seu perímetro exterior espaços de 

circulação e bancadas para o público, e no centro o campo de jogos ou a vista sobre o 

mesmo. O piso -1 só é visível desde o lado sul do Pavilhão, tendo como função, albergar 

serviços administrativos, de serviço, camarotes e espaços para os atletas, como 

instalações sanitárias e balneários, no entanto, é acessível a partir de vários pontos. 

Podemos aceder a este piso desde a galeria virada para o lago, a sul, e através de três 

escadas já dentro do edifício, duas delas simétricas, a este e oeste do campo de jogos, 

e uma outra, em espiral, a sul, da área de jogo. 

 
Ilustração 73 – Vista sobre uma das entradas laterais do 
Pavilhão, onde o plano de vidro recolhe até aos pilares de apoio 
internos. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p.125). 

 
Ilustração 74 – Vista sobre uma das entradas laterais do 
Pavilhão, onde o plano de vidro recolhe até aos pilares de apoio 
internos. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p.125). 
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Ilustração 75 – Planta do piso -1 com entrada a Sul. ([Adaptado 
a partir de: ] Pinheiro, 2015, p. 133). 

 
Ilustração 76 – Planta do Piso -1, projecto de requalificação em 
curso. ([Adaptado a partir de: ] Lobão, 2017, 2:10 min.). 

N 
A organização dos espaços interiores em relação à forma do edifício, ou seja, a 

organização tridimensional e sensorial dos elementos, é fulcral na determinação do 

espaço geral (Norberg-Schulz), e neste caso, essa relação é feita primeiramente entre 

a forma circular do edifício e a forma rectangular dos possíveis campos de jogos, no 

entanto, há que considerar outros eventos que não desportivos, porque o Pavilhão 

também se assume como multiusos. A melhor maneira, neste momento, de estudarmos 

o espaço, é comparando o que se verifica antes e depois das obras a que o edifício está 

a ser sujeito. 

Na planta actual do piso -1 podemos verificar que todos os espaços são desenhados 

com base na forma circular do edifício, enquanto que o novo projecto contempla um 

espaço central, inserido na malha estrutural já existente, de carácter marcadamente 

rectilíneo, tomando a mesma relação entre Campo de Jogos (rectângulo) – Edifício 

(circunferência). 

No interior do Pavilhão, a partir do piso térreo, verificamos que as bancadas são 

posicionadas com a mesma orientação dos campos de jogos, no sentido longitudinal, 

neste caso, as mesmas começam no piso 0 e acabam no piso 2, a Nascente e Poente, 

e no piso 3, a Norte e Sul (ilustração 77). Actualmente, no que diz respeito á relação 

bancada-edifício, observamos uma noção de contrariedade, resultante da diferente 

geometria entre os dois elementos. 

 



Arquitectura dos Polidesportivos: um estudo de três casos 

João Pedro Zambujo Pereira  107 

 
Ilustração 77 – Planta esquemática das bancadas do pavilhão. 
([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p. 133). 

 
Ilustração 78 – Planta do piso 2. Projecto de requalificação em 
curso ([Adaptado a partir de: ] Lobão, 2017, 2:30 min.). 

N 
 

No projecto para a renovação do Pavilhão, as bancadas acompanham a curva do 

mesmo, desde o piso 0 até ao piso 2. Neste caso constatamos que existe uma, quase 

total, uniformidade espacial entre as bancadas e o limite do Pavilhão. 

Esta é a relação base que dá e dará origem à organização do espaço interno do edifício, 

no entanto, a qualificação do mesmo surge através do seu sistema estrutural, e de 

elementos que resultam da estrutura. 

 
Ilustração 79 – Planta do piso 0, com a entra a Norte, Este e 
Oeste. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p.132). 

 
Ilustração 80 – Planta original do piso 3. ([Adaptado a partir de: ] 
Pinheiro, 2015, p. 131). 

N 
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Ilustração 81 – Planta do original piso 1. ([Adaptado a partir de: ] 
Pinheiro, 2015, p. 132). 

 
Ilustração 82 – Planta original do piso 2. ([Adaptado a partir de: ] 
Pinheiro, 2015, p. 131). 

N 
 

O Pavilhão Rosa Mota foi construído através de uma planta e corte circulares, todos 

eles com base numa cúpula construída através de elementos estruturais de betão 

armado, elementos que consistem em 32 pilares que arrancam do piso 0 (17 pilares) e 

do piso -1 (15 pilares), todos à mesma distância uns dos outros e inseridos numa 

circunferência com um raio exterior de 45 metros. Estes suportes são assistidos por uma 

série de outros, na mesma quantidade, inscritos numa outra circunferência, neste caso 

com 35 metros de raio interno, que intersectam os primeiros na viga em que acaba o 

piso 3. É nesta diferença entre pilares que surgem os espaços de acesso aos vários 

pisos, num espaço com 10 metros de largura no piso 0, a partir dos quais acedemos às 

bancadas e a vários espaços de serviço, sendo que, é a partir da viga, onde se 

intersectam as duas séries de pilares, que começa a implantação dos inúmeros vãos da 

cúpula de betão armado. Esta viga surge como limite superior dos camarotes, 

localizados dos lados nascente e poente, e do último nível de bancada, o piso 3. 

(ilutrações 83 e 84) 

Entre cada pilar, que termina no grande vão circular no topo do Pavilhão, e cada viga, 

estão localizados 4 desses vãos, que se totalizam, somando todos os segmentos, em 

768 vãos (ilustrações 85 e 86), sendo que, os vãos da cúpula, em conjunto com a 

relação bancadas – cúpula, criam um ambiente único e característico deste espaço 

(ilustração 87). Estes vãos encontram o seu expoente máximo no grande vão central 

(ilustrações 88 e 89), e é a partir deste que se desencadeiam uma série de elementos 

funcionais bastante particulares. 
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Ilustração 83 – Zona de bancada, onde os vãos começam a ser 
posicionados. ([Adaptado a partir de: ] Arq PT, 2015). 

 
Ilustração 84 – Zona dos camarotes/imprensa, onde os vãos 
começam a ser posicionados. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 
2015, p. 125). 

 

 
Ilustração 85 – Estudo sobre o posicionamento 
dos vãos na cúpula. ([Adaptado a partir de: ] 
Pinheiro, 2015, p. 134). 

 
Ilustração 86 – Pormenor do elemento que cobre o vão central da cúpula. 
([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p. 135). 

Em primeiro lugar, é através do vão central que é criada a maior corrente de ventilação 

natural, complementado com as aberturas existentes ao longo da galeria nos primeiros 

pisos do edifício. 

Em segundo, este elemento confere uma quantidade bastante relevante de luz natural 

a todo o espaço central, e de um modo único, visto que o vão é constituído por tijolos 

de vidro, fazendo que a luz entre de um modo difuso, complementando-se com a 

entrada de luz directa através dos pequenos vãos. 

Por último lugar, o vão central é utilizado como ponto de apoio para quatro vigas 

metálicas tridimensionais treliçadas, que têm como função suportar o peso do placard 

electrónico central. (ilustração 88) 
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Ilustração 87 – Vista a partir do interior do Pavilhão. Relação: Bancadas – Cúpula. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p. 124). 

 
Ilustração 88 – Interior do Pavilhão. 
Pequenos e grandes vãos, vigas metálicas e 
placard electrónico. ([Adaptado a partir de: ] 
Porto24, 2017). 

 
Ilustração 89 – Interior do Pavilhão. Pequenos e grandes vãos. ([Adaptado a partir 
de: ] Público, 2000). 

No entanto, é de salientar que a relação entre o espaço central do Pavilhão e os vãos 

da cúpula, a maior configuradora de espaço neste edifício irá ser alterada por completo 

após a conclusão das obras de requalificação do edifício. Esta alteração deve-se ao 

facto de que as características que os compõem irão ser completamente alteradas, 

sendo o vão central, o elemento que menos sofrerá alterações. 

O espaço central passa de uma relação entre elementos rectilíneos e circulares para 

uma relação entre elementos apenas circulares. Enquanto que os vãos da cúpula irão 

ser completamente tapados por um elemento que irá conferir maior eficiência térmica e 

o comportamento acústico. (ilustrações 90, 91 e 92) 

A cobertura do Pavilhão é acabada com a aplicação de tela asfáltica, sendo que, a água 

da chuva é escoada até uma caleira localizada no limite superior da galeria dos pisos 

inferiores, direcionada posteriormente para tubos de queda localizados nos pitares. 
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Ilustração 90 – Vista interior do projeto de requalificação, no caso de um jogo de basquetebol. ([Adaptado a partir de: ] Ferreira de 

Almeida Arquitectos, 2017). 

 

 
Ilustração 91 – Projecto de requalificação, organização para um 
espectáculo com palco no centro. ([Adaptado a partir de; ] Ferreira 
de Almeida Aqruitectos, 2017). 

 
Ilustração 92 – Projecto de requalificação, organização para 

conferências. ([Adaptado a partir de: ] Ferreira de Almeida 
Arquitectos, 2017). 

CONSIDERAÇÕES 

O edifício é um marco da cidade do Porto, por razões históricas, sociais, construtivas, 

artísticas, etc. Como tal, a intervenção no edifício é algo requisitado há muito tempo, de 

um modo unânime, pela população do Porto e inclusive por praticamente todas as forças 

políticas que estão presentes na cidade. No entanto, só agora a intervenção se tornou 

possível. Sendo que, inicialmente, o objetivo seria entregar o projecto ao arquitecto José 

Carlos Loureiro, algo que não se tornou possível devido à não aceitação da proposta 

por parte da Câmara Municipal do Porto. 
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Embora o edifício se tenha apresentado como um momento de ruptura com o que era 

construído na época, grande parte da identidade do mesmo consiste na sua forte e 

harmoniosa relação com os jardins. Relação positiva que existe desde o exterior do 

Pavilhão até à transição para o seu interior. 

No que diz respeito à requalificação, a opção de manter o vão central do Pavilhão e o 

melhorar das condições térmicas e acústicas parecem ser suficientes para eliminar os 

múltiplos vãos que deixarão de estar à vista a partir do interior do edifício. No entanto, 

também nos parece um pouco premeditado prescindir do mais relevante qualificador 

espacial, sem que haja um assumido esforço de o manter. 

Se por um lado nos parece que o Pavilhão perde bastante da sua identidade através do 

desaparecimento dos vãos, por outro, parece-nos bastante sensata a opção de 

evidenciar o carácter circular do edifício através da construção de bancadas com o 

mesmo desenho. Sendo que, no piso -1, os espaços se desenham também de um modo 

circular, à excepção do espaço central que, por contraste, se assume como o mais 

relevante, sendo a maior sala de conferência desse piso. 

O INÍCIO E O DEPOIS DO PAVILHÃO ROSA MOTA 

A construção do Pavilhão dos Desportos foi de tal modo relevante que, além de ter 

influenciado como poucas construções, o rumo da arquitectura moderna praticada em 

Portugal, também influenciou directamente várias construções de polidesportivos 

construídos além-fronteiras, em alguns dos casos para eventos de magnitude 

internacional. Como exemplos dessas construções, temos o já referido Palazzetto Dello 

Sport, construído em Roma, aquando da realização dos Jogos Olímpicos de Roma em 

1960 e mais tarde o Norfolk Scope em 1971, pelo mesmo arquitecto do edifício anterior. 

4.2. MULTIUSOS DE GONDOMAR CORAÇÃO DE OURO 

ARQUITECTO ÁLVARO SIZA VIEIRA 

Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira nasceu em Matosinhos em 1933. De início 

interessado pela pintura e escultura, optou no final por estudar Arquitectura na Escola 

Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) entre 1949 e 1955. Realizou a sua primeira 

obra em 1954. Colaborou com o Prof. Fernando Távora entre 1955 e 1958 e ensinou na 

ESBAP nos anos 60 e 70. Foi Professor Visitante em várias instituições de ensino 
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internacionais e leccionou na Faculdade de Arquitectura do Porto. Foi Professor 

Visitante na Escola Politécnica de Lausanne, na Universidade de Pensilvânia, na Escola 

de Los Andes em Bogotá e na Graduate School of Design of Harvard University como 

"Kenzo Tange Visiting Professor". 

O trabalho de Siza Vieira pode ser apreciado em áreas como a habitação social, as 

residências privadas, os complexos residenciais, os equipamentos culturais e sociais, a 

arte pública e a recuperação urbanística. Realizou os projectos das Habitações da 

Freguesia da Malagueira, em Évora (1977), da Casa Avelino Duarte, em Ovar (1981-

85), da Escola Superior de Educação de Setúbal (1986-1992), da Faculdade de 

Arquitectura do Porto (1986-93) e da Biblioteca da Universidade de Aveiro (1988). 

Dirigiu desde 1985, na Holanda, o Plano de Recuperação da Zona 5 de Schilderswijk, 

em Haia e concluiu o projecto para os Blocos 6-7-8 de Ceramique Terrein, em 

Maastricht. Em Portugal concebeu, entre outros importantes projectos, o Museu de 

Serralves, um Centro Paroquial em Marco de Canavezes e os Pavilhões de 

Portugal para a EXPO'98 e Hannover 2000. Em Espanha realizou os projectos para o 

Centro Meteorológico da Villa Olimpica em Barcelona, o Museu de Arte 

Contemporânea da Galiza e da Faculdade de Ciências da Informação, em Santiago 

de Compostela, e a Reitoria da Universidade de Alicante. Entre os seus projectos 

urbanísticos destacam-se o Plano Urbanístico para Macau (1983-84), o Plano de 

Recuperação da Zona 5 de Schilderswijk, em Haia (1985), o projecto de Renovação 

Urbana de Giudecca, em Veneza (1985) e o Plano Urbanístico da Praça de Espanha, 

em Lisboa (1989). Permanece envolvido na coordenação da Reconstrução do Chiado, 

em Lisboa. Nos anos 70 expôs em Copenhaga, Aarhus, Barcelona, na Bienal de Veneza 

e em Milão. Na década seguinte apresentou os seus trabalhos em lugares como o 

Museu de Arquitectura de Helsínquia e o Museu Alvar Aalto em Jyvaeskyla, na 

Finlândia, o Centre Georges Pompidou, em Paris, o Institute of Contemporary Arts, 

em Londres, o Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge, Estados 

Unidos, entre outros. Nos anos 90 expôs em cidades como Sevilha, Antuérpia, Tóquio, 

São Paulo, Madrid e em lugares como o Centro Galego de Arte Contemporanea, em 

Santiago de Compostela, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a Fondation pour 

l'Architecture, em Bruxelas, entre outros. Neste século exibiu obras e projectos em 

importantes instituições e espaços em Barcelona, Tóquio, Porto, Yokohama Bremen e 

Saint-Étienne. Siza participou nos concursos para a Expo 92 de Sevilha (1986), "Un 

Progetto per Siena" (1988), para o Centro Cultural de La Defensa em Madrid 

(1988/89) (que ganhou) e ainda para a Bibliothèque de France em Paris (1989/90), 
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Museu de Helsínquia (1993) e Centro Islâmico em Lisboa (1994). Obteve o primeiro 

lugar para o concurso de Schlesisches Tor, Kreuzberg, Berlim, para a recuperação do 

Campo di Marte, Veneza (1985) e na remodelação do Casino e Café Winkler, 

Salzburg (1986). 

Foi distinguido com inúmeros prémios e condecorações, de que se destacam os 

recebidos da Associação de Arquitectos Portugueses, do Conselho Superior do 

Colegio de Arquitectos de Madrid, da Harvard University, da American Academy 

of Arts and Letters, de Nova Iorque e do Circulo de Bellas Artes de Madrid. Recebeu 

ainda a Medalha de Ouro da Fundação Alvar Aalto, em 1988 o Prémio Europeu de 

Arquitectura da Comissão das Comunidades Europeias/Fundação Mies van der 

Rohe. Em 1992 foi-lhe atribuído o importante Prémio Pritzker da Fundação Hyatt de 

Chicago pelo conjunto da sua obra e, em 2002, recebeu o Leão de Ouro de Veneza 

pela Bienal de Veneza; É membro da American Academy of Arts and Science e 

Honorary Fellow do Royal Institute of British Architects, do AIA/American Institute 

of Architects, da Académie d'Architecture de France e da European Academy of 

Sciences and Arts. Foi nomeado, em 1992, Doutor Honoris Causa pela Universidade 

Politécnica de Valencia, pela Escola Politécnica Federal de Lausanne, em 1993, em 

1995, pelas Universidade de Palermo, Universidade Menendez Pelayo, Santander, 

Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Peru, em 1997, pela Universidade de 

Coimbra, pela Universidade Lusíada em 1999, em 2000 pela Universidade Federal 

de Paraíba, João Pessoa, Brasil e, em 2004, pela Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Nápoles. (Fundação Serralves, 

2018) 

Siza Vieira tornou-se o mais relevante símbolo da Escola do Porto, como corrente 

arquitectónica, fazendo parte da mesma ainda enquanto aluno, pelo modo como soube 

interpretá-la e, sobretudo, pela maneira como a desenvolveu. Muitas das Escolas de 

Arquitectura do país adoptaram a sua filosofia assim como muitos arquitectos já 

formados e em funções. Além do impacto em termos nacionais, este modo de projectar 

também foi estudado e desenvolvido internacionalmente. 

A época em que o Multiusos de Gondomar foi projectado e construído, coincide com 

um dos espaços temporais mais consolidados da carreira do arquitecto, e em que o 

mesmo projecta obras com características programáticas, construtivas e plásticas muito 

idênticas ao do edifício estudado neste subcapítulo. 
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OBRAS PARADIGMÁTICAS, ANTERIORES AO MULTIUSOS DE GONDOMAR 

A Biblioteca da Universidade de Aveiro (ilustração 93), inaugurada em 1995, é a 

primeira obra do arquitecto que se assume como precedente directa do Multiusos de 

Gondomar. 

À partida, o programa do edifício obrigou a que lhe fosse dado uma grande área de 

implantação, uma biblioteca que fornece espaços de estudo para todos os alunos do 

Campus Universitário, carece do mesmo espaço de construção necessária para a 

construção do caso-estudo. Em segundo lugar, o sistema construtivo, que tem como 

base o betão armado, utilizado nos pilares e vigas do edifício, mas também num número 

substancial de planos com dimensões que, por vezes, quase que totalizam as faces das 

fachadas que constituem o edifício. Um dos planos mais marcantes da Biblioteca é a 

pala em betão armado que fecha e cobre a entrada no edifício. Este plano é marcante 

pelo destaque que lhe é conferido face ao restante edifício, mas também pela relação 

directa e bastante evidente que tem com a pala utilizada para cobrir uma das entradas 

do Multiusos de Gondomar. O arranque deste elemento acontece do mesmo modo 

nos dois edifícios, o método construtivo é o mesmo, mas no Multiusos, ele continua 

passando de vertical e plano, para horizontal e curvo, acabando no encontro de um novo 

elemento no mesmo material e com características escultóricas muito vincadas. Em 

terceiro lugar surge a relação entre os dois edifícios mais evidente, a plasticidade dos 

mesmos, conferida através da utilização de tijolo como revestimento principal das obras. 

Estes dois edifícios comportam-se de um modo muito semelhante, muito fechados em 

si mesmos, com uma presença muito pesada nos lugares que ocupam, contrastando 

com a leveza dos elementos que protegem as pessoas dos elementos naturais ao entrar 

nos mesmos. No entanto, é importante referir o facto da Biblioteca se comportar como 

um bloco bastante sólido, enquanto que o Multiusos se desdobra numa série de 

elementos que constroem os espaços mais técnicos do mesmo. 
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Ilustração 93 – Vista desde o espaço central do Campus 
Universitário da Universidade de Aveiro para a entrada da 
Biblioteca. ([Adaptado a partir de: ] Universidade de Aveiro, 2004). 

 
Ilustração 94 – Piscina exterior do Centro Desportivo Llobregat, 

sobre a construção onde se encontra a piscina interior e o 
conjunto de volumes que compõem o edifício. ([Adaptado a 

partir de: ] Secil, 2017). 

Em 2005 é construído o Centro Esportivo Llobregat (ilustração 94) em Cornella, 

notório pela imponente piscina construída dentro e fora do edifício. O programa, 

desportivo, assume-se como a mais relevante relação com o Multiusos de Gondomar, 

no entanto, o sistema construtivo, o mesmo utilizado em Gondomar, o modo como o 

programa é resolvido, através do uso da conjugação de volumes que resolvem o 

mesmo, a utilização de claraboias que conferem a iluminação natural interna dos 

espaços para a prática desportiva, e, principalmente, as curvas com que se exprimem 

os edifícios, em Barcelona, os espaços das piscinas e, em Gondomar, os espaços da 

entrada e do espaço desportivo multifuncional, revelam-se como semelhanças 

imediatas entre os dois edifícios. É de relevante importância salientar os dois anos de 

diferença entre as inaugurações dos edifícios, tendo sido, em determinado espaço de 

tempo, projectados paralelamente no atelier do arquitecto. 

 

 

 

 
OBRAS PARADIGMÁTICAS, POSTERIORES AO MULTIUSOS DE GONDOMAR 

Álvaro Siza Vieira é premiado com Fritz Hoger Award, pelo uso soberano do tijolo, 

referente ao construído Museu Insel Hombroich (ilustração 95) na Alemanha, em 2009, 

dois anos após o Multiusos de Gondomar. Este prémio marca a notável habilidade de 

construir edifícios que aproveitam a plasticidade deste material. O Museu é dotado de 

um revestimento em tijolo, no entanto, o programa, a dimensão e, principalmente, a 

localização geográfica do mesmo, diferem do Multiusos, provando que o arquitecto 

consegue aplicar esta plasticidade em diferentes contextos geográficos. 
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Ilustração 95 – Enquadramento de uma das entradas do Museu 
Insel Hombroich com o jardim. ([Adaptado a partir de: ] Baratto, 
2014). 

 
Ilustração 96 – Vista a partir do Jardim central, sobre os três 
edifícios que compõem o Centro de Pesquisa & Desenvolvimento 
da Amore Pacific. ([Adaptado a partir de: ] Márquez Cecilia, 
Levene, 2018.). 

Um ano após a inauguração do Museu Insel Hombroich, é inaugurado o Centro de 

Pesquisa & Desenvolvimento da Amore Pacific (ilustração 96), Coreia do Sul, em 

parceria com os arquitectos Carlos Castanheira151 e Kim Jong Kyu152. O Campus divide-

se em três edifícios, todos são construídos em betão armado, no entanto, têm 

configurações bastante diferentes. 

O primeiro é revestido a granito de cor cinza escuro, apresentando um volume 

semienterrado, enquanto que o outro, apoiado em quatro blocos, nasce a partir de uma 

cota mais elevada. O primeiro edifício, no volume mais elevado, abre-se, através de um 

plano de vidro, para os segundo e terceiro edifícios. O segundo é revestido a tijolo e 

apresenta-se muito mais agarrado ao solo que o primeiro, e a sua composição resulta 

num edifício de evidente monumentalidade. O terceiro mostra-se apenas em parte, visto 

que se encontra enterrado quase na sua totalidade, sendo que também é revestido a 

tijolo, relacionando-se com o segundo e fechando a narrativa de uma série de elementos 

que se relacionam através do modo como estão fixados no solo. 

É o segundo edifício do Amore Pacific que se relaciona com o conjunto de espaços que 

constituem o Multiusos de Gondomar, enquanto que o terceiro edifício do Complexo 

Coreano se relaciona com os muros dos Multiusos, expressando-se como as linhas que 

terminam o remate das obras com a envolvente. 

                                            
151 Carlos Castanheira (1957) nasceu em Lisboa, no entanto formou-se na Escola de Belas Artes do Porto, 
1976-1981. Entre 1981 e 1990 trabalhou e frequentou o curso de Arquitectura da Academie voor Bouwkunst 
van Amsterdam. Fundou, em conjunto com Maria Clara Bastal um escritório de Arquitectura. Tem sido um 
arquitecto activo em várias frentes, além do exercício da profissão, tem participado em júris de concursos 
de arquitetura, conferências, orientando cursos, comissariado e organizado exposições, editando e 
publicando livros e catálogos. Colabora com Siza Vieira desde a época em que era estudante, e é o 
responsável pela coordenação das actividades da Casa da Arquitectura. 
152 Kim Jong Kyu (1960) é um arquitecto sul-coreano, nascido em Seul. Estudou na Yonsei University, em 
Seul, e na Architectural Association School Architect, em Londres. Leccionou em várias universidades do 
seu país e em Londres. Participa nos projectos dde Siza Vieira na Coria do Sul. 
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Ilustração 97– Quartel de Bombeiros de Santo Tirso. ([Adaptado 
a partir de: ] Basulto, 2013) 

 
Ilustração 98 – Vista aérea sobre o Teatro-Auditório de Llinars 
del Valles. ([Adaptado a partir de: ] Basulto, 2016) 

O Quartel de Bombeiros de Santo Tirso (ilustração 97) foi inaugurado em 2015, cinco 

anos após o Multiusos de Gondomar, tendo claras semelhanças com o caso-estudo, 

não só pela materialidade dos edifícios, mas principalmente pelo modo como o 

programa é resolvido e como o mesmo se relaciona com a envolvente. O espaço de 

garagem desempenha o papel de âncora, enquanto que o restante programa se 

desdobra num conjunto de espaços delicadamente relacionados com a envolvente. 

Outro dos aspectos mais relevante dos edifícios é o contraste entre a plasticidade 

presente no exterior e nos espaços âncora, destinados aos carros e à prática desportiva, 

e a plasticidade presente no interior destes edifícios, destinados à utilização humana. 

No primeiro caso, os acabamentos são bastante convidativos ao toque, enquanto que 

no segundo, os materiais são bastante crus e semelhantes aos utilizados no exterior 

das obras. 

O Teatro-Auditório de Llinars del Valles (ilustração 98), inaugurado em 2015, aparece 

com a última de uma série de obras que são plástica, programática e dimensionalmente 

semelhantes ao Multiusos de Gondomar. Neste caso a obra é construída fora do 

tecido urbano, comportando-se como um elemento escultórico de larga envergadura 

num contexto arbóreo, quase que, totalmente florestal. O destaque do Grande Auditório 

face aos restantes espaços, a utilização do tijolo como material de revestimento, assim 

como o projectar cuidado do percurso pedonal através da obra, surgem como as mais 

claras semelhanças entre esta obra e o Multiusos. 
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GONDOMAR 

Gondomar tem uma história recente enquanto localidade, sendo que as suas actuais 

fronteiras foram definidas apenas em 1868, através da aglutinação de uma série de 

freguesias que ainda fazem parte da cidade nos dias de hoje. Em 1927, São Cosme foi 

assumido com sede de concelho e, em 1991, Gondomar ascende a cidade. (Gondomar, 

2018) 

Através destes dados podemos observar uma recente formação e rápido crescimento 

de Gondomar enquanto cidade. Esta evolução é paralela ao desenvolvimento do 

desporto gondomarense, visto que, o mesmo se catapultou recentemente de um modo 

bastante repentino. Até ao início do século XXI, a cidade não se destacava no panorama 

desportivo, e foi apenas a partir desse momento que que o desporto se instalou de um 

modo relevante e deu um salto de grandes proporções. 

A obra que estudamos neste subcapítulo foi construída em 2007, assumindo-se desde 

logo como uma referência a nível arquitectónico, cultural, e claro, desportivo. 

Curiosamente, o maior evento desportivo da história da cidade acontece passados 

exatamente 10 anos após a construção do Multiusos de Gondomar, a cidade ganha 

notoriedade desportiva quando, em 2016, é selecionada como uma das Capitais 

Europeias do Desporto de 2017, registando-se, nesse ano, o período desportivo mais 

activo da sua história. Além de Gondomar, foram selecionadas outras treze cidades 

europeias, distribuídas por onze países. Esta iniciativa surge por parte da ACES 

Europe153 que descreveu o exemplo de Gondomar como: 

“um bom exemplo de Desporto para todos como instrumento de saúde, integração e 
educação” (Gondomar, 2017) 

Um dos objectivos com esta candidatura foi fazer com que ocorresse pelo menos um 

evento desportivo na cidade por dia, ambicionando-se um total de cerca de 400 a 500 

eventos no decorrer do ano. Até ao fim do ano de 2016 estavam confirmados cerca de 

316 eventos desportivos, 15 deles internacionais, envolvendo 46 modalidades. 

Gondomar, concelho onde mais de 7000 atletas federados praticavam desporto, 

estimaria ver passar pelos seus pavilhões, piscinas, pelos 37 quilómetros de margem 

                                            
153 ACES Europe, ou European Capitals and cities of Sport Federantion (2001) é uma fundação sem 
fins lucrativos no âmbito desportivo com sede em Bruxelas. Todos os anos é nomeada, para Capital 
Europeia do Desporto, uma cidade com mais de 500000 habitantes, para Cidade Europeia do Desporto, 
um conjunto de cidades com populações entre 25000 e 499000 habitantes e, para Vila Europeia do 
Desporto, uma série de cidades com populações até aos 24999 habitantes. 
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de rio Douro, multiusos, pistas e ringues milhares de agentes ligados ao desporto ao 

longo do próximo ano. A cerimónia de abertura referente a este período desportivo teve 

lugar no Multiusos de Gondomar. (LUSA, 2016). 

O ano de Capital Europeia Desportiva tem resultados muito positivos e, como tal, a 

cidade candidata-se a Melhor Cidade Europeia do Desporto, obtendo o segundo lugar 

nesta avaliação, contando com 150 associações, sete mil atletas federados e 73720 dos 

seus cidadãos são membros de um clube ou estão organizados em grupos desportivos 

(46296 em associações, 16924 nas piscinas municipais e 10500 em 

academias/ginásios). Ao nível das infraestruturas, há sete piscinas municipais (com 

cerca de dois mil utentes diários), 12 pavilhões municipais, cinco pavilhões 

gimnodesportivos, 17 campos de futebol, quatro campos de ténis, cinco ginásios de 

fitness e um centro de alto rendimento de desportos náuticos, além, naturalmente, do 

Pavilhão Coração de Ouro. (Gondomar, 2017) 

TIPOLOGIA, SISTEMAS ESTRUTURAIS E RELAÇÃO COM O SÍTIO 

Multiusos de Gondomar está localizado na entrada da cidade a partir da A43, a principal 

via que liga a cidade de Gondomar, mais precisamente São Cosme, ao Porto. O terreno 

onde a Multiusos está implantado tem como limites, a Norte, a Rua Pevidal e os lotes 

das habitações localizadas nessa rua, a Sul, a Avenida Multiusos, a Nascente, a A43 e, 

a Poente, a Rua Particular São Joaquim. (ilustrações 99e100) 

Quando, vindos do Porto, entramos em Gondomar, cruzamo-nos com o volume que 

suporta o principal espaço para a prática desportiva no Pavilhão, sendo que, ao entrar 

na mesma, descrevemos uma curva em torno deste primeiro volume e, ao abrandarmos, 

é-nos apresentado o conjunto de volumes onde se encontra o programa de apoio ao 

espaço âncora. 

O Multiusos assume-se como um marco implantado num dos limites resultantes da 

intersecção entre estas duas vias estruturais, os dois conceitos apresentados por 

Lynch vão de encontro ao conceito de orientação sugerido por Norberg-Schulz, ou seja, 

o edifício atinge dimensões que o permitem servir de ponto de orientação para as 

pessoas a uma escala urbana. 
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Ilustração 99 – Vista Aérea sobre o Multiusos de Gondomar 
Coração de Ouro. ([Adaptado a partir de: ] Google Inc, 2017) 

 
Ilustração 100 – Vista aérea desde o Multiusos de Gondomar 

até ao Oceano Atlântico. ([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 

A relação volumétrica mais imediata com a envolvente está organizada de dois modos. 

Os volumes de apoio estão próximos das construções habitacionais de menor 

dimensão, e posicionadas na zona do terreno mais longe da via rápida. Por outro lado, 

o volume oval de maior presença, está posicionado do lado do terreno que é adjacente 

às ligações viárias onde se circula com maior velocidade e tem como edifício 

habitacional mais próximo, o maior de todos na sua envolvente mais próxima. Num olhar 

mais imediato, podemos ver que a Avenida Multiusos, principal via de acesso ao 

Multiusos, é composta por três rotundas, apelando marcadamente ao movimento de 

um modo circular, relacionando-se com a forma principal da obra em estudo. 

No entanto, esta relação revela-se curta e imediata, mostrando a necessidade de uma 

visão mais ampla e a uma escala urbana. 

O Multiusos relaciona-se com a envolvente de modos distintos, efectivados consoante 

o modo como olhamos para essas relações, podendo criá-las partindo de dois pontos 

de vista logicamente estruturados, o programático e o geométrico. Esta dualidade, além 

de estar presente na envolvente, também faz parte das relações espaciais internas do 

próprio Multiusos, relações que abordaremos mais tarde. 

Ao estudarmos a envolvente localizada a sudoeste da A43 (ilustração101), pois é esta 

que se mostra relevante nas relações criadas com o Multiusos, podemos observar que 

a mesma é composta, maioritariamente, por habitações de dimensões unifamiliares, 

terrenos de cultivo de pequenas dimensões e, num caso único a Noroeste do Multiusos, 

pelo Complexo Desportivo do Gondomar Sport Clube154, composto pelos campos de 

futebol e estruturas de apoio, pelas Piscinas Municipais e pelos depósitos de gás. 

(ilustração 103) 

                                            
154 Gondomar Sport Clube (1921) é um clube com equipas de futebol, na cidade de Gondomar. O seu 
complexo desportivo é composto por três campos de futebol e duas bancadas. 
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Ilustração 101 – Vista aérea sobre o Multiusos de Gondomar e 
sobre a Envolvente a Sudoeste da A43. ([Adaptado a partir de:] 
FG+SG Architectural Photography, 2008) 

 
Ilustração 102 – Vista aérea sobre o Multiusos Gondomar, sobre 
o Complexo Desportivo. ([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 

Tipologicamente, surgem cinco grupos de espaciais: os espaços para prática 

desportiva; os espaços de apoio ao primeiro grupo; as construções de infraestruturas 

técnicas; a rede viária; e os espaços de carácter privado. 

Os campos de futebol do Gondomar Sport Clube, as piscinas municipais e o corpo oval 

o Multiusos de Gondomar, surgem como espaços para a prática desportiva. As 

bancadas e balneários do GSC e das piscinas, e o conjunto de volumes anexo ao corpo 

oval do Multiusos, dão apoio aos espaços onde se praticam os desportos. O depósito 

de gás, a Norte do Multiusos, e o volume solto da obra em estudo, assumem-se como 

infraestruturas técnicas das construções circundantes. As vias e as suas intersecções 

e rotundas constituem a rede viária do lugar. Por último, as habitações e os terrenos de 

cultivo constituem os espaços de carácter privado. 

Por outro lado, podemos relacionar, geometricamente, quatro elementos presentes na 

envolvente: espaços rectangulares descobertos e sem volumetria; espaços circulares; 

elementos compostos por um conjunto de volumes com elevado nível de 

decomposição; e espaços com formas mais irregulares e sem volumetria. 

Assim sendo, podemos relacionar os campos de futebol do GSC e os parques de 

estacionamento como espaços rectangulares sem volumetria. Como espaços 

circulares, relacionamos as rotundas ao longo da Avenida Multiusos, os depósitos de 

gás, a Norte do Multiusos, e o espaço oval da obra em estudo. O conjunto das 

habitações, as piscinas municipais, as bancadas e balneários do GSC, e os volumes 

com os espaços de apoio do Multiusos, são identificados como os elementos que 

surgem a partir do conjunto de volumes decompostos. Como espaços de formas 

irregulares, surgem os espaços de cultivo e os espaços verdes, fazendo com que todos 

os anteriores tipos de espaços se relacionem, sendo assim possível fazer um estudo 

fenomenológico e não uma análise científica. 
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A diferenciação entre estas duas abordagens à envolvente, é feita de modo a expor a 

dualidade (Venturi, 1967) do sítio, e o que o mesmo tem para oferecer. Em muitas 

ocasiões, surge a tentação de abordar a envolvente apenas em primeira instância, sem 

que se tenha a real e total noção do que a mesma tem para oferecer ou para dispensar. 

Outro dos conceitos que o Multiusos promove é a vizinhança. Com a construção desta 

obra, é restabelecida a relação entre as duas margens da A43, relação que se 

demonstrava bastante ténue antes de existir este marco. 

No que diz respeito à obra, podemos ver dois momentos ou tipos de programas distintos 

(ilustração 103). Por um lado, temos a nave oval como âncora do edifício em 

praticamente todos os aspectos, desde a sua forma, passando pela parte do programa 

que alberga, até ao seu sistema estrutural que, pelas características anteriormente 

mencionadas, teve de ser resolvido de um modo bastante particular. Por outro lado, 

temos o momento do edifício constituído por um conjunto de volumes. Este conjunto, 

à primeira vista, pode não ser claro no modo como é organizado, no entanto, ao estudá-

lo, compreendemos as suas relações espaciais, e entendemos que as mesmas são bem 

estruturadas e hierarquizadas. 

 

 
Ilustração 103 – Vista aérea sobre o Multiusos de Gondomar. 
([Adaptado a partir de: ] FG+SG Architectural Photography, 2008) 

Ilustração 104 – Piso 0. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 
2015, p. 292) 

Ilustração 105 – Piso 1. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, p. 
292) 

Ilustração 106 Piso 2. ([Adaptado a partir de: ] Pinheiro, 2015, 
p. 293) 
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O primeiro momento é criado por uma parede oval que não podia ir mais de encontro 

ao conceito de parede de Venturi. A mesma é utilizada não apenas com duplo sentido, 

mas com triplo sentido. Além de ter como objectivo de funcionar como um vigoroso 

contraforte que sustenta a cobertura, este limite é concebido a pensar nos espaços que 

a mesma irá criar no interior e exterior do edifício, mas também no interior da própria 

parede, visto que, é na mesma que estão alojadas as instalações sanitárias para o 

público, os espaços onde são servidas as refeições e uma série de antecâmaras por 

onde as pessoas passam ao entrar no edifício. 

Plasticamente, esta parede é revestida com tijolo de burro avermelhado no lado de fora 

(ilustração 108), enquanto que no interior, nos pisos 0 e 1 (ilustrações 104 e 105), é 

revestida por tijolos de cimento (ilustração 109) que, na junção entre os mesmos, criam 

uma série de orifícios, actuando do ponto de vista sonoro, e criando uma textura 

contrastante com a textura da mesma no exterior. Tanto no interior como no exterior, os 

materiais de revestimento são rematados por uma série de vigas metálicas soldadas 

que correm todo o perímetro do limite do espaço oval (ilustração 108), fazendo com que 

o toque da parede no solo seja muito mais delicado do que seria de esperar. Se este 

elemento se revela multifacetado, é na relação com a cobertura e com as bancadas que 

este espaço revela a sua maior dose de dualidade e de relação com o exterior. 

Enquanto que o limite deste espaço se revela como um elemento bastante pesado, as 

bancadas são implantadas de um modo aparentemente solto, ainda que sustentadas 

por pilares em betão armado, ajudando a criar uma clara estruturação espacial da área 

entre os dois elementos (ilustrações 107, 109 e 110). Além da implantação, as bancadas 

revelam o seu caracter de leveza através da possibilidade de serem recolhidas nas 

primeiras filas (ilustração 110) e amovível no caso da bancada do topo Sudoeste, local 

onde os espaços de apoio se encontram com o espaço multiusos. 
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Ilustração 107 – Vista sobre o volume 
Oval do Multiusos. ([Adaptado a partir de: 
] FG+SG Architectural Photography, 2008) 

 
Ilustração 108 – Pormenor plástico do 
volume Oval. ([Adaptado a partir de: ] 
FG+SG Architectural Photography, 2008) 

 
Ilustração 109 – Interior do Multiusos de 
Gondomar, entre a parede e as bancadas, 
do volume Oval. ([Adaptado a partir de: ] 
FG+SG Architectural Photography, 2008) 

 

No que diz respeito à cobertura, a primeira característica que devemos sublinhar, tem 

que ver com o modo como a parede exterior do espaço oval se transforma para receber 

a mesma (ilustração 110). Ao nível do piso 2 (ilustração 106), acaba o revestimento do 

tijolo de cimento e é desenhado um espaço aberto, onde podem existir zonas técnicas, 

de serviço ou de camarotes. Este espaço coloca à vista as lâminas transversais em 

betão armado que dão robustez estrutural à parede anteriormente estudada, ou seja, é 

neste momento que que a parede deixa de ser maciça e passa a ser laminar, 

introduzindo-nos à cobertura projectada com recurso a uma estrutura metálica treliçada 

que, sendo bastante forte e resistente, aparenta ser muito leve, tanto pelas secções dos 

elementos metálicos, como pelo modo que os mesmos filtram a luz natural introduzida 

através das claraboias (ilustração 110). A relação vertical com o céu obtida através das 

claraboias apresenta-se como a principal relação visual que os utilizadores do 

Multiusos têm com a envolvente, sendo que, a luz, vinda de cima para baixo, é, em 

muitos casos, ao longo desta obra, filtrada pelos elementos que a intersecta. 
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Ilustração 110 – Interior do volume Oval. ([Adaptado a partir de: 
] FG+SG Architectural Photography, 2008) 

 
Ilustração 111 – Pátio central, piso 0. ([Adaptado a partir de: ] 

FG+SG Architectural Photography, 2008) 

O segundo momento é criado por um conjunto de três corpos situados a Sudoeste do 

espaço oval. No exterior, este conjunto é, plasticamente, idêntico ao espaço oval, com 

tijolo de burro, partindo de uma viga metálica e acabando nos limites superiores dos 

volumes (ilustração 112), enquanto que no interior, ao invés de tijolos de cimento, as 

paredes são rebocadas e pintadas, até à altura das guardas, de cinzento e, até aos 

tectos, de branco, conferindo um ambiente contínuo ao longo de todos os espaços que 

os compõem (ilustrações 113 e 114). 

Todos os corpos são construídos através do sistema estrutural de pilar e viga em betão 

armado, um dos mais utilizados nas construções habitacionais contemporâneas em 

Portugal. O primeiro é um corpo em forma de paralelepípedo, alinhado com o eixo do 

espaço oval. O segundo, é um corpo directamente acessível a partir do primeiro, e 

localizado a Sul do mesmo. O terceiro, apresenta-se como um copo solto (ilustração 

115), localizado a Norte. 

 
Ilustração 112 – Volumes do segundo 
momento. ([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 

 
Ilustração 113 – Interior do Multiusos, 
acessos horizontal e vertical. ([Adaptado a 
partir de: ] FG+SG Architectural 
Photography, 2008) 

 
Ilustração 114 – Interior do Multiusos, 
acessos horizontal e vertical. ([Adaptado a 
partir de: ] FG+SG Architectural 
Photography, 2008) 
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O primeiro corpo é onde se desenvolvem os espaços de um modo mais complexo, e 

que garantem a relação do conjunto global com o espaço multiusos. Este espaço 

rectangular é estruturado através da utilização de três pátios, dois deles ao nível do piso 

0 (ilustração 110 e 118), e o terceiro ao nível do piso 1 (ilustração 118), sendo o último, 

o mais próximo da nave oval. Os pátios são estruturalmente utilizados como espaços 

exteriores no interior do edifício. No corpo em questão, estão localizados os balneários, 

espaços administrativos e espaços para pequenas conferências e para aulas ou 

formações. Os limites dos dois pátios, mais afastados do espaço oval, e utilizados na 

estruturação espacial deste conjunto, são definidos de modos muito contrastados, 

quando relacionamos esses limites no piso 0 e no piso 1 (ilustração 117). 

Enquanto que, no piso 0, são utilizados planos de vidro, que conferem uma entrada 

abundante de luz natural e uma constante relação com o interior do pátio, no piso 1, a 

entrada de luz natural é bastante mais filtrada, porque em vez da utilização de planos 

de vidro na sua totalidade, são apenas abertos vãos orientados na horizontal 

(ilustrações 111 e 117), sendo que, nalguns casos, temos os acessos verticais entre nós 

e esses vãos, tornando as relações mais distantes. No entanto, ao mesmo tempo que 

as relações obtidas através dos vãos horizontais são mais fechadas, é a partir destas 

que, estando no interior do edifício, nos podemos relacionar com os vários elementos 

que se encontram no exterior do mesmo, enquanto que a relação com exterior mais 

aberta nos permite apenas relacionar com o céu. 

 
Ilustração 115 – Interior do primeiro 
corpo para o exterior, piso 0. 
([Adaptado a partir de: ] Loureiro, 2018) 

 

 
Ilustração 116 – Espaço de acesso 
vertical principal, piso 1. ([Adaptado a 
partir de: ] FG+SG Architectural 
Photography, 2008) 

 

 
Ilustração 117 – Pátio central, piso 1. 
([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 
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Ilustração 118 – Vista do interior, para os vãos na cobertura e na fachada. ([Adaptado a partir de: ] FG+SG Architectural Photography, 
2008)  

É de salientar também, que a maior parte das ligações verticais, garantidas a partir da 

construção de escadas, são procedidas de vãos implantados nas coberturas dos 

respectivos espaços, uma relação vertical que, a nível de escala, se encontra entre as 

relações obtidas nos pátios e nas claraboias da cobertura do espaço oval (ilustrações 

116 e 118).  

 

 
 

 
Ilustração 119 – Pormenor de quando a 
pala passa de ortogonal para curva. 
([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 

 
Ilustração 120 – Pormenor 1 do final da 
Pala, ao acabar no elemento escultórico. 
([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 

 
Ilustração 121 – Pormenor 2 do final da 
Pala, ao acabar no elemento escultórico. 
([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 
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No segundo corpo encontra-se um espaço de aquecimento, com duas filas de 

bancadas, onde se podem praticar vários desportos, e é numa das extremidades do 

mesmo, no piso 0, que se encontra a antecâmara de entrada no edifício, para quem 

queira aceder à zona de apoio do Multiusos, assim como a área de recepção. 

Este corpo tem a mesma altura dos outros dois volumes, sendo que, no espaço de 

aquecimento, o mesmo tem duplo pé-direito, enquanto que as bancadas se encontram 

acima da antecâmara e da recepção. A partir deste corpo nasce uma pala que se torna 

na imagem de marca de todo o edifício. Este elemento em particular, faz uma 

sintetização de todo o edifício: a pala é curva (ilustração 122), no entanto, é apoiada, 

no momento em que nasce, por uma secção ortogonal (ilustração 119); quando 

estamos sob a secção ortogonal o espaço é marcadamente vertical (ilustração 119), 

sendo que, quando passamos a estar sob a zona em que a pala é curva, o mesmo 

transforma-se em horizontal (ilustração 122); devido ao material em que é construída, 

betão armado, apresenta-se bastante pesada, no entanto, morre de um modo em que 

parece estar suspensa (ilustrações 119, 120 e 121); o elemento que a recebe no final, 

quer o seu peso, quer as suas águas, revela-se como um elemento solto e escultórico 

(ilustrações 120 e 121). O espaço criado através da pala, de carácter exterior e interior, 

encerra o sistema criado com o recurso à utilização de pátios. 

 

 

 

 

 

Ilustração 122 – Vista para o volume oval, para a pala, e para 
o corpo de aquecimento. ([Adaptado a partir de: ] FG+SG 
Architectural Photography, 2008) 

Ilustração 123 – Vista, entre o primeiro e o terceiro corpo, sobre o 
volume Oval. ([Adaptado a partir de: ]  FG+SG Architectural 
Photography, 2008) 
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O terceiro corpo (ilustração 123), suporta os equipamentos que alimentam as 

instalações técnicas de todo o edifício. O mesmo é projectado como o expoente máximo 

da decomposição do conjunto de volumes que estudamos, visto que se apresenta solto 

dos restantes volumes. A proximidade deste corpo às habitações envolventes cria uma 

transição suave entre o Multiusos de Gondomar as mesmas, sendo que, o espaço 

entre este corpo e o primeiro relaciona-se com as ruas de pequena escala localizadas 

a Norte do Multiusos, contrastadas com a Avenida Multiusos e com a A43, vias com 

dimensões consideravelmente maiores. 

Os dois momentos, estudados anteriormente, são ligados com o recurso à construção 

de uma charneira. Esta charneira é obtida através de uma modelação volumétrica e de 

uma modelação construtiva e espacial. Esta modelação é feita a partir da subida 

altimétrica, até ao piso 2, do primeiro corpo, no momento em que este encontra o espaço 

oval. Enquanto que, a modelação espacial acontece quando o autor sobe o nível a que 

começa o pátio localizado nessa zona, que, em vez de começar ao nível do piso 0, como 

podemos verificar nos outros dois pátios, começa ao nível do piso 1. O pátio intersecta 

a subida altimétrica do primeiro corpo, fazendo com que aparentemente, este se 

transforme em dois volumes em vez de um. Mais uma vez a componente de dualidade 

está presente na obra. 

 

 

 
Ilustração 124 – Vista de sob a pala onde se 
vé a subida altimétrica do primeiro volume. 
([Adaptado a partir de: ] FG+SG Architectural 
Photography, 2008) 

 

 
Ilustração 125 – Volumes do piso 2. 
(Adaptado a partir de: ] FG+SG Architectural 
Photography, 2008) 
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CONSIDERAÇÕES 

O Multiusos de Gondomar surge num contexto social de pouca prática desportiva, e 

num contexto físico com falta de referências arquitectónicas que promovessem a 

regeneração urbana estruturada e pensada a médio e longo prazo. O cuidado com a 

envolvente, num de edifício deste tipo, não tem o hábito de ser algo com a relevância 

que qualquer construção necessita. No entanto, o arquitecto tem a mesma em conta, 

como em praticamente todo o seu portfólio, e projecta o edifício de modo a não pertencer 

a mais nenhum sítio que não este. 

O modo como o programa foi pensado e desmultiplicado, resulta em relações espaciais 

e construtivas fora do panorama habitual e comum, sem que com isso, tenha sido criada 

uma obra sem início, meio e fim. Pelo contrário, está bem definido o fio conductor da 

obra, o modo como a mesma se estrutura e o modo com oferece ao utilizador variadas 

maneiras de ser utilizada. Aliada a esta organização bem definida, a obra oferece 

relações obtidas através de contrastes como: o leve e o pesado; o vertical e o horizontal; 

o circular e o ortogonal; etc. 

 

 

 

 

 

ERA ANTERIOR E POSTERIOR AO MULTIUSOS DE GONDOMAR CORAÇÃO DE OURO 

Desportivamente, Gondomar encontrava-se adormecida, e a sua relevância não era a 

desejada pelo município. O Multiusos surgiu como um dos maiores trunfos para a 

mudança do paradigma desportivo da cidade. O edifício recebe as cerimónias de 

abertura e de encerramento da Cidade Europeia do Desporto e, após este evento, 

continua a receber alguns dos eventos, praticáveis em multiusos, mais relevantes a nível 

nacional, assim como a nível internacional. A cidade e os seus habitantes passaram a 

rever-se na filosofia desportiva implantada na cidade, quer através da construção de um 

Multiusos projectado por um Pritzker, quer pela projecção de programas desportivos 

implementados a pensar nos seus cidadãos. 
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4.3. CENTRO CULTURAL DE VIANA DO CASTELO 

ARQUITECTO EDUARDO SOUTO DE MOURA 

Eduardo Elísio Machado Souto de Moura nascido no Porto, em 25 de Julho de 1952, 

frequentou o curso de Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e na 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. No decurso da sua carreira 

estudantil colaborou no ateliê de Álvaro Siza Vieira entre 1974 e 1979. Em 1980, ano da 

conclusão da licenciatura, recebeu o seu primeiro prémio, atribuído pela Fundação 

Engenheiro António de Almeida, e iniciou a actividade de arquitecto como profissional 

liberal. 

Como grandes referências da sua obra devem referir-se, além de Siza Vieira, os 

arquitectos Mies van der Rohe155 e Aldo Rossi, as experiências californianas dos anos 

50 e 60 (Craig Ellwood156, Pierre Köning157 e as Case Study Houses),e a Arte 

Minimalista (Donald Judd158 e Sol Lewitt159). Souto de Moura foi também influenciado 

por Bernardo Soares160, um dos heterónimos do poeta Fernando Pessoa161, por Roland 

                                            
155 Mies Van Der Rohe (1886-1969) foi um dos arquitectos mais relevante no surgimento e crescimento da 
Arquitectura Moderna. Nascido na Alemanha, foi adquirindo experiência ao trabalhar em diversos escritórios 
e com vários arquitectos. Foi Director da mais conhecida escola Modernista, a Bauhaus, onde trabalhou 
com Le Corbusier, Walter Gropius ou Frank Lloyd Wright. Após o encerramento da escola, Mies emigrou 
para os EUA, onde iria, mais uma vez dirigir uma escola Modernista, a Escola de Chicago. É até aos dias 
de hoje umas das maiores referências arquitectónicas. 
156 Craig Ellwood (1922-1992) nasceu nos EUA, no Texas, mudando-se para Los Angeles em 1937. Sem 
formação em Arquitectura, foi através da experiência que acumulou conhecimentos. Muitos dos seus 
projectos abraçavam as ideias modernistas avançadas por vários arquitectos que eram seus 
contemporâneos. Foi um dos protagonistas das Case Study Houses californianas. 
157 Pierre Köning (1925-2004), nascido em São Francisco, foi outro dos protagonistas das Case Study 
Houses. O arquitecto tirou o curso na University of Southern California, onde daria aulas de arquitectura até 
2004 
158 Donald Judd (1928-1994) nasceu em Nova Iorque, e foi um escultor associado ao Minimalismo, sendo 
que, no fim da sua carreira, a sua obra focou-se no desenho de mobiliário e instalações à escala 
arquitectónica. 
159 Sol Lewitt (1928-2007), nascido no Connecticut, EUA, foi um artista inserido no contexto da Arte 
Conceptual e no Minimalismo. Após estudar na Syracuse University, e terminar serviço militar na Ásia, 
mudou-se para Nova Iorque onde continuou a estudar, tendo trabalhado no escritório de I.M. Pei, como 
desenhador. Foi recepcionista no MoMA. Nos anos 60 começou na Escultura, criando Instalações de 
grandes dimenções, Passando, posteriormente, a desenhar espaços inteiros, a pintar em guache, a 
colaborar em publicações de escritores e, chegando a desenvolver obras de carácter arquitectónico. 
160 Bernardo Soares é um dos heterónimos mais próximos da real pessoa de Fernado Pessoa, e autor do 
Livro do Desassossego. Esta obra é considerada um dos precedentes directa da ficção portuguesa do séc. 
XX. 
161 Fernando Pessoa (1888-1935) nasceu em Lisboa e foi para a África do Sul em 1896, onde ficaria até 
1901, ano em que veio para Portugal de férias, voltando em 1903. Em 1905 volta para Portugal onde se 
fixaria definitivamente, por esta altura, Fernando Pessoa já conta com alguns pseudónimos e heterónimos. 
A sua obra iria incidir sobre os mais variados temas, desde a essência humana, até temas bastante 
concretos, como políticos ou religiosos. Fernando Pessoa foi um dos mais relevantes escritores da 
História da Literatura Portuguesa. 
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Barthes162, pensador e escritor francês, pelo pintor catalão Antoni Tapiès163 e pelo artista 

alemão Joseph Beuys164. 

Em 1981 foi nomeado assistente do curso de Arquitectura da FAUP, instituição onde 

leccionou até 1990 e à qual regressou, mais tarde, em 2003. Durante os anos oitenta e 

noventa do século XX foi professor convidado de diversas faculdades e escolas de 

Arquitectura europeias: Faculdade de Arquitectura de Paris-Belleville (1988), escolas de 

Arquitectura de Harvard e de Dublin (1989), ETH de Zurich (entre 1990 e 1991) e Escola 

de Arquitectura de Lausanne (Professor Convidado em 1994). 

A conceituada figura da Escola do Porto tem inúmeras obras espalhadas pelo País e 

fora dele. De entre os projectos de Souto de Moura podem enunciar-se o Mercado 

Municipal e o Estádio Municipal de Braga (Estádio Axa); a Casa das Artes, a Casa 

do Cinema de Manoel de Oliveira e o Edifício Burgo, no Porto; a Ponte 

dell'Accademia, em Veneza. Dignas de nota são também as intervenções patrimoniais 

no Convento de Santa Maria do Bouro, em Amares, no edifício da Alfândega Nova 

(actual Museu dos Transportes e Comunicações/Centro de Congressos e 

Exposições) e na antiga Cadeia da Relação (convertida no Centro Português de 

Fotografia), no Porto, e as intervenções territoriais na Faixa Marginal de Matosinhos, 

no Metro do Porto e na Praça do Município da Maia. 

Durante os últimos anos, Souto de Moura também tem trabalhado na área do design de 

produto e, em 2008, em conjunto com o artista plástico Ângelo de Sousa, participou na 

XI.ª Bienal Internacional de Arquitectura de Veneza, em representação de Portugal, com 

um projecto em co-autoria intitulado “Cá fora. Arquitectura desassossegada." O primeiro 

Arquitecto a receber o Prémio Pessoa não aprecia o relativismo e a desordem do mundo 

actual. Nos seus trabalhos procura criar uma paisagem exacta e respeitar a construção, 

a estrutura, a infraestrutura e os acabamentos das opções originais. Gostava de ter 

                                            
162 Roland Barthes (1915-1980), nascido em Cherbourg, França, foi um importante filósofo, semiólogo e 
crítico literário do séc. XX. Formado em Letras clássicas na Universidade de Paris, foi influenciado por 
Ferdinand de Saussure, fazendo parte da Escola Estruturalista. Autor de dezenas de obras que abordam 
diferentes temas relacionados com Filosofia e Literatura 
163 Antoni Tapiès (1923) nasceu em Barcelona e desenvolveu o seu trabalho nos campos da Pintura, 
Escultura e Litografia. Frequentou a Escola Alemã de Barcelona, onde após estudar Direito, decidiu dedicar-
se apenas à Pintura, desenvolvendo um portfólio bastante próximo do Expressionismo Abstrato. Além dos 
campos já mencionados, Tapiès também publicou escritos onde aborda questões artísticas. 
164 Joseph Beuys (1921-1986) foi um artista bastate relevante do séc. XX. A sua obra artística expressou-
se em variadas disciplinas, escultura, grafismo, instalações, etc. Mais relevante que as obras de arte 
propriamente ditas, foi a filosofia social por de trás das mesmas, este era o tema abordado em tudo o que 
fazia e em todas as suas reflexões, que se estenderam no panorama político, ambiental, social e cultural 
da época. 
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desenhado o Parténon – a maior obra de arquitectura existente, segundo o próprio - e 

o Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe, projectado pelo arquitecto que mais 

admira. 

Em 2011, Souto de Moura tornou-se no segundo arquitecto português, depois de Siza 

Vieira, em 1992, a alcançar o Prémio Pritzeker de Arquitectura, o mais conceituado 

galardão nesta área, atribuído desde 1979 pela americana Hyatt Foundation aos 

maiores nomes da Arquitectura mundial, como Óscar Niemeyer165 (1988), Frank Gehry 

(1898), Norman Foster166 (1999) e Rem Koolhaas 167(2000). Em 2016 foi premiado pela 

X Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU), em Madrid, "pelo 

importante contributo do seu ensino em universidade de diversos países". No ano 

seguinte foi distinguido com o Piranesi Prix de Rome 2017, prémio de carreira, atribuído 

pela Academia Adrianea de Arquitetura e Arqueologia Onlus e com o Prémio de 

Intervenção em Património Arquitetónico 2017, pela intervenção no antigo Convento 

das Bernardas, em Tavira, convertido num complexo residencial e turístico. 

(Universidade do Porto, 2011) 

Souto de Moura está directamente ligado à Escola do Porto, tanto por ter tirado o curso 

na Faculdade que mais o representa, mas também por trabalhar em várias ocasiões 

com arquitectos que nele se enquadram. Logo, muitas das características presentes na 

sua obra têm precedentes no mesmo: o cuidado a ter com o lugar; a atenção ao detalhe; 

ou a introdução do estudo do mobiliário na concepção arquitectónica, são exercícios 

que o arquitecto tem mantido recorrentes ao projectar a sua vasta obra. No entanto, o 

                                            
165 Óscar Niemeyer (1907-2012) foi um dos mais particulares arquitectos do séc. XX. Formado na Escola 
de Blas Artes no Rio de Janeiro, Niemeyer trabalhou com Lúcio Costa, um notável arquitecto presente no 
Brasil, e mais tarde chegaria a colaborar com Le Corbusier, a face da Arquitectura Moderna, com a qual 
Niemeyer mais se identificaria. Projectou inúmeros edifícios no Brasil e fora do País, sendo que foi a 
construção de Brasília, nova capital brasileira, a sua mais notável obra. O arquitecto deu aulas em vários 
países e chegou a estar envolvido em várias situações políticas, chegando a ser exilado em 1966. Em 1988 
foi galardoado com Prémio Pritzker. 
166 Norman Foster (1935) cresceu em Manchester e, após o serviço militar, decidiu tirar o curso de 
Arquitectura na Universidade de Manchester, durante o qual trabalhou em vários sítios para segurança 
financeira. A sua proximidade com a tecnologia de ponta foi adquirida devido ao trabalho que o seu pai 
tinha numa empresa de engenharia electrónica. Arquitectónicamente, Norman Foster tem como referências 
vários arquitectos da Arquitectura Moderna. Após a Empresa, Team 4, ter fechado portas, fundou o seu 
escritório, Foster+Partners. O gabinete tem das obras contemporâneas mais reconhecidas a nível 
internacional. Em 1999, foi galardoado com o Prémio Pritzker. 
167 Rem Koolhaas (1944) é um arquitecto holandês, formado na Architectural Association School of 
Architecture em Londres. Com várias influências artísticas no seio da sua família, Rem Koolhaas dirigiu o 
programa cultural de Jacarta após a sua independência, e escreveu um policial em alemão, isso ainda antes 
de se tornar arquitecto. Depois de se formar em Londres continuou os estudos em Nova Iorque, na Cornell 
University in Ithaca e depois no Institute for Architecture and Urban Sudies. Fundou o OMA (The Office for 
Metropolitan Architecture) com a sua esposa e mais um casal de arquitectos. Com o trabalho do OMA e 
com as publicações que lançou, alcançou o sucesso a nível internacional, chegando a ser galardoado com 
Prémio Pritzker em 2000. 
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portfólio de Souto de Moura vai muito além de características que podemos identificar 

na Escola do Porto, o modo como, aparentemente, os volumes que projecta desafiam a 

gravidade, os planos que, muitas vezes, assumem o total protagonismo da obra, a 

conjugação de materiais mais e menos tradicionais, ou até a evolução da sua 

abordagem face à reabilitação, são alguns dos factores que tornam a sua obra bastante 

particular e, além dos factores em si, é de salientar que os mesmos, quando 

relacionados e contrastados, se tornam mais evidentes. 

The beauty of life is in its contradictions. (Belogolovsky, 2017) 

De seguida iremos percorrer certas obras do arquitecto que consideramos relevantes 

no enquadramento entre as mesmas e a construção do Centro Cultural de Viana do 

Castelo. 

 
Ilustração 126 – Vista sobre a piscina e sobre a fachada Sul da Casa em Cascais. ([Adaptado a partir de: ] Alves, 2015) 

Em 2002, acaba a construção da Casa em Cascais (ilustração 126), projectada por 

Eduardo Souto de Moura. Este edifício, uma moradia unifamiliar, é composto por três 

volumes. No primeiro, revestido a pedra, e à cota mais baixa, encontram-se espaços 

técnicos e a garagem. O volume intermédio, onde estão os quartos (Nascente), os 

espaços de refeição e de estar (Poente), tem o betão à vista, excepto na fachada Norte, 

que é revestida a azulejo, e na fachada Sul, onde se encontra um plano de vidro 

recuado. O terceiro volume confere o duplo pé-direito ao corredor de acesso aos 

quartos. A envolvente da casa é composta por uma piscina, a Sul da casa, e uma massa 

arbórea relativamente densa e um conjunto de rochas, que nos acompanham da casa 

até à piscina, apresentando-se bem fixadas ao solo. Dos três volumes, destaca-se o 

intermédio, é o maior, acolhe a maior parte e o mais relevante programa, e é a partir do 

mesmo que se estabelece a relação com o exterior, tanto na vertical, através das 

inúmeras claraboias, como na horizontal. O edifício tem uma estrutura mista, de pilares 

metálicos, paredes de alvenaria e lajes de betão. Nesta obra, é notória a capacidade do 

arquitecto em dotar a volume intermédio de leveza, quer pela descrição dos pilares e do 

volume mais abaixo, quer pela fachada envidraçada a Sul. A leveza do volume 
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intermédio contrasta com a robustez do volume à cota mais baixa e com a implantação 

e construção dos elementos naturais e da piscina, respectivamente. 

A Torre de Burgo (ilustração 127), no Porto, concluída em 2007, também segue esta 

tendência presente na obra do arquitecto. Primeiramente, são projectados dois volumes, 

sendo um horizontal e o outro vertical, em segundo lugar, é curioso verificar que 

proporção dos vãos, no volume vertical, é horizontal, enquanto que, no volume 

horizontal, os vãos têm uma proporção vertical. O protagonismo dos elementos varia 

consoante a exposição solar, ou são mais evidentes os vidros dos vãos, ou é mais 

evidente a estrutura metálica. 

No Pavilhão projectado para a Bienal de Veneza (ilustração 128), em 2012, o arquitecto 

ensaia vários enquadramentos relacionados com a envolvente marítima e industrial do 

local, ainda que com carácter efémero. Algo que volta a fazer, de modo definitivo, com 

o modo como relaciona os espaços interiores do Centro Cultural de Viana do Castelo 

com a paisagem. 

 

 

 
Ilustração 127 – Torre de Burgo e o seu Edifício Horizontal. 
([Adaptado a partir de: ] Alves, 2015) 

 
Ilustração 128 – Interior do Pavilhão de Souto de Moura na 
Bienal de Veneza. ([Adaptado a partir de: ] Basulto, 2012) 

 
Ilustração 129 – Volume horizontal da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Portalegre. ([Adaptado a partir d: ] Alves, 2012) 

 
Ilustração 130 – Auditório da Escola de Hotelaria e Turismo de 
Portalegre. ([Adaptado a partir de: ] Alves, 2012) 
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Em 2011, é inaugurado o Edifício onde funciona a Escola de Hotelaria e Turismo de 

Portalegre (ilustração 129), assim como o seu Auditório (ilustração 130), projectos de 

Eduardo Souto de moura em Parceria com Graça Correia168. O edifício da escola partilha 

de muitos conceitos espaciais presentes na Casa em Cascais, o modo como o corpo 

principal parece solto do terreno, o seu vão envidraçado recuado ao longo de todo o 

edifício e a subtileza com que esteves volumes se intersectam e comunicam entre os 

mesmos, são alguns desses conceitos. No entanto é a partir do edifício do auditório que 

se estabelece a relação mais imediata com o Centro Cultural de Viana do Castelo. 

O Auditório surge no contexto envolvente como algo desconexo, mas o modo como o 

edifício se relaciona com o mesmo vai muito além da textura, cor ou materiais utilizados. 

Esta relação vai de encontro ao contexto histórico da zona onde é implantado, um local 

com um fortíssimo carácter industrial, composto por uma série de antigos, e em 

decomposição, espaços de actividade industrial, onde apenas se pode ver as estruturas 

mistas ou metálicas, já degradadas. A opção de expor todo o metal que é utilizado tanto 

na estrutura, como nos sistemas de arrefecimento para o interior do edifício, vai de 

encontro a premissas da construção de carácter industrial. Desta maneira, é, outra vez, 

criada uma relação de contraste entre os dois edifícios da Escola de Hotelaria e Turismo 

de Portalegre, e uma relação mais que evidente com o presente caso-estudo. 

CONTEXTO DE VIANA DO CASTELO 

Viana do Castelo é uma cidade localizada no Minho, uma das duas Províncias 

portuguesas com limites em Espanha e no Oceano Atlântico. A sua localização é 

relevante até aos dias de hoje, na medida em que foi devido à mesma que a cidade se 

assumiu como um ponto de comércio importante e, mais recentemente, como uma 

referência a nível fabril. Viana é uma cidade rica em monumentos das mais variadas 

épocas da História da Europa, desde o período do Mesolítico169. O Chafariz da Praça 

da Rainha ou Praça da República (1554), o Forte de Santiago de Viana (1596), o 

                                            
168 Graça Correia (1965) é uma arquitecta formada na Faculdade de Arquitectura do Porto em 1989, tendo 
colaborado com o arquitecto Eduardo Souto de Moura até 1995, começando a trabalhar em nome individual. 
Em 2005 torna-se co-fundadoura do gabinete CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS, ano em que se torna 
membro activo da Ordem dos Arquitectos até 2013. Em 2006 defendeu a sua Tese de Doutoramento na 
Universidae Técnica da Catalunha. Graça Correia tem feito parte de vários júris e participa em diversas 
conferências, recebendo diferentes prémios e distinções ao longo dos tempos. A arquitecta leciona em 
várias universidades desde 1990. 
169 Mesolítico (13000 a.C-9000 c.C.) foi a época pré-histórica, da idade da Pedra, entre o Paleolítico e o 
Neolítico. A principal característica humana deste período tem que ver com o surgimento dos caçadores-
colectores. O Mesolítico só ocorreu em algumas zonas do planeta, principalmente as mais afectadas pelos 
efeitos das glaciações. 
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Paço de Lanheses (séc. XVI), a Ponte Eiffel (1878), os Estaleiros Navais de Viana 

do Castelo (1944); ou o Santuário de Santa Luzia (1959), são alguns dos exemplos 

mais representativos de construções relevantes para a cidade. Geologicamente, a 

cidade é delimitada, a Norte, pela Serra de Santa Luzia e, a Sul, pelo rio Lima. 

Desportivamente, a cidade oferece a variedade desportiva dentro do que é habitual nas 

cidades do Norte do país. No entanto, existe uma maior oferta no que respeito a 

desportos náuticos, com vários clubes e instalações dentro deste ramo. A Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, é das poucas que disponibiliza, através do seu sítio da 

Internet, uma Carta Desportiva, ou seja, um local onde estão registados os edifícios 

desportivos da cidade, fotos dos mesmos, e as suas caraterísticas, deste modo 

percebemos a atenção que é dada ao desporto. 

A União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e 

Meadela, tem 33 construções desportivas (CM Viana), divididas em sete categorias: 

Pequenos Campos (14); Salas (8); Pavilhões (4); Grandes Campos (3); Piscinas (2); 

Pistas de Atletismo (1); e Campos de Ténis (1). A quantidade de equipamentos 

representa a importância do desporto, mas, é a intenção de documentar as obras, que 

mais substancia a relevância do mesmo na cidade. 

TIPOLOGIA, SISTEMAS ESTRUTURAIS E RELAÇÃO COM O SÍTIO 

O contexto físico é uma dos factores mais relevantes no modo como o Centro Cultural 

foi projectado. Neste campo, o limite ribeirinho e o elevado número de marcos 

existentes em torno do edifício, oferecem uma vasta margem de manobra ao arquitecto. 

No entanto, se fossem criadas relações constantemente exageradas com estes 

elementos, as mesmas nunca conseguiriam ser extraordinárias e, com isto, estaria-se 

a perder o que de melhor a envolvente oferece, sendo o objectivo, potenciar a qualidade 

das relações. 

Para entendermos como o edifício se relaciona com a envolvente, devemos começar 

por perceber como é que o edifício nasce. A zona ribeirinha da cidade sofreu, a Sul da 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, uma intervenção urbana de média escala. 

A mesma consiste na construção de uma escultura implantada numa praça, quatro 

edifícios, dois a nascente e dois a poente, e os seus arranjos exteriores, constituídos 

pelas estradas e pelas zonas verdes. 
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Ilustração 131 – Vista aérea sobre o Rio Lima e sobre Viana do 
Castelo, incindindo na Zona Ribeirinha, onde se destaca a 
cobertura do Centro Cultural de Viana do Castelo. ([Adaptado a 
partir de: ] Microsoft Corporation, 2018) 

 
Ilustração 132 – Vista sobre a Praça da Liberdade e os seus 
edifícios, a partir do Rio Lima. ([Adaptado a partir de: ] Olhar Viana 
do Castelo, 2014) 

A escultura implantada na Praça da Liberdade, projectada por Fernando Távora, é 

alinhada com a avenida, anteriormente referida, e com a pequena Praça Sul da 

Estação de Comboios de Viana do Castelo. Os dois edifícios administrativos que 

criam os limites da Praça da Liberdade foram projectados pelo mesmo arquitecto, 

enquanto que o edifício a Nascente, a Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, foi 

projectada por Siza Vieira, resultando um eixo arquitectónico totalmente composto pela 

Escola do Porto. Este conjunto funciona como um marco, constituída pelas diferentes 

obras, um marco constituído por marcos, localizado no limite Sul da cidade e da 

intersecção entre duas vias estruturantes da mesma. Devido à ligação física com o rio, 

e devido às fortes relações estabelecidas entre os elementos naturais da envolvente e 

os edifícios, a obra aproxima-se bastante do conceito de natureza. 

O modo como o programa, a estrutura, e o conceito estão organizados, revela-se como 

criador das relações entre o edifício e a envolvente. 

No que diz respeito ao contexto mais imediato, a volumetria da obra, a sua implantação 

e a sua orientação, completam o conjunto de construções de Fernando Távora e Álvaro 

Siza Vieira. O Centro Cultural é abordado como um paralelepípedo, cujas as faces de 

maior dimensão estão, num caso, enterrada no solo, e no outro, virada para o céu, as 

faces de média dimensão estão viradas a Norte e a Sul, enquanto que as de menor 

dimensão estão viradas a Nascente e Poente. A implantação e orientação está 

directamente relacionada com a Biblioteca Municipal que, por sua vez, é contrastante 

com a dos Edifícios Administrativos, estando todos ancorados pelo Pórtico localizado 

no eixo da Praça da Liberdade. A relação mais forte e imponente que este conjunto de 

edifício cria, é a relação com o Santuário de Santa Luzia. A relação deste edifício com 

as construções é de alternância, devido às diferentes escalas presentes na cidade, no 

entanto, ao chegarmos à zona ribeirinha, a escala torna-se mais constante, fazendo com 

que a relação com o Santuário também o seja (ilustração 133). 
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Ilustração 133 – Vista a partir do Rio Lima, relacionando o Centro Cultural e o Santuário de Santa Luzia. ([Adaptado a partir de: ] 
Morgado, 2013) 

O corpo da Biblioteca, onde se encontram os espaços de leitura e de estudo, está à 

cota do piso 1 (ilustração 137), suportado por planos em betão armado, a Poente, e por 

um volume em L, que acolhe os espaços administrativos, a Nascente. O facto do 

programa ser utilizado de modo a que haja um maciço no nível superior, também 

acontece no Centro Cultural, tal como na obra de Siza Vieira, sendo que, o volume 

também assenta em planos de betão armado. 

O corpo superior do Pavilhão é construído através da uma estrutura mista, com pilares 

e vigas metálicas e paredes e lajes em betão armado (ilustração 136), surgindo como o 

elemento com mais contraste nas suas relações com o a envolvente. O mesmo 

relaciona-se com o exterior através das infraestruturas técnicas e da estrutura metálica 

que se encontram localizadas do lado de fora deste volume (ilustração 134), 

infraestruturas que se relacionam directa e imediatamente com o Auditório da Escola 

de Hotelaria e Turismo de Portalegre. 

Primeiramente, este momento cria uma forte relação, de longa distância, com o Porto 

de Viana, localizado na margem Sul do rio, e com a Ponte Eiffel, a Nascente. Em 

segundo lugar, surgem os espaços no interior do volume, os camarotes e espaços de 

imprensa estão fortemente relacionados com o espaço enterrado, onde ocorrem a maior 

parte dos eventos (ilustração 135). Neste momento, a relação com o exterior é 

praticamente nula e irrelevante, podendo concluir que, dos três corpos globais da obra, 

é este que mais se relaciona com a base da pirâmide, Arquitectura, de Sihelius. 

 

 
Ilustração 134 – Fachada Poente do Centro Cultural de Viana do 
Castelo. ([Adaptado a partir de: ] Morgado, 2013) 

 
Ilustração 135 – Interior do Centro Cultural, a partir do piso 1. 
([Adaptado a partir de: ] Morgado, 2013) 
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Ilustração 136 – Canto Sul do Centro Cultural em fase de 
construção. ([Adaptado a partir de: ] Olhar Viana do Castelo, 
2011) 

 
Ilustração 137 – Planta do piso 1. (Basulto, 2013) 

Por outro lado, é desenhado o espaço térreo, limitado por planos de vidro e planos em 

betão armado, sendo o que mais se relaciona com o topo da pirâmide, natureza. As 

relações criadas através deste espaço são as mais fortes e constantes com a 

envolvente. Este é o mediador das relações espaciais internas da obra, visto que, todas 

passam por aqui, quer estejamos no corpo superior, no espaço enterrado, ou no exterior 

do edifício. É importante salientar também a maneira como os planos de vidro e os de 

betão são contrastantes, enquanto que, as fachadas envidraçadas, de maior dimensão, 

estão colocadas no sentido Norte – Sul, os planos de betão estão orientados 

longitudinalmente no sentido Nascente – Poente, relacionando-se com o modo como se 

encontra a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra com a Zona Ribeirinha de 

Viana. 

 
Ilustração 138 – Planta do piso 0. (Basulto, 2013) 

 
Ilustração 139 – Interior do edifício no piso 0. ([Adaptado a partir 
de: ] Viana do Castelo, 2018) 
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É no piso 0 (ilustração 138) que estão localizados os espaços de circulação, assumindo-

se como espaço de mediação entre os diferentes espaços de estadia. É a partir do 

mesmo que o público entra no Centro Cultural, quer seja para o piso 1 ou para o piso 

-1 (ilustração 141). 

Este volume enterrado é o último com que o público estabelece uma relação, no entanto, 

é no mesmo que se encontram os espaços mais relevantes no que diz respeito à 

resposta programática da obra. 

O acesso a este nível pode ser feito, desde o interior do edifício, ao nível do piso 0, de 

quatro modos diferentes, dois deles para os espaços de balneários e arrumos (ilustração 

142), e outros dois, diretamente para o espaço multiusos (ilustração 141). No primeiro 

caso, podemos utilizar as escadas, encostadas às paredes portantes de betão armado; 

e o elevador, localizado no canto Nascente, enquanto que, no segundo caso, podemos 

utilizar as duas bancadas, a Norte e a Sul, ou a plataforma mecânica que se encontra 

no limite Nascente do espaço .No entanto, o acesso também pode acontecer através de 

duas rampas com dimensão para automóveis, e com origem na Rua Alves Cerqueira, a 

Norte do edifício, uma acaba directamente no espaço multiusos, e a outra vai ter a uma 

antecâmara que antecede os balneários, os arrumos, e alguns espaços administrativos. 

Além de, programaticamente, os espaços estarem bastante diferenciados entre o que 

se passa do lado de dentro e do lado de fora das bancadas, estando a prática desportiva 

situada no primeiro, e a preparação no segundo, os espaços têm expressões plásticas 

bastante diferenciadas. Enquanto que os corredores, balneários, escritórios e arrumos 

são revestidos com reboco e pintados de branco, o piso do espaço multiusos, as 

bancadas, as paredes e a plataforma elevatória, são revestidas em madeira. O modo 

como o material muda do piso 0 para o piso -1 salienta o seu carácter de massa, no 

entanto, esse caracter é contraposto com a plasticidade mais leve presente nos espaços 

atrás da madeira. 

 
Ilustração 140 – Interior do Centro Cultural, a partir do espaço central, perto da bancada. ([Adaptado a partir de: ] Morgado, 2013) 
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Ilustração 141 – Planta do piso -1. (Basulto, 2013) 

 
Ilustração 142 – Espaço de acesso aos balneários e instalações 
sanitárias. ([Adaptado a partir de: ] Morgado, 2013) 

A disposição encontrada para as bancadas, surge do mesmo modo em que as mesmas 

foram resolvidas no Estádio Municipal de Braga, implantadas apenas ao longo dos 

lados de maior dimensão, devido às dinâmicas e movimento dos desportos. Deste 

modo, esta obra relaciona-se com um dos projectos do arquitecto com mais notoriedade 

e reconhecimento, tanto a nível nacional como internacional. 

O ANTES E A AFIRMAÇÃO 

O esforço pelo desenvolvimento desportivo e cultural da cidade já era uma realidade, 

no entanto, o maior e mais contemporâneo esforço, relacionado com estes campos, 

estava inacabado até o Centro Cultural de Viana do Castelo ser inaugurado. Como tal, 

o edifício assume-se como a confirmação de uma vontade assumida havia já alguns 

anos. De todos os casos de estudo, é este que tem a pretensão, desde a fase em que 

é projectado, de acolher o mais variado tipo de eventos, nos âmbitos, desportivo, 

cultural, artístico, escolar, social, e muito mais. 

CONSIDERAÇÕES 

O Centro Cultural de Viana do Castelo surge como o complementar de um 

importantíssimo marco da cidade, no entanto, é mais relevante salientar o modo como 

a obra foi projectada, através de pressupostos que não costumam ser utilizados em 

obras de natureza desportiva. O facto do edifício ter um carácter de Centro Cultural, e 

de ser projectado por um arquitecto com os antecedentes de Souto de Moura, ajudaram 

a que se optasse por uma abordagem fora do comum. 
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Embora esta abordagem conceptual seja diferente, a base tipológica desportiva remete 

a tipologias clássicas, onde os edifícios desportivos são pensados como um bloco 

bastante sólido. No entanto é aqui que sobressai uma das características mais 

marcantes da obra do arquitecto, o contraste. É a partir da base sólida que o arquitecto 

desconstrói preconceitos tipológicos desportivos, materiais, estruturais, e relacionados 

com o projecto das infraestruturas. Com esta relação o autor consegue diversificar os 

conceitos e relações particulares que o edifício e os seus espaços conseguem manter 

entre os mesmos e com a envolvente. Deste modo, o Centro Cultural oferece vários 

momentos onde podemos aprender como podemos potenciar novos conceitos a partir 

de bases bastante enraizadas e, por outro lado, fazer sobressair, através de conceitos 

contemporâneos, ideias com mais história e com mais provas dadas. 

O contraste entre os elementos é o que mais enriquece o edifício. A madeira do espaço 

multiusos com a pintura dos espaços no seu interior, a estrutura de betão armado com 

a metálica, o volume sólido com o volume translúcido e praticamente todo aberto, etc, 

nascem todos num contexto urbano bastante estruturado e respeitado. Esse respeito 

pela envolvente faz com que as escolhas internas se tornem mais óbvias, rápidas, 

acertadas e ricas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O entendimento das diferentes disciplinas construtivas referentes às obras desportivas 

poderia-se revelar como o objectivo mais evidente. Os sistemas construtivos, os 

programas, ou as infraestruturas técnicas são disciplinas estruturantes de qualquer 

obra, no entanto, devido ao peso de uma construção como um Polidesportivo, estas 

tornam-se ainda mais evidentes, devido ao seu elevado grau de dificuldade e 

complexidade, quando comparadas com obras mais simples, sendo que, na maior parte 

dos casos, a abordagem aos Polidesportivos centra-se nestes aspectos. 

O arquitecto tem como obrigação profissional, ética e deontológica, atingir um patamar 

e efectuar uma série de estudos que vão além de uma simples resposta construtiva ao 

programa que é pedido, nunca podendo esconder-se por detrás da escassa 

preocupação pelos variados campos fora dessa resposta. Como pessoas responsáveis 

pelo projecto, teremos sempre de ser capazes de ter as diferentes disciplinas 

relativamente dominadas e actualizadas, mas o mesmo deverá arrancar e ganhar raízes 

ao comprometer-se com temas relacionados com o seu contexto social, físico e 

cronológico. 

Ao abordarmos a construção de um Polidesportivo teremos sempre de entender a sua 

mais básica premissa, o Desporto. Alguns autores no campo desportivo relacionam o 

surgimento do mesmo ao surgimento do Ser Humano, na medida em que, a partir de 

um certo nível de capacidade motora, o Ser Humano foi sempre usando essa 

capacidade de maneira recreativa ou até competitiva, ainda que sem ter consciência do 

mesmo. No que diz respeito a uma análise formal do desporto concluímos que o mesmo 

tem origem no início do desenvolvimento das sociedades, como a Egípcia ou a Grega, 

podendo deste modo assumir uma ligação directa e inquebrável entre o contexto social 

e o seu nascimento, crescimento ou morte. Se hoje vemos o desporto como um tema 

isolado, ou algo independente, teremos de perceber que o mesmo surge como algo 

relacionado com a evolução humana, passando por fases relacionadas com a religião, 

com a política, ou até com factores socioeconómicos, sendo que, os factores externos 

influenciam directamente o desporto e vice-versa. 

A abordagem ao contexto social numa construção deste género é tão ou mais relevante 

que a resposta técnica dada ao problema. Temos de ser capazes de perceber o impacto 

de uma obra que se propõe a albergar milhares de pessoas num curto espaço de tempo, 

ou seja, se mal estudada, a obra pode ter um impacto negativo que se estenderá a 
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milhares de pessoas, evento atrás de evento. Deste modo, aprendemos que, 

contrariamente ao que acontece em projectos de menor dimensão, devemos estudar 

dinâmicas sociais que vão de encontro a grupos de pessoas à escala da multidão, para 

que no final consigamos responder e criar dinâmicas positivas, claras, inclusivas e 

enriquecedoras. Os dois primeiros casos de estudo da presente dissertação, o Pavilhão 

Rosa Mota e o Multiusos de Gondomar, são exemplos concretos de obras que 

preencheram o vazio desportivo sentido pelas respectivas cidades, tornando-se peças 

fundamentais na mudança desses paradigmas. Enquanto que o Centro Cultural de 

Viana do Castelo veio preencher o mesmo vazio, mas neste caso o do conjunto da 

Praça da Liberdade. 

Contextualizando fisicamente os Polidesportivos, é-nos sugerido que, depois de 

observarmos os casos de estudo, este género de construção alcança, na maioria dos 

casos, uma dimensão de marco, sendo revelador da sua relevância no panorama 

urbano das cidades. Este é o tipo de obra que é capaz de criar novo espaço urbano 

público, de fechar ou abrir um limite integral de uma praça, ou de revolucionar sistemas 

relacionais urbanos na sua totalidade. 

O peso que os Polidesportivos alcançam é conferido pelo tipo de programa que estas 

construções são obrigadas a responder, com espaços bastante diferenciados entre si, 

seja pela dimensão, ambientes, funções, ou pelo modo como os mesmo se relacionam. 

É neste ponto que os sistemas estruturais e a tecnologia disponível em determinado 

local e momento se tornam relevantes. Com os diversos acontecimentos espaciais 

presentes num único projecto, muitas vezes teremos de ser capazes de conjugar 

diferentes sistemas estruturais, como em Gondomar e em Viana do Castelo, ou por 

outro lado, agarrar apenas um e explorá-lo no máximo das suas possibilidades, como 

aconteceu no Porto. 

Do mesmo modo que as soluções estruturais são vastas, também poderão ser as 

tipológicas. Mais do que em grande parte dos outros géneros de obras, os 

Polidesportivos são compostos por tipos de espaços e programa que têm tendência a 

ser bastante diversificados entre si, conseguindo desta maneira, criar, modificar e 

estabelecer relações únicas, inovadoras e enriquecedoras no panorama arquitectónico. 
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