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‘‘O estádio é uma característica significativa de lugares que vão desde centros metropolitanos 
a pequenas cidades e aldeias. O estádio, tal como a igreja, é um local de congregação - e, 
alguns diriam, de culto. Para além da igreja, várias outras metáforas procuram essencializar 
o estádio - um jardim, um teatro, e uma prisão.’’ 

John Bale

BALE, John em GAFNEY, Christopher, Temples of the earthbounds gods: stadiums in the cultural landscapes of Rio 
de Janeiro and Buenos Aires, University of Texas Press, Austin, 1ª Edição, 2008, Prefácio, página VIII, citação 
original: ‘‘The stadium is a significant feature of places ranging from metropolitan centres to small towns and 
villages. The stadium, like the church, is a place of congregation – and, some would say, worship. In addition 
to the church, several other metaphors seek to essentialize the stadium – a garden, a theatre, and a prison.’’ 
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ABSTRACTRESUMO

A dissertação que se apresenta reflete sobre o papel e impacto da existência de arenas desportivas na cidade. De 
forma a enquadrar o estudo para a realidade atual vemos o caso concreto dos estádios de futebol como o exemplo 
de maior representação da tipologia.

Na cidade a presença de exceções resulta que, em vários momentos, a mesma seja alterada numa escala a que a 
própria não está preparada ou não sabe responder. Nessa medida, e porque a análise arquitetónica não deve ser 
feita apenas pelo objeto, o estádio surge como uma forma de estudar a cidade enquanto conjunto. A presente 
dissertação assenta a sua análise no momento em que uma escala desproporcionada, ou não, pode alterar/
conviver com a realidade passada, presente e futura.

O objeto do estádio apresenta-se como peça de um vago tabuleiro urbano que procura influenciar ou ser 
influenciado pela cidade, sendo o ato de arquitetura um momento pensado para o futuro. 

O tempo é uma charneira fundamental para a perceção de realidades, assim como para a análise de evolução das 
mesmas. Nesse sentido o trabalho encontra-se localizado temporalmente e localmente numa abrangência que, 
a nosso ver, se traduz numa análise coerente e completa de modo a compreender o estádio enquanto edifício 
urbano. Para alavancar essa análise o estudo é divido em fases desde a Antiguidade até aos passos que no presente 
preparam o futuro. Para isso, reflete-se sobre a cronologia geracional da tipologia, os Jogos Olímpicos e vários 
pontos de interesse referentes à relação física com a malha urbana, o papel na vida quotidiana da comunidade e 
os pensamentos para o futuro da tipologia.

A finalidade da reflexão é a consensualização do estádio enquanto edifício com grande potencial para o 
desenvolvimento ou deterioração da cidade passada, presente e futura.

The dissertation that is presented reflects on the role and impact of the existence of sports arenas in the city. In 
order to frame the study for the current reality we see the concrete case of football stadiums as the example of 
greater representation of the typology.

In the city, the presence of exceptions results in it being changed at several times on a scale to which the city 
itself is not prepared or does not know how to respond. To this extent, and because the architectural analysis 
should not be done by the object alone, the stadium appears as a way of studying the city as a whole. The present 
dissertation bases its analysis on the moment when a disproportionate scale, or not, can alter/cohabit with past, 
present and future reality.

The object of the stadium presents itself as a piece of a vague urban board that seeks to influence or be influenced 
by the city, being the act of architecture a moment thought for the future. 

Time is a fundamental hinge for the perception of realities, as well as for the analysis of their evolution. In this 
sense, the work is located temporally and locally in a scope that, in our view, translates into a coherent and 
complete analysis in order to understand the stadium as an urban building. To leverage this analysis, the study 
is divided into phases from Antiquity to the steps that in the present prepare the future. This is reflected on 
the generational chronology of the typology, the Olympic Games and various points of interest concerning the 
physical relationship with the urban fabric, the role in the daily life of the community and the thoughts for the 
future of the typology.

The purpose of the reflection is the consensus of the stadium as a building with great potential for the development 
or deterioration of the past, present and future city.
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A reflexão sobre o espaço em arquitetura é um campo sem fim e que pode ser abordado de variadas formas e 
parâmetros, dentro dessa ideia de infinitas possibilidades o objetivo da seguinte dissertação visa analisar o espaço 
de espetáculo e reunião na cidade e mais concretamente o caso dos estádios de futebol.

A motivação para este trabalho surge com a vontade de estudar diversos temas inerentes à temática geral de 
arquitetura, que são de interesse global, concreto e que nos levam a desenvolver uma investigação a diversas 
escalas.
Perante isto o estudo foca-se em várias escalas que permitem estudar a cidade, a relação da cidade com os 
diferentes momentos da malha urbana, o momento único na envolvente urbana, entre outros. O foco faz-se no 
estádio de futebol enquanto uma peça do puzzle urbano e peça diferenciada que confronta a cidade.
Desde os primórdios da vida do Homem que o espaço desportivo, cultural e atividades de cariz público reune 
multidões e, por isso foram sempre espaços/lugares que necessitam de pensamento amplo para servir toda a 
comunidade. Partindo da ideia de Juhani Pallasmaa, ‘‘o ato de habitar é o modo básico de alguém se relacionar 
com o mundo’’1 e por isso o termo torna-se assim como a reflexão sobre o espaço, algo deveras abrangente. O 
‘‘ato de habitar’’2 leva o leitor a pensar em como ou o que a ideia de habitar pode querer dizer. Nesse sentido o 
termo habitar é muito mais do que estar num espaço doméstico, numa habitação quotidiana, é viver. Habitar é o 
modo como vivemos e como experienciamos o espaço real, o espaço arquitetónico e como agimos perante o que 
acontece, por essa razão, o estudo que apresentamos foca-se na evolução do espaço concreto de um espetáculo 
de futebol e de como o mesmo atualmente afeta as cidades.
O ato de jogar futebol ou de organização para o mesmo leva-nos a um espaço mental de grande potencialidade 
e entusiasmo que se foca na arquitetura informal que todos praticam desde jovens a adultos, criando um espaço 
para dedicar à prática do desporto em qualquer tipo de situações, seja na rua, num jardim, na praia, todos têm 
a capacidade e poder para fazê-lo. Isto deve-se, não só, à regularização do objetivo do futebol (o desenho da 
baliza) mas também do pensamento de união e humano de toda a essência do desporto e afetado positivamente 
pela massificação de praticantes e apaixonados. Este espaço deve ser pensado para as pessoas e intervenientes já 

1 PALLASMAA, Juhani, Habitar, 1ª Edição, Barcelona, Gustavo Gili, 2017, página 7.
2 Ibidem.IN
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tiveram na construção de edifícios por parte do estado e de como isso, juntamente com o pensamento do século 
XX influenciaram a divisão de espaços na cidade e a importância de espaços ícones ou de carácter diferente 
daqueles da vida quotidiana. Dessa forma partindo de um pensamento cru sobre as épocas, as arenas gregas e 
romanas vão ter importância de pensamento enquanto espaço de desporto e forma do espaço para o público, 
exemplos de espaços como o Circus Maximus em Roma, que atualmente ainda resiste na forma aberta, livre e 
ainda usado para eventos como concertos rock. A partir daí e num paralelismo cronológico da tipologia e da 
política mundial, partimos para a análise de casos de estudo pontuais de forma a que posteriormente possamos 
categorizar e refletir sobre alguns casos concretos. O carácter histórico e político desta tipologia orienta-nos num 
caminho extremamente delineado pelo indivíduo e coletivo com o comportamento das sociedades.
O desenrolar do trabalho faz-se cronologicamente de duas formas principais: primeiro apresentamos uma 
análise à evolução programática e formal da tipologia de modo a englobar a evolução da peça; por outro lado 
e acompanhando essa mesma evolução aparece um dos momentos mais importantes para a difusão do estádio, 
os Jogos Olímpicos que enquanto evento desportivo, cultural e de massas influenciou desde a sua origem a 
comunidade e a vida de lazer assim como se moldou por elas. 
Esta noção da comunidade, público representa-se na forma de estar no espaço e viver o estádio e as emoções 
do futebol. Para responder de uma forma mais completa a todas as circunstâncias da vida humana a divisão 
dos casos concretos de estudo foi feita em três direções: dimensão física, social e futura. No primeiro momento 
percebemos como o estádio funciona enquanto peça da malha urbana ou peça isolada da mesma. Para depois 
pensar como a sua imagem, função e utilização influenciam a sociedade seja a partir do estádio como ícone, 
espaço de comunidade e habitar, espaço flexível e resiliente para finalmente perceber como o futuro da tipologia 
pode caminhar com uma análise de experiências formais e reabilitação. É, a nosso ver, crucial a perceção do 
estádio enquanto espaço físico mas fundamentalmente enquanto espaço da comunidade e para isso a noção dos 
BIG de ‘‘intimidade coletiva’’5 assenta naquilo que deve ser a atmosfera do estádio enquanto peça comum da 
sociedade.
Os exemplos diversificados espelham essas realidades a partir de diversas formas. O estudo do trabalho de 
Herzog & De Meuron, parece-nos fundamental pois refletem extensivamente sobre o papel do arquiteto na 
experiência do adepto e público que vive este espaço por dentro. Um dos exemplos que interessa analisar é 
o papel ativo que Herzog & de Meuron têm neste tipo de intervenções e referindo passagens, da revista El 
Croquis, sobre o estádio para os Jogos Olímpicos de Pequim e a importância destas construções para as pessoas, 
‘‘Neste espaço piranesiano, as pessoas encontram-se em restaurantes, bares, hotéis e lojas, ou nas plataformas e 
nos horizontais, diagonais e verticais caminhos cruzados de acesso. Este espaço, ao redor do interior do estádio, 
é fachada, estrutura, decoração e espaço público, tudo em um. É o elo entre a cidade fora e o interior do estádio 
e é, ao mesmo tempo, um local urbano autônomo. Aqui está o verdadeiro potencial do projeto: ele pretende ser 
mais do que uma arena desportiva olímpica para uma única ocasião, reconhecidamente única. [...] Para criar 

5 ibidem, página 198, citação original:’’Collective intimacy’’.

que devido a todos os fatores são espaços, que interiormente e de acordo com a sua função serão utilizados pelo 
público e estão, por isso sujeitos à critica popular.
Desde o começo da civilização que o espaço público é peça crucial da organização da cidade e da sua malha 
urbana. Partindo desse facto, interessa começar por analisar o espaço público grego/romano enquanto mediador 
do espaço e de referência para o panorama futuro e do momento presente. A arena desportiva nas cidades da 
Grécia antiga e Império romano eram pontos de grande importância na cidade e no seu desenho urbano, o 
Coliseu foi um ponto central de Roma e do seu reflexo de grandeza. Esta noção dá-me uma premissa para a 
possibilidade ou pelo menos o desejo do estádio atual, no século XXI, ser assim mesmo um espaço de grandes 
objetivos, icónico e de (re)formulação urbana, não sendo desta forma apenas um objeto físico e sem sentido de 
cidade. 
Como já referido, ao longo da história espaços de espetáculo ou de manifestações sociais foram sempre espaços 
com uma importância fulcral na vida urbana mas também social da cidade. A comunidade vê estes eventos 
como algo importante e por isso os espaços onde se realizam são fundamentais para a essência e funcionamento 
da cidade.
Atualmente os estádios são muitas vezes espaços de expressão social e mostra de cultura e poder por parte de uma 
comunidade, uma forma de reunião3, não só para espetáculos desportivos mas também para um espaço cívico da 
cidade onde podem ser realizados concertos, teatros, corridas, eventos comunitários onde todos participam. Esta 
noção é fundamental para o estudo e para isso vemos a forma de pensar de Bjarke Ingles pertinente ‘‘O desporto 
tem a capacidade de unir culturas, nacionalidades, demografias, géneros e juntar as pessoas em jogo, colaboração 
e competição. Por isso desportos como basebol, basquetebol e futebol tornaram-se os eventos massivos que 
são.’’4. Com o desenvolvimento das cidades assistimos muitas vezes, aquando de reformulação ou construção de 
novos estádios, a uma perda de urbanização e reflexo da sociedade no espaço que tem um uso muito espaçado 
temporalmente e, que sem qualquer forma de unificação com a cidade se perde da vida quotidiana da mesma, 
sendo assim arrastado para zonas industriais e repletas de parques de estacionamento, sem alma, ambiente 
urbano e vivência.
Nos dias de hoje há um elevado número de tentativas de trazer um carácter sociológico e de abraço da cidade ao 
seu/seus estádios e/ou arenas desportivas ou outras formas de manifestações culturais como salas de espetáculos. 
Inúmeras vezes estas formas de expressão social paradoxalmente distanciam-se da cidade, não só fisicamente mas 
também formalmente, e dessa forma interessa estudar quando observamos esse efeito e o papel do arquiteto de 
desenhar o encontro entre estes espaços ao centro cívico da cidade e à forma de espaço urbano.
As arenas gregas e romanas trouxeram grande influência na forma como vemos estes espaços atualmente no 
entanto também é crucial a evolução da sociedade nos últimos dois séculos. A importância que as inovações 

3 São vários os estádios pelo mundo que servem duas equipas rivais no mesmo espaço e por isso adaptados funcionalmente para essa 
tarefa, exemplos como San Siro em Milão, Maracanã no Rio de Janeiro ou Allianz Arena em Munique.
4 BIG, Bjarke Ingels Group, Hot To Cold, An Odyssey of Architectural Adaptation, Taschen GmbH, Koln 2017, página 198, citação 
original:’’Sports has a capacity to cut across cultures, nationalities, demographics, genders, and bring people together in play, collaboration 
and competition. That is why sports like baseball, basketball and football have become the massive comunal events that they are today.’’ 

Introdução e Método
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uma aparência suave e homogênea, as bancadas têm interrupção mínima e o teto acústico esconde a estrutura, 
a fim de focar a atenção nos espectadores e nos eventos em campo.’’6. 
Este foco de atenção leva-nos a estudar vários casos como o Allianz Arena em Munique, St. Jakob Park em 
Basileia ou Estádio Nacional de Pequim da dupla de arquitetos onde a forma interior do espaço é pensada para 
a vivência e a forma exterior funciona como uma tentativa de elevar o estádio a um patamar de diferenciação e 
simultaneamente uniformidade em relação à malha urbana. 
Assim a leitura do documento passa por diferentes fases de análise. Na primeira parte, há uma contextualização 
entre a génese da tipologia, a reinovação a partir das gerações de estádios e ainda uma atenção sobre os Jogos 
Olímpicos como o motor para a divulgação e prova da pertinência das intervenções. Para a segunda parte o foco 
muda-se para casos e  pensamentos mais individualizados sendo as três dimensões, já mencionadas, o modo de 
procedimento.
Por esta forma de organização a dissertação foca-se num vasto leque de exemplos na tentativa de percepção e 
análise da realidade, ou seja, o objetivo não é uma análise individualista de um caso ou uma forma de pensar 
mas sim uma reflexão abrangente que nos possa abrir portas e futuras reflexões.
Voltando à noção inicial, ‘‘O ato de habitar’’7 é utilizado para ler o estádio como um espaço que habita a cidade 
e um espaço que é habitado pela cidade, esta é a chave mental para a realização da dissertação que espera refletir, 
conhecer, criticar e ser habitante destes espaços, tanto da cidade como do estádio enquanto peça integrante da 
vida contemporânea. 

6 Estadio Nacional de Pekin, Juegos Olímpicos de 2008, El Croquis Herzog & de Meuron, El Croquis Editorial, Madrid, 2006, citação 
original:“In this Piranesian space, people get together in restaurants, bars, hotels and shops, or on the platforms and the criss-crossing 
horizontal, diagonal and vertical paths of access. This space, surrounding the interior of the stadium, is façade, structure, decoration and 
public space all in one. It is the link between the city outside and the interior of the stadium and is, at the same time, an autonomous, 
urban site. Herein lies the real potential of the project: it aims to be more than an Olympic sports arena for one single, admittedly unique 
occasion. [...]To create a smooth and homogeneous appearance, the stands have minimal interruption and the acoustic ceiling hides the 
structure in order to focus attention on the spectators and the events on the field.‘‘.
7 PALLASMAA, Juhani, Habitar, 1ª Edição, Gustavo Gili, Barcelona, 2017, página 7.

Introdução e Método
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O desporto coletivo, para o coletivo, ou alguma atividade deste carácter (pública) fazem, desde a Antiguidade, 
parte da vida cultural e social da cidade, por isso tinham grande importância para qualquer cidadão. Desde o 
começo das civilizações o quadrante cultural é crucial para o desenvolvimento da sociedade.  Assim sendo o 
espaço preparado para estas atividades seria à partida um dos espaços mais importantes na malha urbana e nesse 
sentido o edifício desportivo/cultural seria o espaço de representação da sociedade massificada.
O stadion grego e a arena romana são os dois grandes exemplos da antiguidade clássica e aqueles que trouxeram, 
de forma efetiva, a tipologia para a cidade. É factual a presença destas atividades em todas as sociedades e 
civilizações como os maias, egípcios entre outras, no entanto são os espaços gregos e romanos que explicam 
melhor a origem da tipologia.
A arena romana surge após a primeira experimentação que seria o recinto onde existiam as lutas entre gladiadores, 
esse recinto só tinha em atenção a luta em si, no entanto como a prática cresceu exponencialmente a cidade 
necessitava de uma forma de incluir a comunidade naquela atividade onde o público queria estar. Dessa forma 
surge o desenvolvimento do espaço plano, onde se fazia o combate, para a criação de um espaço rodeado com 
arquibancadas para o público, onde o povo poderia ver o evento. Em Roma, os estádios começaram por ser 
estruturas temporárias em madeira mas com a crescente importância foram cruciais na vida social e política que 
resultou na criação e construção de espaços que ainda hoje estão presentes na nossa vida. A vida e ambiente do 
estádio contagiou a sociedade e a representação expandiu-se pelo mundo a princípio pelo Império Romano ‘‘no 
passado como agora, um grande estádio serve como um símbolo de distinção urbana. Estádios romanos eram 
espaços urbanos que permitiam uma variedade de entretenimentos, mecanismos de controlo social, e interações 
entre o estado, os seus habitantes e escravos. De assentos altamente regularizados para o controlo e domínio da 
natureza humana.’’8

Desde a sua criação enquanto tipo, a arena romana foi alvo de algumas modificações. Apesar disso, é justo 
afirmar que a tipologia da arena não foi alterada de maneira significativa, foi uma forma arquitetónica concebida 

8 GAFNEY, Christopher, Temples of the earthbounds gods: stadiums in the cultural landscapes of Rio de Janeiro and Buenos Aires, University 
of Texas Press, Austin, 1ª Edição, 2008, página 7, citações original:‘‘Then as today, a large stadium served as badge of urban distinction. 
Roman stadiums were urban public spaces that allowed for a variety of entertainments, social control mechanisms, and interations 
between the state, its citizens, and its slaves. From highly regimented seating arrangements to the control and domination of man and 
nature.’’.

Antiguidade e Contexto

A origem dos espaços desportivos
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para responder às necessidades diretas do evento para o qual estava pensado. A boa resposta funcional faz com 
que atualmente as arenas/estádios atuais ou edifícios culturais como teatros, salas de congressos ou concertos 
existam na mesma linha tipológica.
A importância que o edifício ganhou na cidade antiga, elevou a tipologia a um patamar de excelência como 
Lewis Mumford afirma “A arena e as suas termas foram, de facto, a nova contribuição Romana para o património 
urbano, uma contaminando-o, a outra purificando-o: foram ambas concebidas como estruturas colossais para 
o entretenimento de massas, numa altura em que a organização de massas exigia compactação espacial e grande 
densidade de ocupação.’’9, começou assim a ser importante também na sua malha urbana e a sua implantação 
teria dessa forma um lugar de destaque. Num tecido muito compactado era um espaço de oxigénio, a primeira 
criação de um ícone como salvação/escape da monotonia, na verdadeira essência, uma praça pública.
Desta forma a cidade romana passa a ter mais um edifício importante no seu pensamento organizativo juntando-
se à categoria nobre de edifícios como o templo e o fórum, edifícios que faziam a malha urbana depender deles 
e das suas orientações. Havia assim mais edifícios que se incluíam nessa órbita como as termas.
Em cidades como Roma ganham maior destaque devido à escala e importância social e política. O espaço do 
Coliseu já fazia parte da malha urbana da cidade antiga, no entanto fez parte de um momento de viragem no 
império romano com a mudança de Imperador que fez uma jogada política com aquele edifício. Num espaço 
central e de grande importância para a cidade, o novo Imperador, Vespasiano transformou um terreno privado 
que passou por vários imperadores anteriores num espaço público. No terreno estava implantada a Domus Aurea 
de Nero,  primeira construção e razão da intervenção naquele espaço central, era um palácio privado para o 
imperador e a sua família. Após a sua morte foi alvo de abandono e destruição até à intervenção de Tito que 
construiu as suas termas numa pequena parte daquele espaço. Esta foi a construção que antecedeu a implantação 
do Coliseu.
No entanto o momento importante desta operação teve a ver com a diferença que o imperador fez entre um 
terreno central na cidade, transformando-o de um espaço privado para público, dando um espaço central da 
cidade de volta ao povo. Este foi o primeiro caso em que um espaço desportivo funcionou como objeto de 
conquista por parte do povo e como arma política. 
Foram assim, vistos desde o principio como edifícios de cariz público, tanto por quem os pensava e concebia 
como pela população que fazia parte deles, vivia neles e carregava a sua história e importância espelhando dessa 
forma como a cidade se deve pensar, como um espaço para todos os cidadãos lembrando a passagem de Gonçalo 
M. Tavares apoiada em Platão ‘‘A cidade existe porque um Homem abdica de ser completamente individual. 
Decide entender-se com outros. A cidade que só pode existir porque cada homem, em certos momentos, abdica 
dos seus substantivos e dos seus movimentos musculares particulares, abdica de dar nomes únicos às coisas.’’10.

9 MUMFORD, Lewis, The City in History, Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, New York, 
1961, página 234 
10 TAVARES, Gonçalo M., Atlas do Corpo e da Imaginação, Teoria, Fragmentos e Imagens, Relógio d’ Água Editores, Lisboa, 2019, página 
172-173.  

Figura 1 
Estádio Panatenaico, Atenas, Grécia.
O enquadramento com a envolvente.

Figura 2 
Coliseu de Roma, Itália.
Enquadramento com a envolvente.

Figura 3 
Estádio Panatenaico, Atenas, Grécia.
Da cidade.

Figura 4
Coliseu de Roma, Itália.
Da cidade.

Figura 5 
Interior Estádio Panatenaico, Atenas, Grécia.

Figura 6 
Interior Coliseu de Roma, Itália.
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A Tipologia do estádio, um dos programas arquitetónicos com maior experimentação na história, é uma 
denominação que surge de uma palavra grega stadion que remetia para a medida de comprimento do espaço de 
desporto, um stadion tinha aproximadamente 185/190 metros que é o equivalente à medida da pista do estádio 
Panatenaico  em Atenas.
As duas formas analisadas são as duas já mencionadas pela sua importância para este tipo de programa e também 
pelo seu percurso na história das civilizações mundiais como os dois maiores e mais repetidos exemplos. 
Na Grécia e mais precisamente em Atenas, encontramos o exemplo que remete para o desporto individual, 
aquele que começou com a ideia de jogos pela glória individual e de ligação com os deuses, figuras míticas que 
remetiam para a perfeição, tanto intelectual como a que aqui se explorava fisicamente, mostrando o ideal grego 
de tanto a vertente física e mental como procura de excelência.
O primeiro espaço que podemos atribuir a esta tipologia é denominado de Ágora, que enquanto lugar de 
encontro e de variadas intervenções públicas começou por ser o espaço onde se praticavam ações que mais tarde 
originaram os vários desportos. O ágora tinha assim um papel diferenciador na cidade da antiguidade, como 
o fórum romano eram espaços que detinham o carácter de lugar público, ser parte da comunidade e um ser 
público, ideias que mais tarde contribuíram para a tipologia do estádio.
Um dos primeiros exemplos e único pelas suas características é o estádio em Atenas que já referimos anteriormente. 
Assim o edifício é desenhado para ladear o espaço onde o desporto acontece, ideia que vem do espaços anterior do 
ágora. Neste caso, a arquibancada é desenhada para conter a pista de atletismo onde o espaço interior resultante 
serve para os outros tipos de desporto individual como os saltos ou lançamentos de objetos. 
A forma em ‘‘U’’ é a forma que sobreviveu à passagem dos séculos e chegou à atualidade como icónica e como 
símbolo do desporto e dos Jogos Olímpicos, apesar disso a forma original do espaço foi um retângulo que 
correspondia ao seu interior. A alteração por parte dos romanos aconteceu quando foram realizados vários 
investimentos em projetos urbanos, um deles foi precisamente o estádio em Atenas. Este, que tinha a típica 
forma grega retangular como em Olímpia e Epidaurus, mudou a sua forma retangular para o ‘‘U’’ atual, esta 
espacialidade resultou na elipse que os romanos mais tarde usaram nas suas arenas. Quanto à forma os romanos 
foram construindo recintos fechados mas amplos enquanto que na Grécia antiga os edifícios tinham diferentes 
momentos espaciais, sem descurar também a abertura espacial. Como na Acrópole em Atenas ou em templos 
similares, o espaço é estreito e com obstáculos ao contrário do espaço das arenas, templos e edifícios romanos 
como o Panteão em Roma onde é possível vislumbrar a espacialidade do edifício após a entrada.
Em Atenas, o estádio foi desenhado para expandir a cidade e para se relacionar com os terrenos em redor, 
naquela fase o estádio estaria às portas da cidade em terrenos privados que foram cedidos. O terreno foi utilizado 
para formalizar a tipologia do estádio, forma retangular com entrada apenas num dos lados, no caso aquele que 
se relacionava com a cidade, e com os visitantes a posicionarem-se nas outras três partes à volta do campo nas 
colinas do terreno. Com a chegada dos romanos à cidade a forma retilínea mudou para a forma atual e foram 
adicionadas as bancadas a partir da ideia do teatro. 

Figura 7
Estádio Panatenaico, 
Atenas, Grécia.
A espacialidade 
eterna.

Figura 8
Estádio Olímpia, 
Grécia.
Os primórdios 
da espacialidade 
tipológica.

Figura 9 
Estádio Epidaurus, 
Grécia.
A relação do espaço 
desportivo e teatral.
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Assim como o teatro, a arena ganha importância cultural e lugar de destaque na vida de lazer dos romanos.  
A importância social que garante às comunidades é comparável à política para aqueles que avançam com 
as construções e garantiam às cidades o estatuto destas estruturas de forma permanente, capazes de receber 
multidões.
A forma de arena enfatizava a vivência de comunidade e do espaço a fervilhar de emoções que todos queriam 
experienciar. Apesar de ser um edifício, que ao contrário do estádio grego está fechado para si, é um edifício que 
acolhe todos e onde todos queriam estar, são conhecidos relatos de ofertas de comida ao público após a entrada 
no Coliseu, um claro contraste com a atualidade em que a entrada é feita após pagamento. A forma pretendia 
um fecho para a massa humana experienciar aquilo que devia ser o foco aos olhos dos romanos, a ação na arena. 
Esta apresenta-se como o momento crucial para o pensamento da arena e do estádio, o momento de fecho das 
bancadas e concentração no centro, BIG fala nisso mesmo ‘‘O estádio tradicional mantém a vida e excitação dos 
eventos e suas multidões que celebram em união confinadas no interior das paredes da arenas’’11 garantindo a 
premissa romana de atenção focalizada em total harmonia íntima mas comunitária.
Na antiga Grécia e Império Romano tínhamos o estádio como forma de espaço de comunidade, cultural, social 
e política, resultando num espaço de vivência e emoção únicas que foram depois esquecidas com a idade média. 
A razão principal prende-se com fatores políticos, religiosos. Apesar do poder social, com o crescimento do 
cristianismo esta tipologia foi totalmente destruída pois, segundo Giulio Carlo Argan o Coliseu ‘‘é justamente 
o símbolo da ruína do império romano sob o impulso do cristianismo’’12 e a ideia da Igreja era que o espaço 
por excelência, que deveria ter importância e cultura era o religioso. Neste caso o momento político e religioso 
foi a razão para deixar de existir na sua plenitude ou mesmo em espaços pequenos a tipologia desportiva e 
cultural. No entanto para garantir a sua influência e poder a Igreja reabilitou o espaço interior do Coliseu com 
capelas afetas à sua fé de modo a reutilizar aquele espaço e a população entender o rumo em prol do seu próprio 
progresso. Ainda hoje é um edifício presente na dinâmica da Igreja como parte da Via Sacra das celebrações do 
Vaticano. O mesmo espaço é segundo Camillo Sitte inspirado justamente na tipologia que pretendia esvanecer 
’’A sua forma principal, a elipse, pode ser considerada tipicamente romana. De facto, essa forma encontra-se 
em vários outros lugares da cidade, e além disso deriva sem dúvida nenhuma da forma dos hipódromos e dos 
anfiteatros antigos’’13.
Apenas aproximadamente catorze séculos depois é que a tipologia volta a ter força e a aparecer na cidade e na 
vida das sociedades com o evento e ideal dos Jogos Olímpicos como grande impulsionador.
No entanto durante a Idade Média há algumas representações temporárias, a maior forma de expressão via-se nas 

11 BIG, Bjarke Ingels Group, Hot To Cold, An Odyssey of Architectural Adaptation, Taschen GmbH, Koln 2017, página 200, citação 
original:‘‘Tradicional stadiums keep the life and excitement of the events and the crowds celebrating together confined within the walls 
of the arena’’.    
12 ARGAN, Giulio Carlo, História da Arte como história da cidade, trad. Pier Luigi Cabra, 6ª Edição, Martins Editoria Livraria Ltda, 
São Paulo, 2014, página 228.
13 SITTE, Camillo, L’art de bâtir les villes, l’urbanisme selon ses fondements artistiques, trad. Daniel Wieczorek, Éditions du Seuil, 1996, 
citação original: ‘‘Son motif principal, l’elipse, peut être considéré comme typiquement romain. En effet, cette forme se retrouve en 
plusiers autres lieux de la ville, et de plus elle dérive sans aucun doute de la forme des hippodromes et des amphithéatres antiques’’. 

Figura 10
Capelas cristãs no Coliseu de Roma.
O impacto político e social da religião.

Figura 11 
Piazza del Campo, Siena, Itália.
Como espaço cheio/vazio.

Figura 12 
Piazza del Campo, Siena, Itália.
Como arena popular.

Figura 13
Gravura Calcio Storico na Piazza Santa Croce, 
Florença, Itália.

Figura 14 
Piazza Santa Croce, Florença, Itália.
Atuais reuniões sociais, Calcio Storico.
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praças da cidade e núcleos habitacionais com feiras. 
É na Itália renascentista que surgem os exemplos mais perpetuados com as grandes praças a servirem de palco 
para eventos importantes para o povo das cidades, desde Siena e a Piazza del Campo com diversos tipos de 
eventos coletivos até Florença com o Calcio Storico a ser o momento chave da vida florentina. 
Este evento teve a sua origem histórica durante o cerco de Florença e devido ao qual o exército invasor se deparou 
com o povo florentino na praça a jogar futebol. Esta atitude mostrou a sua força e mentalidade para aguentar 
toda a situação e ficou marcada na história popular como um momento de orgulho que merece ser celebrado. 
Uma das gravuras mais antigas que retratam o evento é precisamente na Piazza Santa Croce que ficou assim 
conhecida como o primeiro espaço para futebol que mais tarde se tornou numa estrutura temporária construída 
anualmente. 
Nos dias de hoje a tradição é celebrada com um torneio anual pela glória e orgulho dos quatro bairros antigos da 
cidade, não há qualquer tipo de compensação monetária, mostrando o carácter cultural e comunitário.
Após estes momentos comunitários são os Jogos Olímpicos a recomeçar a tipologia, a partir desse momento foi 
iniciado, praticamente do zero o desenvolvimento da tipologia, que na sua génese se resume num grande espaço 
aberto rodeado por arquibancadas para o público e emoldurado numa fachada monumental.
A Arena e o estádio foram criados para albergar eventos, espetáculos de alguma forma recorrentes.  No século 
XIX e com a nova vaga de desenvolvimento da tipologia, o que se passou tem como base a revolução industrial 
que gerou a grande massificação da população nas cidades. 
Assim, o estádio apareceu como espaço de entretenimento de massas, um espaço que abriga a população de 
uma forma particular devido às suas características. Nos dias de hoje há várias diferenças nos espaços de estar 
nas arquibancadas mas em grande parte dos exemplos desta época isso não acontecia pois a população estava 
igualmente dividida em estratos sociais pelo estádio relembrando o Coliseu. Assim, o ideal antigo do indivíduo 
como Homem comum e não como parte solitária espelhava-se numa multidão homogénia e unificada a ladear o 
evento que se passava no centro do edifício. Devido à ‘‘muralha’’ humana vertical, são as pessoas que constroem 
os limites do evento e é nelas que se fecha a autenticidade do espaço, são as pessoas que garantem ao evento a 
sua magnitude e ambiência criando dessa forma uma realidade de intimidade coletiva ‘‘o santo graal do desenho 
do estádio é perceber como criar intimidade coletiva [...] enquanto permite que milhares de adeptos se sintam 
parte de um ritual íntimo’’14.
Como já referido anteriormente, esta tipologia derivou daquelas que existiam em anfiteatros gregos e romanos e 
nesse sentido, os estádios continuaram a ser espaços de performances e artes teatrais. 
O Circus Maximus, como adaptação do stadion grego e complemento do Coliseu, em Roma tinha proporções 
épicas, de uma escala que se afastava da realidade da vida humana. Com 600 metros de comprimento e 200 
de largura estava  preparado para albergar até 200 000 pessoas e dessa forma entreter uma sociedade inquieta e 

14 BIG, Bjarke Ingels Group, Hot To Cold, An Odyssey of Architectural Adaptation, Taschen GmbH, Koln 2017, página 199, citação 
original:’’the holy grail of stadium design is figuring out how to create Collective Intimacy [...] while allowing tens of thousands of fans 
to feel part of an intimate ritual.’’. 

Figura 16 
Espaço onde se 
encontrava o Circus 
Maximus, Roma, 
Itália. Atuais 
reuniões sociais, 
concertos musicais.

Figura 15 
Circus Maximus, 
Roma, Itália.
Escala da estrutura 
colossal e sua 
envolvente.
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desejosa de entretenimento que a distraísse da vida quotidiana. Apresenta-se como o primeiro edifício capaz de 
albergar multidões colossais e criar rituais coletivos. 
Esta ideia prevaleceu e voltou após a revolução industrial e esse é o papel do estádio enquanto espaço cultural. 
O sentimento de distração ajudava a vida pública da cidade num ponto bastante importante para os poderes 
políticos, de certa forma aproximava a classe trabalhadora dos poderes e acalmava as suas críticas devido ao facto 
dos sentimentos hostis se redirecionarem para os seus adversários naquele evento e não nos seus políticos que 
lhes tinham proporcionado tamanha distração.
Na Era moderna por outro lado, a mesma estratégia é utilizada mas surge um novo fator que alterou quase 
totalmente a forma de pensar e desenvolver a tipologia atualmente, o aspecto económico. Assim o poder político 
passa a responder primeiro à agenda económica e só depois à sua comunidade, os grandes projetos e planos 
urbanísticos são moldados pelo fator económico apenas e não pela população, que ironicamente está depois 
naturalmente ligada à sua construção, funcionalidade e futuro.
Em suma, o valor do espaço passa da sua importância cívica para uma importância exterior, ou seja, na sua 
capacidade de se mostrar para os outros numa rara dicotomia entre interior e exterior coletivos. O interior, 
que está escondido, é o esplendor da comunidade e o exterior, esse sim em relação com a comunidade, é uma 
interpretação da mesma para os outros numa tentativa de criação de ícones infinitos que se sobressaiam do 
anterior. 
O monumento social serve para demonstrar progresso e poder para fora, assim a arquitetura desenvolveu-se e 
depois de ser uma forma de resposta ao espetáculo e às necessidades do mesmo passou a ser uma ferramenta do 
idealismo cultural e social na criação de formas que possam contribuir para a personalidade de uma cidade/país.

Figura 17
Complexo antigo 
político, social e 
cultural, Roma, 
Itália.
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Para o desenvolvimento desta reflexão é crucial perceber a evolução da tipologia e também o espectro de uma 
intervenção global, ou seja, um estádio, como peça urbana necessita de intervenção para além do autor humano 
como o arquiteto, engenheiro, paisagista, urbanista, do povo num pensamento total para uma solução que se 
quer relacionada com todos os pormenores possíveis. 
Como já referido, a primeira abordagem prende-se com uma divisão da evolução dos estádios desde o seu 
reaparecimento no século XIX, a abordagem é feita a partir das cinco gerações que arquitetos como Rod Sheard 
pensaram, numa forma de dividir para analisar as diferenças e evoluções a partir das quais a arena desportiva 
alcançou o estatuto atual. As gerações resumem-se na forma do estádio principalmente a partir da experiência 
do visitante, dado que a forma do espaço de jogo é regularizada, a hipótese de mudança está na sua envolvente e 
aí entra a importância da sociedade e do indivíduo no desenvolvimento da tipologia no sentido em que segundo 
Pallasmaa ‘‘Os nossos edifícios são extensões cruciais de nós próprios, tanto individual como coletivamente.’’15. 
De seguida pensamos nos eventos dos Jogos Olímpicos como impulsionadores da tipologia e espelho da mudança 
e cronologia das gerações acima mencionadas. Ao mesmo tempo são momentos de grande impacto urbano que 
acompanham a cronologia geracional moderna e paralelamente o quadrante político.
De seguida passamos a reflexão para casos mais concreto onde se analisa as relações urbanas físicas e sociais 
para dessa forma procurarmos compreender como se comportam os estádios nas diferentes situações. Desde o 

15 PALLASMAA JUHANI, MALLGRAVE Harry e ARBIB Michael, Architecture and Neuroscience, TWRB Design Reader, Espoo, 
2013, página 8, citação original: ‘‘Our buildings are crucial extensions of ourselves, both individually and collectively.’’.  

Influência dos estádios na sua Grandeza

‘‘Utilizando os estádios como lentes para observar as culturas, pesquisamos os processos históricos, económi-
cos, políticos, socioculturais, tecnológicos e globalizantes, tal como são expressos a nível local.’’ 

Figura 18 
Arena Romana, Verona, Itália.
O impacto formal na cidade.

GAFNEY, Christopher, Temples of the earthbounds gods: stadiums in the cultural landscapes of Rio de Janeiro and Buenos Aires, University 
of Texas Press, Austin, 1ª Edição, 2008, página 4, citação original: ‘‘By using stadiums as lenses to observe cultures, we survey histori-
cal, economic, political, socio-cultural, technological, and globalizing processes as they are expressed on the local level.’’ 
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estádio isolado fisicamente, o estádio na malha urbana, o estádio em parque desportivo que é explicado na parte 
dos Jogos Olímpicos por ser precisamente típico de tal evento, e o estádio enquanto ícone, espaço de habitar 
e enquanto espaço de flexibilidade infinita. No final procuramos olhar para o estádio como um momento de 
futuro tanto enquanto inovação ou reutilização.
Em todas as reflexões os exemplos interligam-se e há, como esperado devido à complexidade da tipologia, 
exemplos que valem para mais do que um ponto pois podem por exemplo ser inseridos num contexto fora da 
malha urbana e que foram posteriormente parte de uma extensão da malha urbana. Assim adaptaram-se ou 
responderam de acordo com o planeamento a essa evolução assim como uma simples adaptação entre a primeira 
e a segunda geração de estádios que ainda vemos muito presentes atualmente.
A evolução do estádio como tipologia foi durante algum tempo marginalizada no sentido em que não se 
assumia verdadeiramente a intervenção que se queria fazer. Enquanto que na Antiguidade os gregos e romanos 
construíram, com as devidas diferenças, os seus recintos desportivos como lugares de destaque da cidade, há 
uma espécie de tentativa de desvanecimento com o reaparecer da tipologia no século XIX. Ou seja, quando a 
tipologia ganha nova razão de existir há ao mesmo tempo uma falta de afirmação da mesma, seja pela pouca 
vontade, meios económicos ou simplesmente por não se ver necessidade de afirmar o lugar desportivo. Por essa 
razão a reinvenção em detrimento dos exemplos clássicos começou por ser em movimento bastante descendente 
em relação à qualidade de todos os elementos no estádio e especialmente nos parâmetros espacial e funcional. 
No entanto com a corrente crescente de equipas que representam grupos sociais e espaços do tipo guiados 
a partir da vontade das comunidades, a importância e principalmente o potencial dos espaços desportivos e 
suas arenas, a influência nota-se nas cidades. Assim o estádio ganha importância e o seu impacto vai crescendo 
proporcionalmente às intervenções começando a notar-se uma vontade de afirmação como Borja refere ‘‘Os 
espaços públicos de escala citadina vão fazer-se visivéis e ter uma relação funcional direta com cada área da 
cidade, todos os cidadãos vão sentir-se física e simbolicamente vinculados com o resto da cidade”16. Esta vontade 
e investimento serviu também para mostrar o potencial construtivo ou destrutivo destes espaços.
Desta forma as comunidades começaram a utilizar o estádio como uma forma de expressão e é nesse momento que 
a verdadeira formulação começa na era moderna pois como Peter Culley e John Pascoe afirmam, a comunidade 
tem que perceber o valor e força do estádio e que ‘‘Por causa do seu tamanho e funcionalidade, os estádios 
são suscetíveis a contrastar ao invés de complementar a sua envolvente.’’17. Após a perceção destas noções, a 
afirmação do estádio é desenvolvida até ao presente estado de em muitos exemplos existir uma componente de 
exaltação artística intrínseca ao desenvolvimento da tipologia.
É assim, desde o seu início e ainda mais atualmente um lugar de afirmação individual e coletiva com grande 

16 BORJA, Jordi e MUXÍ Zaida, El espacio público, cuidad y ciudadanía, Editorial Electa, 1ª Edição, Barcelona 2001, página 91, cita-
ção original ‘‘Los espacios públicos de escala ciudadana han de hacerse visibles y tener una relacíon funcional directa con cada área de la 
ciudad, todos los ciudadanos han de sentirse física y símbolicamente vinculados con el resto de la ciudad’’.  
17 CULLEY, Peter e PASCOE, John, Stadium and Arena Design, ICE Publishing, 2ª Edição, London 2005, página 5, citação 
original:’’Because of their size and functionality, stadiums are likely to contrast with rather than complement their environments.’’.  

carácter humano e histórico e que enfatiza a ideia de Pallasmaa no livro Arquitectura e  Neurociência ‘‘a arquitetura 
tem praticamente sempre um impacto e significado coletivos. Os edifícios não fornecem somente um abrigo 
físico ou uma forma de facilitar as diferentes atividades. Para além de acolher os nossos corpos e ações frágeis, eles 
também precisam de acolher as nossas mentes, memórias, desejos e sonhos.’’18 e é neste sentido completo que o 
estádio deve atuar para os seus utilizadores e comunidades. Podemos afirmar que a evolução se dá devido a uma 
mudança de pensamento e de uso envolvendo o estádio num carácter de pertença e parte de cada individuo, a 
partir da ideia do edifício e citando mais uma vez Pallasmaa ‘‘Os edifícios mediam a relação entre o mundo e 
a nossa consciência a partir da interiorização do mundo”19 ambiente e vivência do estádio “e da exteriorização 
da mente”20 relação do ser individual com uma ação de conjunto e comunidade, ações no estádio e em relação. 
A nova realidade do estádio é primeiro de tudo um elemento urbano, antes da sua configuração, de todas 
as especificações, desenho e potencialidades enquanto peça é necessário pensar no potencial urbano e no seu 
funcionamento. Seja baseado em motivações históricas, socioculturais ou topográficas é um edifício que não tem 
comparação em termos do seu impacto urbano físico e funcional.
Por essa razão a escolha da localização é crucial para o seu futuro, sendo dentro ou fora da malha urbana, isolado 
ou num complexo desportivo. O estádio é, desde a sua origem parte do presente e futuro da vida quotidiana da 
cidade trazendo para a vida da cidade contemporânea um momento que engloba inúmeras funções e espaços de 
importância ímpar.

A questão da importância do estádio pode ser vista de vários parâmetros mas é essencialmente uma questão 
de grandeza. Seja grandeza em termos do edificado em comparação com a malha urbana, analisando a sua 
importância formal, emocional e funcional na cidade ou ainda por não responder a nenhum destes e funcionar 
como um edifício que pretendia ter importância mas não a alcança, tanto por tamanho e por utilização. De 
qualquer forma, a sua própria espacialidade denota grandeza, todas as suas funções e razões de existir, o estádio 
engloba diferentes momentos que se usam na cidade e são usados pela cidade e seus cidadãos. O estádio como 
representação da Grandeza descrita por Rem Koolhaas nas cidades modernas, o estádio como espelho da cidade 
moderna. A análise do estádio é obrigatoriamente interligada com a sua influência urbana e espaço próprio.
Através da reflexão de Koolhaas sobre a ‘‘Grandeza, ou o Problema do Grande’’21 podemos incluir a forma 
de pensar o estádio mas sobretudo a ideia que o estádio deixa após a sua existência. Isto é, funciona como 
instrumento público a partir do seu uso e importância para a cidade.
É a nosso ver pertinente a forma como Koolhaas inicia o seu manifesto, esta opção mostra claramente aquilo que 

18 PALLASMAA JUHANI, MALLGRAVE Harry e ARBIB Michael, Architecture and Neuroscience, TWRB Design Reader, Espoo, 
2013, página 8, citação original: ‘‘architecture has practically always a collective impact and meaning. Buildings do not merely provide 
physical shelter or facilitate distinct activities. In addition to housing our fragile bodies and actions, they also need to house our minds, 
memories, desires, and dreams.’’
19 ibidem, citação original: ‘‘Buildings mediate between the world and our con- sciousness through internalizing the world’’
20 ibidem , citação original: ‘‘and externalizing the mind.’’
21 KOOLHAAS REM, Três textos sobre a cidade, trad. Luís Santiago Baptista, Gustavo Gili, 1ª Edição, Barcelona, 2014, página 13.  

Influência dos Estádios na sua Grandeza



34 35

A arena como lugar na cidade

defende e aquilo que a arquitetura e o estádio como arquitetura representam para a cidade. 
Assim, ‘‘A Grandeza é a arquitetura derradeira’’22 mas esta frase não se limita àquilo que apresenta no seu 
discurso e à ideia de que grandeza enquanto tamanho, não existe só ‘‘porque está lá’’23. É por isso crucial a 
perceção de que a intervenção arquitetónica deve ter no seu processo uma ideia de totalidade, complexidade e 
abrangência do maior número de parâmetros e áreas possíveis o que resulta, aos olhos do arquiteto holandês 
na Grandeza ser pináculo daquilo que se procura na disciplina, ‘‘a Grandeza instiga o regime de complexidade 
que mobiliza a inteligência total da arquitetura e dos seus campos afiliados’’24 algo que é procurado nos estádios 
contemporâneos através da sua flexibilidade.
Analisamos os Teoremas de Koolhaas, patentes da sua obra Nova Iorque delirante, para podermos entender 
como o edifício estádio ou tipologia de arenas desportivas se inclui e até que ponto a intervenção arquitetónica 
se traduz na Grandeza.

O primeiro ponto foca-se no momento de relação do edifício com a sua envolvente e como, a partir da 
intervenção, reação e resultado na cidade e sua sociedade o edifício torna-se um espaço com importância ou seja 
alcança Grandeza. Chega a esse estado porque inerentemente entra na dinâmica da cidade, faz parte da vida em 
sociedade e é um momento completo e importante da vida da mesma. 
No mesmo sentido funciona a construção do estádio que a partir do momento da sua conceção e construção faz 
parte. Tornando-se automaticamente uma forma na cidade ‘‘já não pode ser controlada’’25.
Para além disso este papel de independência em relação ao todo garante a funcionalidade de todas as suas partes 
assim como o estádio que pode conter funções para diferentes momentos nomeadamente para a sua função 
principal, o grande evento desportivo, e também para usos quotidianos.
No caso do teorema número dois, que atenta a importância do elevador enquanto elemento de acessibilidade e 
coneção, a sua influência no estádio em si enquanto elemento do edifício é relativizada pela influência que este 
elemento tem em toda a vida moderna e contemporânea sendo já um elemento natural que simultaneamente 
controla a artificialidade dos espaços e suas características.  
O facto de os estádios no século XIX e XX não terem desde a sua génese esse elemento a nosso ver não altera o 
pensamento que é feito sobre o mesmo, facto comprovado pela história que mostra os edifícios romanos e gregos 
também sem esses elementos e com uma vivência total e comprovada.
O terceiro teorema instaura uma discussão que se reflete sem dúvida na panóplia de intervenções das arenas 
desportivas, a fachada é um momento muitas vezes egocêntrico do edifício e não permite a perceção do que 
acontece no seu interior, não há como Koolhaas aponta a vontade do edifício ser honesto26.

22 ibidem página 15. 
23 ibidem 
24 ibidem  
25 ibidem  página 16.
26 ibidem página 17.. 

São sem sombra de dúvidas momentos de separação ideológica e programática que respondem às duas faces da 
moeda, o interior, espaço desportivo e de estar, e o exterior onde o edifício se implanta e se relaciona. 
Automaticamente surgem exemplos de como estes momentos podem acontecer de uma forma radical ou 
natural, respetivamente os exemplos de Munique onde a Allianz Arena dos arquitetos suíços Herzog & De 
Meuron esconde a partir da sua fachada o interior numa espécie de concha fechada. Também na mesma cidade 
no Estádio Olímpico de 1972 há uma grande diferença, os arquitetos Frei Otto e Gunther Behnisch desenham 
a fachada e cobertura para se mesclar com a natureza, no entanto, simultaneamente também se separa pois a 
cobertura, mesmo transparente faz a separação entre os espaços funcionais. Por outro lado, uma opção totalmente 
diferenciada está o estádio Luigi Ferraris em Génova onde Vittorio Gregotti desenha o edifício como uma 
continuação visual da malha urbana e não se antevê uma real separação da tipologia, ou seja, podia em alguns 
momentos se confundir com os edifícios residenciais que o rodeiam. Neste último exemplo podemos até incluir 
a ideia de Koolhaas que reflete precisamente este carácter visual quando o objeto oferece à cidade a estabilidade 
necessária. Um exemplo chave é o Madison Square Garden que não sendo um estádio de futebol, é um espaço 
multiusos totalmente integrado na atmosfera de Grandeza nova iorquina. 
Assim o interior e exterior do edifício já não são obrigatoriamente revelados ou ligados fazendo com que esta 
distanciação, a partir do estatuto de Grandeza se reflita numa transformação da cidade fazendo com que o que 
acontece atualmente na visão global (exterior) da cidade não seja aquilo que exista no seu pormenor (interior).
É o ponto quatro que a nosso ver reflete mais verdadeiramente a essência da intervenção do estádio na cidade 
contemporânea com a frase ‘‘o impacto é independente da sua qualidade’’27. A frase resume perfeitamente aquilo 
que acontece pois apesar de todas as suas características e como vemos com Borja é o impacto que molda a sua 
existência. Seja a partir do seu tamanho, função ou solução o estádio é à partida sempre um espaço moderador, 
organizador e alternativo à malha urbana e consequentemente à cidade.
O seu sucesso não é importante ou não se põe em causa pois o seu impacto é desde logo comprovado, numa 
realidade positiva ou negativa.
Por último o quinto resume numa ideia de conjunto aquilo que são estes teoremas e pontos de atenção 
denominando-os de ‘‘ruturas’’. Para por fim refletir que a Grandeza, ou os espaços e edifícios que a Grandeza 
reflete não fazem já parte do tecido urbano, assumindo que há uma nova realidade que deve ser assumidamente 
afirmada.
O estádio surge nesta linha, será sempre uma nova realidade (mesmo em momentos de reabilitação) e deverá 
ser sempre alinhado e pensado como tal pois o edifício e a Grandeza ultrapassam sem necessitarem de vontade a 
normalidade e aquilo que o tecido urbano detém. Mediante as circunstâncias não faz sentido fugir aquilo que é 
a realidade do edifício e sua forma de existir pois o estádio não é apenas uma peça.
Assim Koolhaas resume esta última rutura (último ponto/teorema) com dois versos ‘‘Existe; quando muito, 

27 ibidem 
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coexiste. / O seu contexto é que se lixe o contexto.’’28.
Mais à frente Koolhaas afirma a sua incerteza no facto de não existir uma ‘‘Teoria da Grandeza’’29 que a seu ver 
limita a arquitetura e a expressão dos seus profissionais. Não havendo essa teoria ou pensamento propositado 
não há linhas de ação, não há orientações sobre como ou quando ou onde utilizar a ideia de Grandeza e afirma 
mesmo que os grandes erros da sociedade e nas cidades são onde verdadeiramente se cria Grandeza. A nosso 
ver é demasiado limitativo com a ideia defendida até porque pouco depois o arquiteto defende que a Grandeza 
trabalha como sujeito de mudança e tem a capacidade e fundamentalmente potencial para ‘‘reconstruir o Todo, 
ressuscitar o Real, reinventar o coletivo, reivindicar a possibilidade máxima.’’30

É assim neste sentido que olhamos para o estádio enquanto edifício que pode espelhar a ideia de Grandeza 
e os seus princípios, o estádio é um espaço/edifício que pode ser Grandeza, tem precisamente potencial para 
dinamizar a reconstrução, reinvenção e pensamento dos espaços e cidades em questão. Assim como, com todo 
o espectro que a Grandeza pode atingir,  o estádio a partir desse estatuto pode criar ícones tipológicos e espaços 
realmente inovadores e pertinentes que refletem e afirmam o orgulho nacional e regional.
‘A Grandeza destrói, mas também é um novo começo. Pode reconstituir o que quebra. [...] Em vez de reforçar a 
coexistência, a Grandeza depende de regimes de liberdade, a agregação da máxima diferença.’’31. 
Esta ideia de Grandeza funciona assim como um ator de ‘‘contaminação em vez de pureza’’32 ao mesmo tempo 
ator ‘‘de quantidade em vez de qualidade’’33 pois pode criar novas relações na cidade em vez de limitar aquelas 
que existem na dinâmica de origem.
A Grandeza mostra uma força ou modelo de algo eterno pois devido às suas circunstâncias alcança um estatuto 
de algo intangível que se observa nos ícones e monumentos urbanos. Um exemplo pertinente deste estatuto e 
áurea de força é o Estádio Nacional de Pequim onde os arquitetos suíços Herzog & De Meuron criaram um 
edifício que mesmo não tendo uma utilização quotidiana nem mesmo anual funciona como um espaço de 
Grandeza, formal, simbólica e social o que lhe garante um carácter de eternidade e de importância máxima para 
a cidade e a cultura chinesa.
No entanto no final da sua reflexão Koolhaas escreve que ‘‘A Grandeza já não precisa da cidade’’34 numa alusão 
à força e impacto que a ideia tem. Na atenção do nosso estudo não reflete a realidade absoluta porque mesmo 
sendo notável a quantidade de exemplos onde o estádio ‘‘não precisa da cidade’’35 para existir é a cidade que o 
define através de diversos parâmetros. Não obstante a sua sensação de Grandeza, é no conjunto que a ideologia 
de Koolhaas se foca e por isso, esta parte final não se aplica. Continua escrevendo que ‘‘ela compete com a 

28 ibidem página 18. 
29 ibidem página 22. 
30 ibidem página 22. 
31 ibidem página 23. 
32 ibidem 
33 ibidem 
34 ibidem página 26. 
35 ibidem 

cidade; ela representa a cidade; ela antecipa-se à cidade; ou melhor ainda, ela é a cidade’’36 e neste momento 
refletimos em como muitos estádios englobam precisamente isto, esta competição contra a sua própria existência 
e envolvência, quase como que o estatuto de Grandeza fosse um momento  de turbilhão do próprio corpo. O 
estádio relaciona-se com a cidade mas fundamentalmente compara-se e tenta sobrepor-se a essa realidade até 
se tornar, como a cidade, eterno. Pois, o estádio, enquanto elemento raro tem um impacto incomparável, ‘‘a 
Grandeza transforma a cidade’’37.
Como já mencionado atrás em estádios como o de Pequim isso espelha-se perfeitamente com o edifício a alcançar 
um estatuto equiparado ao de monumentos centenários e espaços da cidade milenares pois a sua importância 
ultrapassa aquilo que é a normalidade da sua cidade.
Na nossa ótica é e será a Grandeza enquanto ideia mas nunca enquanto alienação da realidade mesmo tendo 
em conta todas as possíveis circunstâncias pois arquitetura, como Távora defende, tem que ser criadora de 
circunstâncias e nesse sentido tem que ir à procura daquilo que a une ao existente para permitir alcançar o 
estatuto de lugar defendido por Marc Augé, um espaço com identidade, relação e história.
Esta reflexão transparece a ideia da Grandeza como uma vontade e uma certeza. Esta ideia trabalha em seu 
próprio favor e mesmo muitas vezes não tendo em conta a sua cidade é a cidade/território que a controla pois só 
se pode alcançar Grandeza após comparação com outras realidades e é assim que vemos o estádio. 
A tipologia pode alcançar momentos de Grandeza mas pode simultaneamente ser vista como uma peça que 
mesmo separada, distanciada e diferente faz parte de um tabuleiro e de uma realidade que em muitos parâmetros 
será a mesma.
Em suma a Grandeza reflete-se no edifício e na malha urbana mas não é apenas o edifício ou uma parte do tecido 
edificado, é acima de tudo parte dos homens, parte da sociedade e consequentemente da cidade. Guilio Carlo 
Argan cita Marcilio Ficino quando ele afirma que a cidade não é feita de pedras mas sim do que os homens fazem 
a esses elementos, ou seja, sendo na sua génese feita de homens para depois rematar exatamente que ‘‘Não é a 
dimensão de uma função, é a dimensão da existência’’38 que importa para a sociedade e o sucesso e pertinência 
do estádio assim como a Grandeza são garantidos por e a partir dos homens.

36 ibidem 
37 ibidem página 17. 
38 ARGAN, Giulio Carlo, História da Arte como história da cidade, trad. Pier Luigi Cabra, 6ª Edição, Martins Editoria Livraria Ltda, São 
Paulo, 2014, página 22 
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Para a análise formal e cronológica é importante perceber como os estádios foram-se desenvolvendo e sofrendo 
alterações que podem seguir um padrão ou a corrente que a sociedade necessita em determinado momento. É 
assim uma organização da evolução das arenas desportivas, no entanto não se remete somente a uma cronologia 
até porque há estádios que se misturam entre gerações passadas ou futuras.
Antes de definir as cinco gerações de estádio que foram desenvolvidas a partir do século XIX, é importante ter 
em conta o primeiro avanço crucial para esta tipologia que teve lugar na Antiguidade com os recintos desportivos 
gregos e romanos como geração-mãe ou ponto de partida.
Na sua essência do pensamento podemos definir o estádio grego como dispositivo rural e a sua versão romana 
era uma forma preparada para desenvolvimento urbano, sendo o próprio estádio um dispositivo.
Face ao escasso uso da tipologia durante a idade média foram estes exemplos da antiguidade que serviram de base 
para o desenvolvimento no século XIX.
O modelo grego foi adotado por programas/usos que tinham eventos de lazer como prioridade e convidavam 
à contemplação da natureza. Assim como eventos que poderiam ser mais duradouros em termos de horas ou 
mesmo dias, seriam exemplos as corridas de cavalos ou desportos em equipa como o críquete. 
Enquanto que o modelo romano era mais adequado a eventos onde fosse crucial a interação entre o público 
e o evento que se passa no núcleo do edifício, numa referência ao modelo de caldeirão, alguns exemplos são o 
futebol, rugby e futebol americano. Nesses desportos o espaço da ação é contido e mais organizado e por essa 
razão a ação pode ser vista de várias perspetivas. 
Para além desses, temos por um lado exemplos como os desportos de pavilhão que têm uma forma hibrida 
pois remetem para o pensamento de arena romana mas incorporam outras formas e são arenas encerradas 
em si mesmo, exemplo maior o Madison Square Garden que funciona como um edifício de grande escala em 
Manhattan, Nova Iorque. e se relaciona na mescla de usos e ideias do centro da cidade americana sendo um 
marco crucial na vida desportiva e cultural dos habitantes e visitantes. Por outro lado desportos como o basebol 
que, devido às suas condições de jogo permite-se a funcionar entre as versões romanas e gregas. Isto acontece 
porque tem uma construção onde, na sua génese está a forma da arena romana mas que se abre para o exterior, 
remetendo à tipologia do stadion grego, sem no entanto a completar em termos longitudinais, e interliga as duas 
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realidades com a possibilidade de contemplação. A ligação visual interior-exterior é garantida nesta opção.
É então a partir das premissas gregas e romanas que se começam a definir os espaços desportivos no século XIX, 
assim e numa forma de análise, Rod Sheard e outros arquitetos defendem a teoria das cinco gerações de estádios 
modernos, com base em determinadas características inerentes ao estádio mas também de relação com a cidade 
e a sua comunidade.

Com o recomeço do uso da tipologia e o crescimento dos desportos coletivos há uma grande intensificação de 
tentativas de delimitar os espaços de jogo, determinando um campo devido para a atividade. Devido a uma 
falta de legislação e premissas reinava algum desacerto para conseguir estabilizar tal desenho. Assim sendo é a 
Football Association39 britânica que define, no final do século XIX as diretrizes para a organização e consequente 
globalização do espaço de jogo e suas regras.
É após esta força de ação que a Primeira Geração se impõe enquanto o verdadeiro começo desta tipologia na 
Era Moderna. 
No Reino Unido, fruto do trabalho da ‘‘FA’’ há a primeira injeção de estádios pelo território e o edifício 
começou a ser visto como um ponto de importância para as cidades e regiões, como uma ideia que garantia o 
estatuto de cidade após a construção do estádio dando importância no mapa cultural do país. Neste processo da 
primeira geração é importante perceber que a maior premissa era permitir ultrapassar os problemas de alguma 
informalidade que se viam nas anteriores intervenções. Por essa razão, a ideia era de construir a estrutura que 
permitisse albergar o espaço de jogo e alguns serviços inerentes, para os intervenientes e para o público. 
O nome de Archibald Leich é por isso importante nesta fase pois é o principal responsável pela massificação da 
ideia de estádio no território britânico. O arquiteto/engenheiro escocês ficou conhecido no território britânico 
como o grande criador e pensador de estádios devido ao vasto número de soluções que permitiu construir, 
desde o norte da Escócia até ao sul de Inglaterra, com exemplos ainda hoje bastante presentes no imaginário 
futebolístico como o caso do estádio em Glasgow e em Fulham, Londres. Em Glasgow, sua cidade natal teve 
intervenções nos três estádios, sendo dois totalmente desenhados por ele.
A primeira geração de estádios define-se pelo objetivo da sua criação. Sheard resume dizendo que ‘‘A Primeira 
Geração de estádios enfatizava a ideia de acomodar o maior número de espectadores, sem mínima preocupação 
pela qualidade das instalações ou pelo conforto desses espectadores.’’40

O objetivo foi então ter o maior número de pessoas a assistir aos eventos o que se traduziu em construções 
meramente de resposta à demanda, ou seja, as arquibancadas ou pequenos níveis construídos serviam para 
albergar o maior número de pessoas do povo que conseguissem estar ali sem interesse por outras instalações 
como serviços comerciais ou casas de banho. Apenas em alguns exemplos destes estádios observamos pequenas 

39 Federação Inglesa para o futebol, responsável pelos avanços do desporto no Reino Unido. 
40 SHEARD Rod, The Stadium, Architecture for the New Global Culture, Periplus, Singapura, 2005, página 102, citação original:’’The 
First Generation of stadia placed the emphasis on accommodating large number of spectators, with miminal concern for the quality of 
the facilities or the comfort of those spectators.’’.  

Figura 21
Craven Cottage,
Londres, Inglaterra.

Figura 20 
Hampden Park,
Glasgow, Escócia.

Figura 19 
O recomeço da
tipologia.
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tribunas para pessoas de classes mais altas na cidade e no clube, estas eram construídas em tijolo, ferro e madeira 
e uma chapa para proteger das condições atmosféricas. Por outro lado as formas de bancadas eram na maior parte 
dos casos compostas de travessas de caminho-de-ferro recicladas ou de escórias compactadas de carvão.
A escala destes estádios resultava numa solução impressionante apesar da inexistente preocupação arquitetónica ou 
de conforto. Poucas eram as fachadas trabalhadas devido ao interesse puramente privado e também influenciado 
pela área em redor do estádio que não pediam, aos olhos dos donos dos clubes nenhuma intervenção digna 
devido a serem áreas industriais, campo de cultivo ou linhas de comboio.
Para além do Reino Unido os estádios desta geração tiveram grande desenvolvimento na Alemanha e em Itália 
sendo que nestes países tiveram mais atenção em estruturas duradouras, foram mais complexas devido ao uso de 
diferentes objetivos e programas. Assim os estádios foram usados para a evolução das cidades como complexos 
desportivos assim tornando-se lugares do desporto na cidade e envolvendo a ideia modernista da arquitetura. 
Um dos exemplos destas intervenções  foi o Stadio Communale di Firenze construído entre 1930 e 1932 que 
tinham pista de atletismo e estavam preparados para mais do que futebol. 
Os exemplos que melhor ilustram esta primeira geração são estádios como White City Stadium em Londres e na 
mesma linha, ou seja, primeiros estádios Olímpicos, estádios britânicos nomeadamente os de Archibald Leich e 
estádios por toda a Europa inspirados na tipologia do primeiro estádio Olímpico.
Sheard finaliza a sua exposição desta primeira geração com a referência a uma descrição de Simon Inglis sobre 
a sua própria experiência de utilização “Apesar do crescimento e popularidade do desporto como forma de 
entretenimento de massas, os locais - a Primeira Geração de estádios - eram grandes e claramente desconfortáveis, 
com instalações mínimas’’41. Simon Inglis descreve um estádio que tinha “um urinol escavado num banco, cujo 
desenho poderia facilmente ter sido baseado no de uma trincheira da Primeira Guerra Mundial”42. As primeiras 
imagens de grandes jogos de futebol mostram espectadores em cima de caixas de madeira ou empoleirados nas 
árvores que rodeiam o estádio.
Como já referido, Archibald Leitch define a Primeira Geração em todos os seus parâmetros pois, enquanto 
pensador da edificação como objetivo principal é também aquele que define o espaço do estádio na cidade, como 
Inglis defende Leitch molda o mapa das cidades e por isso um momento importante na história de intervenção 
de estádios.
Os dois primeiros no oeste da cidade, em 1905, são construídos dois recintos distanciados pouco mais de 800 
metros um do outro, Craven Cottage para o Fulham Football Club e Stamford Bridge para o Chelsea Football 
Club. Mais tarde outros estádios iriam ser construídos na mesma cidade entre eles, também próximos mas no 
norte: White Hart Lane e Highbury. Antes de Leitch, no final do século XIX os estádios, primeiros exemplos 
da Primeira Geração, são desenhos rudimentares onde apenas vemos as linhas do campo de futebol. As únicas 

41 ibidem página 105, citação original:’’Despite the growth and popularity of sport as a form of mass entertainment, the venues - The 
First Generation of stadia - were large and distinctly uncomfortable places with minimal facilities.’’ 
42 INGLIS, Simon citado por SHEARD Rod, The Stadium, Architecture for the New Global Culture, citação original:’’had an urinol dug 
into a bank, whose design might easily have been based on that of a First World War trench.’’. 

Figura 22 
Stadio Communale 
di Firenze, Florença,
Itália.

Figura 23
White City Stadium, 
Londres, Inglaterra.

Figura 24 
Estádio White Hart 
Lane, Londres, 
Inglaterra.
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adições como em Manchester e Fulham onde há pequenos elementos em madeira para público e delimitação 
de espaço.
Na última década do século XIX com o crescente interesse as estruturas precisam de ser aumentadas, por isso 
a corrente funcional impera e é nesse sentido, enquanto modelador da inovação da Primeira Geração, mas 
sobretudo como resposta à necessidade que surge o engenheiro escocês. O engenheiro era conhecido por obras 
de fábricas e edifícios industriais daí a linguagem dos seus recintos, a sua ligação com a comunidade em todos 
os sectores de classes sociais e segundo Simon Inglis é precisamente por isso que se aventura no desenho dos 
estádios e tem aceitação pelos clubes ‘‘na sua outra vida como engenherio ele desenha fábricas, ele realmente 
é um criador de fábricas que desenha estádios no seu tempo livre e o pormenor sobre uma fábrica é a ser 
funcional, tem que ser funcional por isso ele tem, aquilo que podemos chamar de livro de receitas, de forma 
a que se possa ter barato, uma bancada tipo industrial muito barata que é apenas ferro ondulado e um pouco 
de madeira, nada de especial, barato, alegre, como uma embalagem plana do Ikea. É literalmente feito numa 
fábrica em Glasgow, todo o trabalho em aço é unido, chega ao terreno e um grupo de trabalhadores montam 
tudo, madeira, ferro e temos uma bancada.’’43 O arquiteto é visto como um homem que percebe de diferentes 
parâmetros desde estruturais, económicos, sociais e acima de tudo por ser uma personagem que vive também ele 
a emoção da tipologia e do jogo. A carreira de Leitch tem um momento crucial em Glasgow, com o seu clube 
de eleição e o desenho do estádio era para o arquiteto um exemplar importante. Por essa razão usou as inovações 
mais bem sucedidas à data, os diferentes andares da bancada, 3 níveis em madeira, foram a solução. No entanto 
a estrutura, de má qualidade material, sofreu um grave acidente onde abriu uma das partes resultando em mais 
de 500 feridos e 26 mortos. Esse momento foi importante pois colocou em causa todo o percurso e futuro de 
Leitch devido ao possível erro do mesmo na conceção e até o clube pensou em contratar outro engenheiro. 
Mas Leitch viu na solução a catapulta para o seu sucesso, a nova solução estrutural mostrou ser eficiente. A sua 
visão funcional torna-se a sua ferramenta para o processo de desenho e as suas intervenções tornam-se mais 
completas. Quando os clubes desejam os modelos mais desenvolvidos como são os grandes exemplos da sua 
obra em Glasgow, Londres ou Birmingham. Têm fachadas que se relacionam com a envolvente a partir da sua 
composição e linguagem de tijolo ‘‘assim ele coloca a arquitetura no exterior onde o público pode ver e a parte 
fabril, a engenharia está no interior’’44.
Nos últimos anos foram demolidos vários recintos mas temos a certeza de poder contar com dois destes estádios de 
Primeira Geração no futuro pois os exemplos em Glasgow e Fulham estão atualmente listados como património. 

43 INGLIS Simon, Archibald Leitch: el arquitecto del fútbol inglés, La media inglesa, canal youtube, 28 fevereiro 2017, acedido 
em 3 maio 2020, citação original:’’in his other life as an engineer he designs factories, he’s really a factory designer who designs 
football grounds in his spare time and the thing about a factory is that it is functional it has to be functional so he has what we could 
call a pattern book so you can have a cheap, very cheap factory like stand which is just corrugated iron a bit of timber nothing fancy, 
cheap cheerful, it’s like a flat pack from Ikea. Literally it is made in a factory in Glasgow all the steel work is assembled, it arrives 
at the ground, a group of workers they put it all together bit of wood, bit of iron and you have a stand.’’. 
44 ibidem, citação original:’’so he puts the architecture on the outside where the public can see it and the factory bit, the engineering 
is on the inside’’. 

Figura 25 
Tragédia na bancada no Ibrox Park, Glasgow, Escócia.

Figura 26 
Ibrox Park, Glasgow, Escócia.
Relação formal e visual com edifícios fabris.

Figura 27
Craven Cottage, Londres, Inglaterrra.
Início do século XX.

Figura 28
Craven Cottage, Londres, Inglaterrra.
Estado atual.

Figura 29 
Villa Park, Birmingham, Inglaterrra.
Desenho projeto.

Figura 30 
Villa Park, Birmingham, Inglaterrra.
Vista exterior, relação formal e visual com a malha edificada.
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Muitos outros estádios do panorama contemporâneo foram desenhos originais de Leitch mas pelo estado atual, 
desenvolvido e alterado em muitos casos profundamente é difícil perceber a sua intervenção. Há no entanto, a 
forma que muitas vezes segue o desenho original e elementos que mostram o seu toque. A sua influência foi tão 
vasta que no Campeonato do Mundo de 1966 seis dos oito estádios em prova tinham sido desenhados por ele.
Para além da componente construtiva, como já referimos, Archibald Leitch tinha, no seu modo de trabalhar a 
escolha do local onde o estádio se deveria implantar. Desta forma e em várias cidades britânicas o engenheiro 
surge como o grande ator urbano escolhendo as áreas de atenção mediante dois parâmetros fundamentais, a 
comunidade e a função. Partindo da análise do arquiteto que se apresenta como um ator da revolução industrial, 
das novas inovações estruturais mas também como uma personagem importante da sociedade e comunidade 
operária vemos como a sua experiência pessoal põde trabalhar em prol do progresso e da evolução das cidades. 
O caso mais paradigmático é Londres pois, ao contrário das outras cidades onde havia um ou dois estádios, a 
capital foi palco de quase uma dezena de intervenções de Leitch sendo que ainda atualmente sobrevive o estádio 
em Fulham, oeste da cidade, e as fachadas consideradas património do antigo estádio de Highbury, no norte de 
Londres. Archibald Leitch foi sem dúvida um dos grandes pensadores urbanos da cidade de Londres com os seus 
estádios pensados para responder às necessidades e vivências das diferentes comunidades com estádios em todas 
as áreas urbanas e mesmo estádios vizinhos como já referido. No caso da cidade londrina, o estádio foi, desde a 
Primeira Geração um motor da evolução.
É assim justo afirmar o arquiteto/engenheiro escocês como o grande criador e impulsionador da Primeira 
Geração de estádios mas também aquele, que com a sua própria aprendizagem, contribuiu para o início da 
Segunda Geração.
Embora a maioria destes estádios tenha sobrevivido até aos anos 60, a chegada do desporto televisivo precipitou 
uma reavaliação urgente da sua aptidão para o jogo moderno.

A mudança entre a primeira e segunda gerações tem como principal motivo a influência da televisão.
As transmissões televisivas desenvolvidas na década de 1930 chegam na década de 1950 aos eventos desportivos. 
Assim se cria a segunda geração, concebida para responder à necessidade das transmissões. Essa premissa levou 
à direta consequência da Segunda Geração de estádios que foi uma automática diminuição da ocupação dos 
mesmos. A premissa da transmissão televisiva é então a linha condutora da segunda abordagem, Sheard observa 
esse processo ‘‘A segunda geração de estádios foi a resposta, colocando maior ênfase no conforto dos espectadores 
e melhorando as instalações de apoio”45.
Este fenómeno que coincidiu com as transmissões fez com que, juntamente com as queixas sobre o facto dos 
estádios com duas décadas ou mais já não responderem às necessidades que as multidões tinham, a maior 
motivação para o pensamento e as novas construções.

45 SHEARD Rod, The Stadium, Architecture for the New Global Culture, Periplus, Singapura, 2005, página 106, citação original:’’The 
Second Generation of stadia was the response, placing greater emphasis on the comfort of spectators and improving support facilities’’. 

Figura 31 
Wembley Stadium,
Londres, Inglaterra.
Primeira intervenção,
século XX.

Figura 32 
Estádio Olímpico,
Roma, Itália.

Figura 33 
Estádio do Jamor,
Oeiras, Portugal.
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Durante 50 anos apenas Wembley foi construído no Reino Unido, devido à influência da televisão, por falta 
de dinheiro ou necessidade ou clubes que não fizeram mudanças nos estádios o que levou a um maior uso 
temporal, mas menor uso físico dos recintos. Esta perda nas visitas ao estádio foi compensada por pagamento 
por transmissões televisivas que ajudou muito os clubes que precisavam de receitas.
Os Jogos Olímpicos de 1960 em Roma foram os primeiros a ser preparados para a transmissão, seguiram-se 
Tóquio em 1964, o Mundial de futebol em 1966 e por aí em diante, provas de como a televisão apoiava o 
desenvolvimento e evolução do desporto e da sua importância na vida das pessoas. Em Portugal o Estádio do 
Jamor surge, na mesma linha dos anteriores, como um exemplar preparado para esta realidade.
Para trazer de volta as pessoas para os estádios são desenvolvidos espaços onde os adeptos possam viver mais 
o ambiente do evento, isto é, são criados assentos e arquibancadas confortáveis, espaços de bar com bebida 
e comida que podem ser adquiridos e consumidos enquanto decorre o evento, esta ideia leva a um maior 
aproveitamento do tempo e uma sensação de união entre as pessoas que já não se interligavam apenas com os 
intervenientes mas também entre si, como uma união exterior para melhorar a relação com o interior. 
Começaram a ser desenvolvidas condições para assegurar que se podia utilizar o estádio em qualquer condição 
climatérica e a qualquer hora do dia com coberturas nas bancadas e iluminação artificial direcionada ao 
relvado. Estas condições foram também direcionadas para a transmissão televisiva e assim o desporto ajudou o 
desenvolvimento da televisão e colheu também o seu proveito.
O pensamento do estádio passa a partir da ideia pública, ou seja, o estádio como um espaço de estar para todos, 
como uma espécie de Ágora ou Fórum da Antiguidade e é a partir desta mudança que a tipologia evoluiu.

Assim, a Terceira Geração ganha força com o impulso para a mudança a surgir segundo a evolução da forma de 
entretenimento em família que a sociedade criou. Enquanto que o estádio e a cultura dos eventos desportivos 
estavam indissociavelmente ligados ao sexo masculino e excluíam as famílias e nomeadamente as mulheres, as 
formas de entretenimento familiares incluíam todos os seus intervenientes. 
Desta forma a criação de vários parques da cidade ou temáticos como a Disneyland em 1955 e a Disney World 
em 1971 teve um grande sucesso na sociedade e junto das famílias porque garantia entretenimento para toda 
a família. Partindo da ideia de uma simulação, era criada uma cidade ideal do século XX onde havia câmara 
municipal, cafés, restaurantes e todo o tipo de atividades para escolher, as condições eram de qualidade e tinham 
ainda acomodação em hotéis assim como transporte para os parques, uma experiência completa pensada para o 
bem-estar dos visitantes. O ideal de lazer norte americano passa a ser publicitado, seguido e desejado no mundo 
inteiro.
Por outro lado, os estádios começaram a perder importância em relação a esta escolha mais adequada para um 
dia livre familiar pois ao invés de entreter só o sexo masculino segregando o membro da família, com todos os 
rituais, pré e pós jogo, incluía todos, homens, mulheres, crianças. Juntando a isso eram recintos que tinham 
condições insuficientes, sanitárias, de conforto e também de serviços disponibilizados. 

Figura 34 
Complexo Disney,
Califórnia, Estados
Unidos da América.
Vista aérea do 
complexo aberto em
1955.

Figura 35 
2º Complexo Disney,
Califórnia, Estados
Unidos da América.
Imagem da 
inauguração, 1971.

Figura 36 
Estádio John’s Smith,
Huddersfield,
Inglaterra.
Momento de 
mudança no 
panorama Inglês.
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É então esta a grande motivação para a terceira geração, um estádio que interligasse a experiência dos parques 
temáticos e que tivesse a atração dos centros comerciais pensado para toda a família.
Para além do já anunciado, há também uma preocupação para melhorar as condições de segurança nos estádios 
depois de várias tragédias pelo mundo nomeadamente em Inglaterra relacionadas com as más construções e 
também com o controlo de multidões, motivos que faziam do estádio um lugar não convidativo à família, mais 
uma vez pela falta de condições. Estes dois assuntos foram, depois das inúmeras tragédias considerados cruciais 
e assim  altamente condicionados com as regras dos organismos do desporto mundial.
Esta geração foi ganhando importância na década de 1990 e o seu modelo consista na criação de vários serviços 
e conforto para todos no estádio.
O seu primeiro exemplo foi em Huddersfield onde foi concebido um estádio de raiz com este pensamento, 
em Londres o estádio do Arsenal FC também já continha e desenvolvia muitas destas ideias mas foi através de 
remodelação do recinto e de bancadas onde permitiu, no lado norte uma bancada completa com 12500 assentos.
Assim este é o primeiro estádio que contém curvas no Reino Unido e foge à ideia convencional da caixa 
longitudinal, criando assim um precedente sem fim na tipologia pautado pela liberdade formal e de pensamento, 
o estádio como arte na cidade.
Com todos os resultados à vista e a possibilidade de ter um estádio com todos os lugares sentados resultou em 
que de 1994 a 2004 e especificamente no Reino Unido quase todos os clubes adotam esta forma de recintos 
abrangentes como o Reebok Stadium em Bolton onde foram incorporados um museu e um centro de conferências, 
que os interligavam mais, em termos de importância social com a arena romana. Assim, a influência dos parques 
temáticos embala a inovação nos estádios num ideal flexível e de abrangência total na vida comunitária e mostra 
o caminho futuro, resumido na flexibilidade e multiplicidade de usos.

O ideal híbrido, ou pelo menos a ideia de que pode haver espaço para outros usos no recinto desportivo abriu 
o caminho para a Quarta Geração que, para além destas inovações programáticas, deveria conter, de forma 
equivalente inovações técnicas que elevassem o desenho a um patamar de excelência exaltando as opções a 
estatutos icónicos e únicos.
É mais uma vez a televisão que influencia mudanças. Na segunda geração os estádios mudaram derivado  da 
chegada das televisões a esta realidade e na quarta geração são as receitas geradas, televisivas e indiretamente 
ligadas, que atuaram como causa de novos pensamentos. A televisão digital, as comunicações satélites, internet e 
inovações técnicas são as maiores razões da Quarta Geração. No entanto, como Sheard defende, o estádio é pela 
primeira vez encarado verdadeiramente como uma fonte de potencial, não só interno mas principalmente  para a 
cidade, “Ficou claro que os estádios poderiam ganhar dinheiro se a conceção, o financiamento e a gestão fossem 
integrados. Os estádios não devem ser considerados como um dreno para as finanças de uma cidade. Estava a 
emergir uma nova era, da qual o novo Telstra Dome, em Melbourne, é um exemplo. Trata-se verdadeiramente 
de um estádio da quarta geração, com um telhado aberto, níveis de lugares em movimento e um parque de 

Figura 37 
Reebook Stadium,
Bolton, Inglaterra.

Figura 38 
Estádio Telstra 
Dome, Melbourne, 
Austrália.
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estacionamento abaixo do nível do solo. Este é um projeto para a cidade do futuro”46.
A partir destes modelos o jogo passa a ser uma parte do evento e são antecedidos por análises, comentários e o 
mesmo fenómeno após o jogo, repetições e uma produção completa daquilo que aconteceu e vai acontecer a 
seguir. O evento já não é o único foco de atenção.
É com esta geração que se retoma o crescimento das receitas de bilheteiras, assim sendo, os estádio voltam a 
ter ocupações máximas ou perto disso e paralelamente a televisão também continua a crescer e assim as suas 
emissões. Isto acontece porque as transmissões são de grande qualidade e têm muitas pessoas que por variadas 
razões só podem/querem utilizar esse meio. No entanto para a maioria de quem pode comparecer ao estádio 
nada é comparável com essa experiência e por essa razão há esse retorno, com estádios capacitados que vão sendo 
melhorados à medida que os anos passam. Tornam-se na plenitude da definição, verdadeiros lugares desportivos 
e culturais.
O desporto está ligado à psicologia humana e ao controlo e emoções e expectativas. Assim muitos momentos 
da relação do indivíduo com o evento são predefinidos e funcionam como superstições e por essa razão há, 
envolvendo o jogo bastantes rituais e modos de proceder, individualmente ou coletivamente. Estes momentos 
ajudam ao estatuto superior da presença no estádio em relação à visualização através da transmissão e vão de 
encontro ao ideal desta geração.
Outro ponto importante nesta geração prende-se com a ação da publicidade. O desporto e as transmissões 
começam a ser um grande motor de publicidade e do capitalismo mundial. Posteriormente este fenómeno 
resulta em patrocinadores, mais procura e mais dificuldade em entrar na transmissão o que ajudou as estações 
televisivas e consequentemente os clubes com as receitas televisivas.
É com esta geração que começa a ideia do estádio como estúdio de televisão, como Souto de Moura defende 
aquando da sua perceção do programa para o estádio em Braga. O estádio funciona como cenário no 
enquadramento televisivo e por isso requer níveis de luz e cores especiais e excecionais.
Da mesma forma a parte acústica também está em equação quando os estádios são concebidos, pela estimativa 
de ocupação média e consequente ruído que pode ser produzido no espaço. Todas estas medidas distanciaram o 
público dos jogadores. Enquanto que na Primeira Geração, muito visível no Reino Unido, ambos os intervenientes 
encontravam-se numa relação de estreita proximidade e eram possíveis pequenas conversas ou picardias durante 
o jogo. Na Quarta Geração, por exemplo estádios no sul da Europa como casos de Portugal, Espanha e Itália, 
são as pistas de atletismo, as diferenças de cota entre o relvado e a bancada, ou mesmo espaços planos preparados 
para a comunicação social que fazem esta separação. A separação é acentuada com todas as condicionantes de 
publicidade e das transmissões e começamos a ver distanciamentos entre os 5 a 10 metros entre os limites do 
jogo (e/ou pistas de atletismo quando existem) e os primeiros assentos para público para suportar logística.

46 ibidem página 114, citação original:’’It became clear that stadia could make money if the design, funding and management were 
integrated. Stadia could not be regarded as a drain on a city’s finances. A new era was emerging, of which the new Telstra Dome is a 
classical example. This is truly a Fourth Generation stadium, with an opening roof, moving seatings tiers and a below-pitch car park. This 
is a blueprint for the city of the future.’’.

Figura 39 
Estádio San Mamés,
Bilbao, Espanha.

Figura 40 
Estádio da Luz,
Lisboa, Portugal.

Figura 41 
Estádio San Siro,
Milão, Itália.
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Todo o mundo do desporto passou a funcionar dependente das receitas e por essa razão desenvolvimentos e 
construções inovadoras estavam sempre reféns de receitas ou patrocinadores/investidores. Esta realidade ainda 
perdura e uma prova disso são os namings dos estádios ou patrocínios de equipamentos, que com valores 
absurdos para as realidades individuais dos adeptos, tentam revolucionar as receitas dos clubes. 
O sentido de ícone começa a ser desenvolvido simbolicamente e acaba por ser um momento de tentativa de 
aproximação entre as pessoas e o jogo, ou seja, todas as condicionantes da Quarta Geração são de alguma forma 
adaptadas para não retirar a envolvência e o ambiente entre a multidão e o evento que podemos observar em 
estádio. Como o San Mamés em Bilbao que desenha as bancadas a partir de uma aproximação e relação entre 
o público com os intervenientes garantindo uma ligação direta entre relvado e assentos. Isto é feito também a 
partir de experiências para incluir o público no espetáculo. 
Esta geração, ao contrário das anteriores não fica totalmente expirada porque é ela, a partir das premissas de 
relação do estádio com a cidade, ou para a cidade que relança o futuro das arenas desportivas pois em exemplos 
como o Estádio da Luz em Lisboa e o San Siro em Milão, a Quarta Geração mostra o seu estatuto: “os estádios 
atingiram a maioridade. Transformaram-se em edifícios que podem ser utilizados como catalisadores para o 
crescimento planeado e estratégico das cidades do século XXI. Os Estádios tornaram-se poderosos símbolos 
da nossa cultura, das nossas aspirações e, por vezes, dos nossos fracassos. Precisamos de aprender a utilizá-los 
sabiamente e a tirar o máximo partido do seu potencial”47.
Assim se atinge a seguinte geração.

É nesta geração que o estádio deixa de ser pensado no seu interior. Usando a quarta geração como catalisador, a 
Quinta Geração apressa-se a dar ao estádio algo mais que se encontrava numa escala diferente, em vez de olhar 
para o interior do edifício, devia-se olhar primeiro para o exterior, o seu contexto como ponto de partida para 
o seu uso.
É no início do novo milénio que surge esta geração. Nas passadas gerações foi sempre tida em conta, ou na maior 
parte dos casos a melhoria técnica do estádio enquanto objeto de entretenimento. Soluções no seu interior ou 
em poucos casos no exterior.
Assim e numa visão mais abrangente, surge no século XXI a realização do estádio como lugar de regeneração ou 
criação urbana, funcionando como forma de expansão ou revitalização da cidade.
Os estádios e a sua escala permitem um investimento e sucesso em áreas que tornam uma cidade funcional 
e sustentável. Através da criação de massas, o estádio funciona como catalisador para uma massa residencial, 
comercial, de lazer e transportes que garantem futuro e evolução às cidades e áreas afetadas.
Nesta Quinta Geração o estádio é o espelho da cidade, o ponto de força no sentimento de evolução, sendo 
por mudança ou continuidade, é o estádio que garante a presença enquanto forma potencial e posteriormente 

47 ibidem página 115, citação original:’’Stadia have come of age. They have grown into buildings that can be used as catalysts for 
the planned and strategic growth of 21st Century cities. Stadia have become powerful symbols of our culture, our aspirations and, 
sometimes, of our failures. We need to learn how to use them wisely, and how to get the most out of their potencial.’’. 

Figura 43 
Estádio do Dragão,
Porto, Portugal.

Figura 44 
Emirates Stadium,
Londres, Inglaterra.

Figura 42 
Millenium Stadium,
Cardiff, 
País de Gales.
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regional e global. 
Sheard aponta como resumo desta última geração estádios como o Millenium Stadium em Cardiff aos quais 
podemos acrescentar de uma forma quase direta pelo papel urbano, o Estádio do Dragão no Porto e o Emirates 
Stadium em Londres.
Esta geração reflete o sucesso da tipologia no sentido em que atinge o limite dos patamares cronológicos e 
Sheard aponta para essa realidade ‘‘Os estádios são edifícios de entretenimento, um tipo de edifício largamente 
ignorado pelos urbanistas ao longo dos últimos 25 anos. Isto é compreensível: as versões anteriores eram na 
maior parte das vezes aborrecidas - soluções de baixo orçamento e arte. Tudo isso mudou no século XXI - são 
agora edifícios públicos de alto orçamento e de alta arte. Contribuem intrinsecamente para as áreas urbanas e 
podem transformar totalmente uma comunidade. Criam recintos onde as pessoas se reúnem para se divertirem, 
e a representação desse divertimento é um novo conceito na arquitectura.’’48.

48 ibidem página 141, citação original:’’Stadia are entertainment buildings, a building type largely ignored by city planners over the last 
25 years. That is understandable: the earlier versions were usually dull to look at - low budget and low art solutions. That has all changed 
in this 21st Century -  they are now high budget and high art public buildings.They contribute intrinsically to urban areas and can totally 
transform a community. They create precints where people gather to enjoy themselves and the representation of that enjoyment’ is a  new 
concept of architecture.’’.  

Cronologia Geracional
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Desde o culto da sociedade Grega que os Jogos Olímpicos são sinónimo de espaços desportivos e de lazer 
coletivo. 
A ideia da arena desportiva surgiu na Grécia antiga e para perceber a evolução das mesmas devemos ter em conta 
o desenvolvimento destes eventos pois, com eles vemos a evolução dos estádios.
As mais antigas escrituras dos Jogos Olímpicos como evento coletivo acontecem em 776 A.C. que deu início a 
um período denominado de Olimpíadas e que durou por mais de um milénio com jogos de quatro em quatro 
anos sediados na cidade grega de Olímpia.
Para começar a compreender a arquitetura desportiva é necessário englobar a sua forma de implantação ao longo 
dos tempos como um espaço de culto. Ora esta ideia remete para a sua importância junto da sociedade e por isso 
também espelha o seu desenvolvimento e cronologia, religião e desporto estão, ao longo dos séculos relacionados 
seja em harmonia ou confronto. 
No seu início os jogos foram organizados em Olímpia pois o espaço já se tratava de um grande santuário aos 
deuses gregos. Aqui acontece a primeira grande relação assumida entre arquitetura desportiva e religiosa sendo 
que para os gregos ambas as realidades faziam parte de uma harmonia coletiva. 
O mesmo fenómeno passou para o Império Romano. Assim o evento desportivo era parte do culto religioso e os 
jogos eram encenados para honrar os deuses e um evento que juntava não só as pessoas da cidade mas também 
de todo o território grego. 
É a partir desta noção que quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano os jogos não 
são mais vistos como uma manifestação religiosa e por isso perdem a sua importância até que em 393 d.c. são 
oficialmente extintos pelo imperador romano Teodósio. A extinção do evento dos Jogos e derivados cria uma 
nova realidade para as sociedades da época e ao longo de toda a idade média onde os espaços desportivos que se 
encontravam em ligação direta com os templos são, em conjunto substituídos pelas catedrais e outros edifícios 
religiosos como mosteiros e abadias.
Ou seja, com os poucos exemplos que sobreviveram e podemos ver especialmente em redor do mar mediterrâneo 
como Olímpia, Roma, Nîmes e  Pula, a grande maioria foi destruído ou reabilitado para servir a igreja cristã. 
Dessa forma podemos ver espaços como o Vaticano como os substitutos dos grandes complexos religiosos e 
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desportivos da Antiguidade que servem eventos como os Jogos.
A ideia destes edifícios partiria da premissa do espetáculo e da união entre toda a sociedade e seus estratos como 
já referido anteriormente. No entanto, na sociedade destes dois territórios e períodos temporais, havia diferenças, 
enquanto que do lado grego podemos observar uma relação entre a cidade e o natural, no lado romano vemos 
uma relação entre a cidade em si mesma, isto é, o edifício funciona como um complemento da cidade, algo que 
faz parte da malha urbana mesmo tendo em conta as suas diferenças. Assim, a construção romana é um edifício 
independente que se ergue a partir do solo enquanto que o stadion escava-se nas colinas naturais do território 
grego e mescla-se com o espaço natural, a topografia determina a sua forma.
Como podemos ver em todos os exemplos, desde a Antiguidade até ao presente, estes espaços desportivos 
funcionavam como espaço de afirmação/discussão política e cultural onde em muitos casos, reformas 
importantes das sociedades eram decididas ou postas em causa. Era um espaço onde todos tinham voz e muitas 
vezes procuravam usá-la, desde o estrato social mais baixo até ao Imperador. Era possível ter importância naquele 
momento de espetáculo.

Após vários séculos sem provas físicas de recintos desportivos de grande escala surge a revolução industrial que 
funciona como o primeiro grande motor da nova realidade e vida do indivíduo e sociedade. A evolução que este 
movimento trouxe foi totalmente revolucionária no sentido da ideia de vida em sociedade e enquanto pessoa na 
cidade. Assim uma das grandes evoluções foi o sentido de lazer enquanto prática da sociedade.
Com estas mudanças, o Barão francês Pierre de Coubertin reintroduz a ideia das Olimpíadas para a sociedade 
moderna que quer transformar a ideia da vida quotidiana. Os Jogos Olímpicos mostram-se como uma forma de 
afirmar tudo aquilo que a revolução trazia e em 1884 em Paris no congresso internacional oficializa-se a visão 
do desporto como parte da sociedade e da evolução, retirando conecções religiosas ou separadoras de raças ou 
continentes. A carta oficial dos Jogos defende ‘‘Olimpismo é uma filosofia de vida, exaltando e combinando 
num equilíbrio total as qualidades do corpo, vontade e mente. Misturando desportos com cultura e educação, 
olimpismo tenta criar um modo de vida baseado na alegria encontrada no esforço, no valor educacional do bom 
exemplo e respeito por todos os princípios étnicos universais. O objetivo do olimpismo é colocar o desporto 
ao serviço do desenvolvimento harmonioso da raça humana, em vista a promover uma sociedade pacífica 
preocupada com a preservação da dignidade humana.’’49.
A política está presente, enquanto espelho da sociedade e parte crucial das intervenções, desde a primeira 
demonstração do ideal olímpico.
Os Jogos Olímpicos foram sempre uma forma de reunião e troca entre povos e culturas numa intensa 
confraternização em redor daquilo que é a atividade principal, o desporto.

49 COUBERTIN Pierre, Olympic Charter, International Olympic Committee, Lausanne, 2020, citação original:’’ Olympism is a 
philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and 
education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility 
and respect for universal fundamental ethical principles. The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious 
development of humankind, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity. 

Figura 45 
Arena romana Pula,
Croácia.

Figura 46 
Arena romana, 
Nîmes, França.
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Com a evolução dos media, da divulgação e tamanho, as Olimpíadas foram ganhando poder para ser um 
momento de influência para um público global.
A maior importância que os Jogos foram ganhando a partir do seu recomeço no fim do século XIX levou a que 
muitos intervenientes usassem esse momento para fins políticos. Essas manifestações temporárias no entanto 
foram maioritariamente momentos de política segregadora e contrária ao ideal olímpico e de partilha cultural. 
Assim temos exemplos fortes e até algo embrionários naquilo que eram os eventos. 
O primeiro grande momento político acontece em 1936 quando Hitler usou os Jogos de Berlim como 
propaganda política e demonstrações de força daquela que no seu entendimento seria a raça suprema. Esta 
posição por partes dos organizadores levou às primeiras imagens de contestação política e racial por parte dos 
atletas mas também ameaças de boicote por parte de várias delegações que não concordavam com a proposta 
alemã baseada na discriminação racial, cultural e religiosa. O evento de 1936 não marcou a única tentativa de 
Hitler, e dos seus arquitectos, de construir um espaço magistral para propaganda política utilizando o desporto. 
Em Nuremberga existia um terreno que era usado para construção de um recinto de proporções similares ao 
Circus Maximus de Roma. Desenhado por Albert Speer, a sua missão era a de satisfazer os desejos políticos antes 
da vertente desportiva, de forma a criar impacto social, ou seja, para isso a ideia era que equiparasse as trezentas 
mil pessoas de lotação do exemplo romano. Apesar da vontade e início das obras, devido à oposição e fim dos 
conflitos armados foi impossibilitada a sua construção.
Após Berlim é a Cidade do México em 1968 que acende outra vez as manifestações raciais com as correntes 
defensoras dos negros a tentar mostrar a sua igualdade e defender os seus direitos. Os atletas foram os maiores 
portadores das manifestações políticas e sociais.
Quatro anos depois é Munique, que tenta apagar a imagem deixada em Berlim, não escapa às desgraças políticas 
e injustiças humanas e a comitiva israelita é alvo de um atentado terrorista por parte de um grupo palestiniano 
que resultou em vários mortos, atletas e terroristas. Para o futuro ficou a imagem orgânica da intervenção 
desportiva, contrária à anterior em Berlim.
Em 1980 com a Guerra Fria são os Estados Unidos da América que fazem boicote e não se fazem representar 
em Moscovo para os Jogos Olímpicos, da mesma forma que quatro anos depois em Los Angeles as diferentes 
delegações da União Soviética e seus aliados não se apresentam.
Até em 1992, nos Jogos de Barcelona, provavelmente de forma consensual os mais bem sucedidos da história, 
acontecem vários conflitos entre diferentes poderes internos, isto é, em termos nacionais e regionais existiram 
desavenças devido à ideia da Catalunha e da cultura catalã ser exaltada em primazia ao país e aos seus símbolos 
nacionais.
Há, assim momentos onde os Jogos Olímpicos serviram para exaltar a cultura local, que de alguma forma era 
negligenciada, e em Sidney 2000, à semelhança de Barcelona, há uma vontade de mostrar a cultura local, neste 
caso indígena e criar orgulho nela acabando assim com os preconceitos.
Não só pela organização dos Jogos se faz política, claro que no sentido da organização surge uma ideologia 

Figura 48 
Estádio Nuremberga,
Alemanha.
Fotografia da parte 
construída.

Figura 47 
Estádio Nuremberga,
Alemanha.
Imagem projeto.
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coerente ou não mas visível nas opções que a organização toma, no entanto, é importante realçar como no século 
XX com todos os problemas e panoramas mundiais, os eventos espelharam aquilo que se passava e as relações 
entre países e regiões que muitas vezes eram apenas entre grandes poderes administrativos, com os Jogos e a sua 
envolvência de toda a população transformavam os sentimentos e divergências em emoções e razões coletivas que 
em muitos casos não resultaram em momentos positivos para a sociedade global.
Sendo um momento de encontro não só da sociedade organizadora mas acima de tudo da sociedade global é 
importante ter uma visão global. Pierre de Coubertin e o Comité Olímpico Internacional tentam defender, 
desde o Congresso de Paris de 1894, que reiniciou a caminhada olímpica, uma abordagem cuidadosa em termos 
políticos e culturais, exprimindo a essência da cidade e do país para o mundo sem entrar em jogos políticos ou 
propagandas que segreguem a sociedade quando o objetivo principal do evento é a união. O símbolo é por isso 
uma criação que remete para a igualdade, mesmo tendo em conta circunstâncias diferentes, no desporto e no 
movimento olímpico todos são tratados da mesma forma.
A partir do momento que vemos a evolução olímpica, transmite-se intrinsecamente a evolução social e económica, 
John R. Gold e Margaret M. Gold, coautores de vários livros focados nos eventos olímpicos falam precisamente 
de uma evolução por patamares influenciados pelos fatores políticos, sociais e económicos50. Traduzem então 
essa análise em sete fases diferentes que iniciam com o primeiro evento moderno, de Atenas em 1896 e a última 
fase, começada no ano 2000 em Sidney, que se encontra ainda em desenvolvimento.
De seguida percorremos as diferentes realidades olímpicas, seguindo a nossa atenção, ‘‘o estádio é o foco principal 
e o ponto de partida dos Jogos Olímpicos. Por isso, passou a ser repetidamente a obra-prima do desenvolvimento 
urbano e alcance arquitetónico das cidades olímpicas.’’51 passando por momentos que possam ter influenciado 
as intervenções e momentos. Na próxima página percebemos a partir de dois esquemas a linha cronológica dos 
Jogos Olímpicos e paralelamente a linha política (com eventos que pensamos ser importantes para as diferentes 
fases) e também um esquema que espelha de uma forma esquemática a intervenção urbana olímpica dividindo 
os diferentes eventos nas diversas organizações. Ambos levaram o estudo para a criação de um inquérito que 
pode trabalhar como contextualização da situação atual e que será mencionado a devido momento.

50 GOLD John R. e GOLD Margaret M., Olympic Cities, City Agendas, Planning, and the World’s Games, 1896-2020, Routledge, 3ª 
Edição, New York, 2017. 
51 WIMMER, Martin, Construction and Design Manual, Stadium Buildings, DOM publishers, Berlin, 2016, página 28. 

Figura 49 
Ilustração Barão de Coubertin e a sua criação do símbolo Olímpico.
O símbolo foi criado apenas 20 anos depois do Congresso de Paris, numa tentativa de
reforçar ideal olímpico.
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Seguindo a ideia da linha cronológica e passando para uma visão mais aproximada é pertinente analisar os 
Jogos Olímpicos como motor de todo o processo e ideal desportivo da sociedade contemporânea. Por essa razão 
entendemos como importante a análise de alguns momentos deste olimpismo moderno.
Segundo John R. Gold e Margaret M. Gold há neste impulso inicial uma fase que se dedicada e ocupada a 
aguentar esta nova realidade, ou seja, para além do desejo ser de evoluir e comprovar a ideia olímpica, há de 1896 
até 1906 quatro Jogos que tiveram diferentes organizações e resultados que levaram à apelidação deste patamar 
como uma sobrevivência ‘‘A primeira fase distinta do desenvolvimento viu uma sequência de quatro Jogos de 
Verão, nos quais a sorte dos Jogos Olímpicos tremeu profundamente.’’52 pelo sentido como os autores falam das 
organizações tentarem de diferentes formas ser bem sucedidas mas sem isso acontecer.
Então é em 1896 que se confirma a data dos primeiros Jogos modernos que são realizados em Atenas numa clara 
alusão à Antiguidade e forma de reeditar os seus valores.
Apesar de toda a evolução e meios ao dispor o recinto escolhido é o antigo estádio em Atenas numa clara tentativa 
de reabilitar a ideia antiga e mostrar o poder das novas inovações em poder reconstruir tal infraestrutura. É em 
Atenas que mais uma vez se origina um momento político, os Jogos estão inerentemente ligados à evolução do 
pensamento.
A partir de um imaginário simbólico cria-se a realidade olímpica com a reconstrução do espaço antigo numa 
clara alusão ao passado e à sua génese assim como à primeira geração de estádios começada a partir da revolução 
industrial.
O estádio reabilitado para os Jogos Modernos funcionou como um novo começo e reavivou os ideais de 
construção antigos e a sua relação com a envolvente. Com uma capacidade para 69 000 pessoas o estádio foi 
na prática atualizado para a era moderna, isto é, foram reabilitadas algumas áreas como eram inicialmente e 
adicionadas outras que refletiam o avanço que existia que tinham a ver com iluminação, áreas à volta, saídas 
de emergência entre outras. O evento ficou marcado por uma grande ajuda e participação do público dado o 
simbolismo histórico e também a vontade dos gregos em ser sede fixa do evento global.
Segundo os autores, ‘‘Apesar de pequeno segundo os standards contemporâneos, os Jogos de 1896 mostraram 
que as Olímpiadas modernas tinham um potencial considerável como moldura coerente para um novo festival 
internacional. Em contraste, os dois Jogos que sucederam ficaram bastante perto de descarrilar o movimento 
olímpico e degradar a relação entre a cidade sede e os Jogos. Em ambos os casos, a razão do conflito entre os 
crescentes Jogos e maiores e mais importantes Exposições Internacionais.’’53. Pela qualidade da intervenção em 
relação a outras, o estádio foi novamente utilizado em 2004 quando os Jogos voltaram à capital grega mas apenas 
como apoio já que foi construído um novo estádio base, ou seja, funcionou como um palco mas não como 

52 ibidem página 28, citação original:’’The first distinct phase of development saw a sequence of four Summer Games, in which the 
fortunes of the Olympics fluctuated profoundly.’’. 
53 ibidem página 30, citação original:’’Although small by contemporary standards, the 1896 Games showed that the modern Olympics 
had considerable potential as a coherent Framework for a new international festival. By contrast, the two suceeding Games came perilously 
close both to derailing the Olympic movement and to downgrading the relationship between host city and Games to inconsequentiality. 
In both cases, the reason lay in the conflict between the nascent Games and larger, more important International Expositions.’’. 

Figura 52
Estádio Panatenaico, Atenas, Grécia.
Jogos Olímpicos de 1896.
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espaço principal.
Nos Jogos seguintes começam-se a fazer notar diferentes preocupações urbanas e funcionais. No entanto no 
ano de 1900 em Paris o estádio olímpico é construído fora do centro urbano para a criação de um novo núcleo 
urbano e a expansão da cidade. Isto leva a que os eventos desportivos sejam demasiado separados da realidade 
social e percam importância, como mencionado para a Exposição Universal. Assim como novamente em Paris 24 
anos mais tarde se reflete a mesma opção criando assim dois núcleos novos da cidade em expansão aproveitando 
os bosques como espaços verdes adjacentes. Esta análise é aprofundada mais à frente.
Da mesma forma, em St. Louis a Exposição Internacional rouba o protagonismo e mais uma vez mostra a 
dificuldade de reavivar o ideal olímpico. Apesar do erro em Paris e da ponderação de voltar a coincidir os dois 
eventos, o Comité Olímpico volta a ser ultrapassado em importância e atenção pela Exposição não trazendo 
destes Jogos nenhuns desenvolvimentos e pondo em causa a sua importância.
Para finalizar esta fase são organizados uns Jogos intercalares em Atenas 190654, nas mesmas condições e espaços 
dos primeiros o que ajudou na sobrevivência da ideia e aposta olímpica garantindo a continuação da evolução.

Para combater as organizações passadas sem impacto, começa aquilo que os autores denominam de ‘‘Olimpíadas 
por Desenho’’55 numa fase compreendida entre 1908 e 1936 com o expectável interregno causado pela Primeira 
Guerra Munidal.
Em Londres, nos Jogos Olímpicos de 1908, o White City Stadium reflete aquele que é o ideal do estádio de 
primeira geração e aquilo que os Jogos Olímpicos desejavam alcançar. Há uma automatização do espaço sendo 
que se reflete uma resposta rápida àquilo que é a procura do momento, é assim criado um estádio onde tudo 
acontece. Há espaço para todas as atividades desportivas acontecerem em simultâneo, toda a espacialidade é 
diretamente direcionada para o espaço de ação. Os espaços extra eram inexistentes e a única infraestrutura fora 
espaços desportivos eram as arquibancadas que circundavam as pistas que por sua vez circundavam o relvado 
central. 
Foi pensado para poder albergar campo relvado para desportos de atletismo e coletivos cercado por uma  pista 
para corridas de atletismo e outra de ciclismo à sua volta e ainda uma piscina preparada para corridas e saltos 
com uma torre anexa para o efeito. Como a sua lotação era de 68000 pessoas é possível imaginar uma estrutura 
massiva e de importância sem igual, no entanto devido ao grande leque de funções e espaços a visibilidade era 
reduzida e não permitia uma relação satisfatória entre o público e os eventos desportivos realizados no interior. 
Na prática este estádio foi visto como ineficaz, desconfortável e inseguro na medida em que a sua escala era 
gigante e a sua resposta em termos de condições não era proporcional à sua oferta espacial e desportiva. Como 
Gold e Gold afirmam ‘‘No entanto permitiam aos Jogos prosperar como um evento em direito próprio, Londres 

54 Ficou acordado aquando da decisão da Grécia não ser base fixa dos Jogos, eventos intercalares de forma ao território e população terem 
ligação e mostrarem o ideal olímpico.
55 GOLD John R. e GOLD Margaret M., Olympic Cities, City Agendas, Planning, and the World’s Games, 1896-2020, Routledge, 3ª 
Edição, New York, 2017, página 32, citação original:’’Olympics by Design’’. 

Figura 53
Velódromo de Vincennes, Paris, França.
Estrutura no Bosque de Vincennes 
(limite edificado do centro de Paris).

Figura 54 
Estádio St.Louis, St.Louis, Estados Unidos da América.
Estrutura parte do complexo da Feira Universal de 1904.

Figura 55 
White City Stadium, Londres, Inglaterra.
Jogos Olímpicos de 1908, estádios com várias atividades em simultâneo.

Figura 56
White City Stadium, Londres, Inglaterra.
Vista parcial da bancada, pista ciclismo e pista atletismo.

Figura 57
White City Stadium, Londres, Inglaterra.
Vista parcial da piscina, pistas e bancada.
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1908 também resultou num menos desejado legado físico de um enorme estádio indesejado.’’56 esta realidade 
formou aquilo que pode ser considerado o primeiro elefante branco da tipologia.
Esta foi a grande razão pela qual começaram a ser divididos em diferentes arenas as diferentes atividades 
desportivas. Apesar da grande vontade a partir da revolução industrial e das possibilidades técnicas, o resultado e 
o ambiente do estádio não permitia a atenção desejada a cada desporto devido aos acontecimentos acontecerem 
demasiado longe dos olhos das pessoas.
Com a crescente importância dos Jogos Olímpicos vemos nos eventos seguintes uma maior longevidade temporal 
e por isso abertura para mobilidade entre eventos o que despoletou uma maior criação e investimento por parte 
das organizações criando assim vários espaços desportivos divididos por desportos ou áreas do desporto.
Em Estocolmo, 1912, estão presentes os primeiros avanços tecnológicos com som no estádio e publicidade 
internacional. Como se trata de uma cidade mais pequena quando em comparação com Londres, o impacto 
é pensado de forma tecnológica e multifuncional no entanto o espaço único é novamente experimentado. O 
estádio para além dos eventos desportivos tinha também após os mesmos, eventos vários desde dança a cinema 
e mostras da cultura escandinava. 
O recinto é um dos que ainda hoje funcionam em prol da comunidade e como bandeira/marco histórico daquilo 
que foi a história olímpica no início do século XX.
Por culpa dos conflitos armados os Jogos voltam apenas em 1920 em Antuérpia. Devido à publicidade em 
Estocolmo e ao espaçamento e cancelamento dos Jogos de 1916 em Berlim, há para o evento de 1920 na cidade 
belga e 1924 em Paris um grande número de candidatos no entanto ambos os eventos ficaram marcados por 
críticas, seja pelas condições económicas indesejadas e palcos demasiado industriais em Antuérpia, seja pela 
distância do estádio olímpico de 1924 e a primeira experiência de vila olímpica ao centro de Paris numa crítica 
à demasiado grande escala dos Jogos.
Essas críticas levaram a que em 1928 Amesterdão apresentasse uma escala familiar sendo a cidade dividida em 
diferentes focos olímpicos numa mostra de ideal de cidade olímpica de acordo com as premissas de Coubertin.
Após o evento bem sucedido os dois seguintes aproveitam a mesma linha e ‘‘Os dois últimos Jogos entre guerras 
completaram a evolução dos Jogos Olímpicos para um festival internacional de grande importância que fazem 
parte importante das vidas das cidades sede. Los Angeles 1932 foi uma Olímpiada concebida na tradição 
americana, desenvolvendo os interesses económicos e culturais contra a concorrência.’’57.
Há então, na ideia de continuar a reavivar toda a áurea do ideal olímpico e por essa razão a ideia de recriar o 
coliseu. Nomear o estádio olímpico de coliseu foi a forma mais direta que a cidade norte-americana encontrou 
para deixar a sua marca num colossal recinto que ficou marcado como espaço de essência desportiva. Também 
a sua marca construtiva e espacial assemelha-se à Antiguidade com o exemplar a ser ‘‘A última arena olímpica a 

56 ibidem página 32-33, citação original:’’Yet it allowed the Games to prosper as an event in its own right, London 1908 also provided 
the less desirable physical legacy of a huge and largely unwanted stadium.’’. 
57 ibidem página 36, citação original:’’The two final interwar Games completed the Summer Olympics’ evolution into a high-status 
international festival that would play an important part in the lives of host cities. Los Angeles 1932 was an Olympiad conceived in the 
American boosterist tradition, resolutely advancing the city’s economic and cultural interests against rivals’’. 

Figura 58 
Estádio Olímpico de Estocolmo, 
Suécia. Cerimónia de abertura 
Jogos Olímpicos de 1912.

Figura 59 
Estádio Olímpico de Antuérpia, 
Bélgica, 1920.

Figura 60
Estádio Olímpico de Paris, 
França, 1924.
Complexo em Colombes, 
fora da cidade.

Figura 61 
Estádio Olímpico de Amesterdão, 
Países Baixos, 1928.

Figura 62 
Los Angeles Memorial 
Colisseum 1932, 
Estados Unidos da América.
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usar a antiga forma modificada em ‘‘U’’’’58. É também nos Jogos americanos que vemos o primeiro momento 
de uma vila olímpica verdadeiramente pensada como tal, o comité organizador foi até nomeado para o Prémio 
Nobel da Paz pela forma como a vila foi desenhada de forma igual para todos com todas as nações reunidas num 
ambiente pacífico.
Em 1936 os Jogos Olímpicos chegam finalmente a Berlim depois do cancelamento devido à Primeira Guerra 
Mundial em 1916.
No entanto devido à situação política os momentos desportivos são de alguma forma negligenciados pela 
propaganda nazi pois, ‘‘Berlim 1936, os últimos Jogos de Verão antes da Segunda Guerra Mundial, era um 
monumento na história política e também desportiva.’’59. 
O estádio reflete assim, os ideais autoritários e as suas linhas fortes e verticais formam uma grande diferença 
entre o indivíduo e o coletivo, algo que o desporto não defendia. A experiência do arquiteto em pensamentos de 
estádios como espaços austeros e frios mostra-se devido à tentativa que Hitler e o partido fizeram em Nuremberga 
com o começo de uma estrutura colossal para trezentas mil pessoas que depois não se completou. 
Em Berlim vemos um exemplo desta evolução onde o arquiteto do regime Nazi Werner March procura exaltar 
os valores de autoritarismo e por isso criou um espaço com fortes linhas e verticalidades para afirmar a sua força 
e separação para com o indivíduo e comunidade visitante.
Para comprovar esta ideia de força o estádio foi pensado para ter vários espaços que pudessem ser usados após 
os Jogos, no seu interior e exterior. Devido à tensão política a organização teve que esmorecer a sua propaganda 
até à abertura oficial do evento contra risco de cancelamento no entanto mantiveram tudo como planeado 
após o começo e no final alcançaram os pressupostos garantindo que ‘‘a cidade e estado ganharam o legado de 
infraestruturas de um complexo desportivo a espaço para manifestações que podiam ser usadas para fins militares 
e para futuras celebrações do partido Nacional Socialista.’’60. 
Apesar da conotação política este é um estádio que atualmente é ainda o estádio nacional Alemão e um marco na 
arquitetura do país que se soube distanciar dos problemas do passado e usar os seus edifícios como instrumentos 
da evolução.
Atualmente e depois da remodelação para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2006, o estádio incorpora 
entre outros hotéis, escritórios, lojas e serviços públicos e ainda uma capela permitindo como premissa inicial a 
ideia de uso quotidiano. 
O resultado é que nos dias de hoje o estádio apresenta-se como um monumento no panorama arquitetónico e 
turístico da capital alemã.
A Segunda Grande Guerra cria mais uma vez um clima de austeridade, sendo essa mesma a denominação que 

58 ibidem página 37, citação original:’’The last Olympic arena to use the old-fashioned modified U-shape’’. 
59 ibidem, citação original: ‘‘Berlin 1936, the final Summer Games before the Second World War, was a landmark in political as well as 
sports history.’’. 
60 ibidem página 38, citação original:’’the city and state gained the infrastructural legacy of a sports complex and parade ground that 
could be used for militar purposes and for future National Socialist celebrations.’’. 

Figura 63 
Complexo Olímpico 1936, Berlim, Alemanha.
Estrutura rígida e autoritária.

Figura 64 
Estádio Olímpico 1936, Berlim, Alemanha.
Portal de entrada.

Figura 65 
Estádio Olímpico, Berlim, Alemanha.
Reabilitação exterior para o Campeonato do Mundo de
Futebol 2006.

Figura 66 
Estádio Olímpico, Berlim, Alemanha.
Reabilitação interior para o Campeonato do Mundo de
Futebol de 2006.

Figura 68 
Estádio Olímpico 1956, Melbourne, Austrália.

Figura 67 
Estádio Olímpico 1952, Helsínquia, Finlândia.
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a dupla de autores atribuiu aos eventos compreendidos entre 1948 e 1956. A maior parte das candidaturas 
partiram dos Estados Unidos da América no entanto pela austeridade as longas viagens não foram apoiadas pelo 
Comité. 
Devido a toda a situação o maior legado deste conjunto de Jogos foi a componente principal do desporto. 
O primeiro evento em Londres refletiu exatamente isso dado que não existiu uma envolvência de festa e da 
população, mas sim uma eficiência nos eventos desportivos, concentrados nos espaços usados anteriormente 
como o já mencionado estádio de Wembley61.
Em Helsínquia e Melbourne começam iniciativas para recuperar o ímpeto e tentam tornar-se em eventos 
culturais, espacialmente Melbourne com grande incidência na cultura do continente mas sem grandes resultados 
práticos.
Em 1960 Roma marca outra vez uma grande diferença com a Segunda Geração de estádios onde a presença 
televisiva é o ponto de mudança. Assim este é o ponto de viragem das intervenções ficando esta fase apelidada 
de ‘‘Catalizador’’62. Roma apresenta-se como o degrau alcançado em direção a uma nova era olímpica. São os 
primeiros Jogos transmitidos para todo o mundo. Assim há uma tentativa de mudar as ideias e espaços existentes 
de forma a dar melhores condições aos recintos e suporte técnico que a cobertura televisiva necessita.
As zonas em desenvolvimento usadas estavam preparadas desde 1908 quando a Itália fascista de Mussolini 
devia receber os jogos entretanto atribuídos a Londres. De facto no lado norte da cidade já existiam duas arenas 
desportivas entre elas o estádio Olímpico63. No sul estavam preparados espaços para outros desportos como 
natação e desportos de pavilhão.
É assim o primeiro grande momento onde vemos vários estádios com distribuições desportivas e onde podemos 
perceber que todos eles têm importância programática e urbana para a cidade especialmente as três arenas de 
maior escala. Esta realidade relembra a relação entre o Coliseu e o Circus Maximus mostrando a possibilidade 
de vários edifícios para diferentes eventos, Roma fica assim provida de variadas zonas desenvolvidas que 
contribuíram para o progresso da capital italiana. No entanto alguns estádios são reutilizados desde a primeira 
geração vão se tornando velhos e deteriorados com uma sensação impessoal de vivência distante ao jogo e por 
isso surge rapidamente a vontade de mudança para a terceira geração.
Em Tóquio e na Cidade do México foram organizados Jogos completamente diferentes nesta fase de cataclismo 
do evento. Enquanto que a cidade japonesa seguiu o exemplo italiano tratando os Jogos como um evento que 
podia ser refletido na cidade, na Cidade do México em 1968 são realizados os primeiros Jogos num país em 
desenvolvimento e por isso a situação política e económica tinha alguma instabilidade, assim antes e depois do 
evento tiveram lugar protestos exigindo primeiro o tratamento da população e só depois a realização de eventos 
internacionais. Não obstante o evento resultou em crescimento para o país e a ideia de utilizar espaços existentes 

61 Imagem em capítulo anterior, na página 44. 
62 GOLD John R. e GOLD Margaret M., Olympic Cities, City Agendas, Planning, and the World’s Games, 1896-2020, Routledge, 3ª 
Edição, New York, 2017, página 41, citação original:’’Catalyst’’. 
63 Imagem em capítulo anterior, na página 44. 

Figura 69
Estádio Olímpico 1964, Tóquio, Japão.

Figura 70 
Estádio Olímpico 1968, Cidade do México, México.

Figura 71 e 72 
Comparação entre as plantas dos complexos Olímpicos de 1936, Berlim, e de 1972, Munique.
Autoritarismo e rigidez versus companheirismo e organicidade. 

Figura 73 
Estádio e complexo Olímpicos 1972, Munique, Alemanha.
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misturando os novos numa unidade completa resultou como em Tóquio. 
A mudança para a terceira geração reflete-se num grande exemplo em território alemão, nos Jogos Olímpicos 
de Munique em 1972 onde havia duas grandes motivações para a construção do estádio. Primeiramente um 
desejo de total separação entre a realidade de 1936 e a realidade naquele momento onde a situação política estava 
resolvida no sentido em que as duas grandes guerras tinham ficado para trás. Para além disso, a Alemanha queria 
mostrar todo o seu potencial como país do conjunto europeu e com os ideais coletivos mesmo tendo em conta 
a situação política de separação de dificuldades sociais.
Há uma clara mudança de paradigma e depois do estádio autoritário de linhas fortes e eternas, o estádio em 
Munique é um corpo orgânico que se dá à relação com o individuo, mostra-se à sua escala e mistura-se com 
a natureza envolvente num conjunto onde todos os espaços se envolvem. Essa abertura ideológica e mental  
envolve o interior e exterior do estádio e seu parque olímpico a partir da cobertura orgânica que envolve partes 
de todo o complexo.
Este é um dos estádios que pode mostrar a nova geração com as condições familiares a serem chave para o 
desenvolvimento em relação à geração anterior. Pela primeira vez desde eventos da Antiguidade é desejada a 
participação de toda a sociedade no momento desportivo como cultura coletiva. Com este tipo de espaços e 
eventos a sociedade requer um pensamento coletivo e experiência familiar.
Como vemos em Munique há uma fuga aos dogmas formais e um reflexo das formas naturais de uma maneira 
mais orgânica que não se via desde a herança clássica.
Passados quatro anos em Montreal a organização não correu como esperado e a cidade que pretendia organizar 
um evento modesto ficou marcada por ultrapassar 1 bilião de dólares devido ao desejo de construir numa 
ambição desmedida criando edifícios com monumentalidades desproporcionadas e sem resultado positivo para 
a cidade e sua malha urbana, o legado dos Jogos esqueceu assim o desporto e focou-se no desvio da realidade.

No início da década de 1980 procura-se, mais uma vez unificar os eventos e transmitir a ideologia do Barão 
Coubertin no entanto os dois Jogos viram a política sobressair acima do desporto e ideais olímpicos. Moscovo 
em 1980 e Los Angeles em 1984 foram alvos de boicotes pelos respetivos rivais tendo existido um claro contraste 
entre as duas nações. 
Moscovo dividiu o impacto urbano em sete áreas diferentes, sendo uma apenas para a vila olímpica. Apesar dos 
problemas para a utilização durante o evento é certo o maior sucesso em termos futuros para a cidade.
Los Angeles em 1984 resume o estádio da Quarta Geração com motivações técnicas e económicas mostra pela 
primeira vez a publicidade massiva no estádio. Apesar da evolução o estádio é readaptado, não se tratando de 
uma construção nova.
A publicidade trabalha no sentido da ostentação, mais uma vez a televisão e os media são cruciais na identidade 
de uma nova mudança dos estádios.
O estádio passa a ser desenhado para o mundo e não apenas para o seu próprio espaço e envolvência, é um 

Figura 74 
Estádio Olímpico 
1976 Montreal, 
Canadá.

Figura 75 
Estádio Olímpico 
1980, Moscovo, 
Rússia.

Figura 76 
Los Angeles Memorial 
Coliseum 1984, 
Estados Unidos
da América. 
Primeiro estádio 
reutilizado como sede 
nos Jogos Olímpicos 
de Verão.
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momento de mudança e crescimento exponencial que o estádio familiar muda para o estádio coletivo no sentido 
em que a família estabelece-se como a comunidade com quem se vive o estádio e não apenas o agregado familiar 
que acompanha o indivíduo no evento.  
Há, por todas estas opções, um retorno à vivência do estádio no sentido em que é uma praça da cidade em 
funcionamento de determinado evento que trabalha em prol de um momento de estar em convivência, na 
cidade, na praça e no estádio.

Após esta conturbada fase a ideia era ‘‘Mudança de horizontes’’64, e em 1988 Seoul apresenta-se como o primeiro 
momento onde os Jogos servem verdadeiramente para contribuir para a imagem tanto física como mental das 
cidades sede. Posto isso a cidade tentou desenvolver-se através dos Jogos e publicitar tanto a sua essência e a do 
seu país mas também o seu futuro, por outro lado ‘‘as estratégias usadas para melhorar o ambiente construído 
urbano e de infraestruturas, no entanto, levou a críticas internacionais por prestar maior atenção à forma urbana  
em relação ao momento social.’’65.
 Algo que não aconteceu depois em Barcelona 1992, onde a imagem final foi positiva em todos os quadrantes. 
Há um momento icónico na história da arquitetura e urbanismo mundial, no início da última década do 
século XX o estádio trabalha como marco ou bandeira daquilo que é uma reforma muito mais abrangente com 
um plano verdadeiramente revolucionário. Plano esse que colocou a cidade no mapa das grandes organizações 
urbanas e nos planos olímpicos mais funcionais da história e segundo Gold e Gold ‘‘Barcelona 1992 pegaria 
no tema da regeneração e forneceu um modelo que é chave para pressupostas cidades Olímpicas.’’66. O plano 
resolve vários pontos da cidade em diferentes núcleos de importância e com determinadas funções na medida 
em que o todo funcione em conjunto, aos autores apontam ainda o fato económico de que ‘‘Ao todo, apenas 17 
por cento de todo o orçamento para os Jogos de 1992 foi para equipamentos desportivos, com a maior fatia do 
investimento para melhorias urbanas.’’67.
Assim como o exemplo anterior de Paris, também Barcelona merece uma menção mais à frente na reflexão. Devido 
ao seu potencial, ‘‘A cidade utilizou os Jogos como parte de um desenvolvimento a longo prazo que existia antes 
da nomeação para a organização das Olimpíadas e continuou após. Representava uma enorme transformação mas 
sortes das cidades Olímpicas após 16 anos apenas do fiasco de Montreal. Não surpreendentemente, Barcelona 

64 ibidem página 48, citação original:’’Shifting Horizons’’. 
65 ibidem página 49, citação original:‘‘the strategies chosen to improve the city’s built environment and infrastructure, however, drew 
international criticismo for paying greater attention to urban form than social cost.’’ 
66 ibidem, citação original:’’Barcelona 1992 would take the regeneration theme further and supply a model that is a benchmark for 
prospective Olympic cities.’’. 
67 ibidem, Varley citado por GOLD John R. e GOLD Margaret M., Olympic Cities, City Agendas, Planning, and the World’s Games, 1896-
2020, citação original:’’Altogether, only 17 per cent of the total expenditure for the 1992 Games went on sports facilities (Varley, 1992, 
p.21), with the lion’s share of the investment devoted instead to urban improvements.’’. 

Figura 79 
Estádio Olímpico 
1996, Atlanta,
Estados Unidos da 
América.

Figura 78 
Estádio Olímpico 
1992, Barcelona, 
Espanha.

Figura 77 
Estádio Olímpico 
1988, Seoul,
Tóquio.
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1992 ganhou um fascínio ímpar tanto por estudiosos como utilizadores.’’68 assim como no nosso caso e estudo.
Por outro lado em 1996 Atlanta pela sua organização privada reverteu esta solução que vinha ajudando no 
progresso do evento olímpico.
O parâmetro urbano foi resolvido pela cidade numa mescla entre as últimas intervenções de Barcelona e Tóquio 
em vários núcleos mas também como Munique com um grande núcleo em redor do estádio. 
Do lado económico no entanto por causa do consórcio privado o resultado foi muito turvo para a cidade e seus 
habitantes e todas estas diferentes razões levam John R. Gold e Margaret M. Gold a concluir a reflexão dos Jogos 
centenários com ‘‘Mesmo um século após o reavivar das Olimpíadas modernas, a fórmula para organizar um 
evento sucedido era ainda uma ilusão.’’69.

Por essa mesma razão, a inexistência de uma receita de sucesso abre caminho a uma nova fase ‘‘Sustentabilidade e 
Legado’’70, que chega até aos dias de hoje e nomeadamente em Tóquio, que se prepara e preocupa com o futuro.
Em Sidney na viragem do século, começa a era atual e há por isso, uma grande vontade da criação de ícones para 
colocar o território no mapa cultural e turístico mundial, assim o estádio olímpico é pensado para funcionar de 
forma diferente durantes o evento e na sua vida futura numa espécie de ícone desportivo do continente oceânico, 
da mesma forma que o edifício da Ópera que reflete a ambição artística e cultural do país e da cidade. A criação 
dos dois ícones ambicionava a nova vida urbana da cidade a partir daqueles dois espaços. Existe um momento 
de igualdade entre o espaço cultural e desportivo que desejam trabalhar em conjunto. 
O pensamento, é a partir dos Jogos australianos o legado e a sustentabilidade. Para responder a essa premissa 
criam um estádio icónico que pode elevar o estatuto da competição, a sua durabilidade, consequências e 
simultaneamente criam toda a intervenção olímpica concentrada para depois eventualmente crescer um parque 
e a malha urbana em redor.
A mensagem é a partir do núcleo para todo o território já que os Jogos são vistos como um evento nacional e 
continental, não apenas da cidade, mostram a importância da cultura do continente e as suas origens. 
Em 2004 os Jogos voltam a realizar-se em Atenas e o momento é de um contraste temporal apenas, é justo 
afirmá-lo pois o ideal olímpico, criado naquele território terá sempre naquele território um propósito natural. 
Por essa razão a ambição do projeto olímpico é atingir a simbologia forte de espaços como o estádio antigo e 
ao mesmo tempo mostra identidade e importância da tipologia para a sociedade grega e para o mundo. Através 
das linhas desenhadas como momentos identificativos, o novo estádio olímpico abre-se para o exterior e mostra 
como um espaço fechado (contrário ao estádio antigo) se pode equiparar ao mesmo equipamento e assim abrir-

68 ibidem página 50, citação original:’’The city had deployed the Games as part of a conscious long-term development strategy that 
existed before obtaining the nomination to stage the the Olympics and continued afterwards. It represented a major transformation in 
the fortunes  of Olympic cities just 16 years after the debacle of Montreal. Not surprisingly, therefore, Barcelona 1992 has had a lasting 
fascination for scholars and practitioners alike.’’. 
69 ibidem página 52, citação original:’’Even a century after the revival of the modern Olympics, the formula for staging a sucessful event 
remained downright elusive’’. 
70 ibidem página 53, citação original:’’Sustainability and Legacy’’. 

Figura 81 
Estádio Olímpico 
2004, Atenas,
Grécia.

Figura 82 
Estádio Olímpico 
2008, Pequim,
China.

Figura 80
Estádio Olímpico 
2000, Sidney, 
Austrália.
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se de uma forma figurativa e partilhada.
A grande diferença de Atenas 2004, em relação aos anteriores eventos na capital grega, foi a visão internacional 
intensificada pelos media de forma a celebrar toda a importância daquele evento naquela cidade. Toda essa 
mostra levou a que ‘‘O impacto imediato dos Jogos foi um profundo estímulo psicológico para o país e para a 
concordância do turismo ter benefeciado da transformação do centro da cidade’’71 fazendo da capital grega um 
destino de excelência, não só para amantes da cultura e desporto mas também para todo o tipo de turismo.
É com esta fase desde 2000 que vemos uma maior relação do parque e espaços olímpicos com a malha urbana 
da cidade enquanto espaços independentes e autossuficientes mas também como partes importantes da mesma 
malha urbana histórica e já urbanizada que vinha sendo experimentado em alguns eventos passados.
Já vemos muitas destas medidas em Sidney mas é a partir de Pequim que se vê um nacionalismo e identidade 
fortemente passada para o mundo alicerçada pelas medidas necessárias para o complexo olímpico. O estádio 
desenhado por Herzog & De Meuron assume-se como identitário para os habitantes nacionais mas também 
para os estrangeiros com uma mescla cultural pensada no momento quotidiano futuro. 
Os arquitetos suíços recriam o verdadeiro ícone como peça importante da cidade numa clara alusão a outros 
momentos da mesma. Assim se entende a diferença para a Quinta Geração com o estádio a atingir o estatuto 
de edifício-chave da cidade e/ou do país. Esta importância reflete-se no edifício enquanto objeto em si, na sua 
importância no plano urbano e no parque desportivo funcionando como ferramenta de evolução e revitalização 
da cidade. É um momento, em paralelo com Sidney que podemos apelidar de Efeito Bilbao72 onde o ícone 
trabalha para a importância da cidade como catalisador e razão da evolução e do futuro.
Para além do grande ícone urbano os Jogos de Pequim apresentam-se como uma mostra da cultura asiática e 
mais propriamente chinesa com a tentativa de o fazer alicerçado em ideias sustentáveis e ao mesmo tempo de 
alta tecnologia.
Quatro anos mais tarde Londres 2012 continua a ideia tecnológica e urbana. Em Londres há, neste momento, 
uma reutilização do estádio olímpico por uma equipa de futebol, a cidade foi também palco de um projeto 
coletivo para estabelecer um sentido olímpico de criação de futuros espaços da cidade. Sendo uma cidade 
com grande herança desportiva, em que podemos sinalizar mais de uma dezena de estádios com lotações que 
ultrapassam as duas dezenas de milhares de espectadores.
Assim, tratando-se de uma cidade com vários espaços definidos de desporto, o evento dos Jogos Olímpicos veio 
trazer uma ideia de solucionar problemas em diferentes áreas da malha urbana e não apenas de criação de novos 
espaços.
A candidatura inglesa baseou-se precisamente nos dois pilares referidos e foi precisamente a razão para a 
organização permitindo utilizar todas as lições do passado numa das cidades mais experimentadas pelos Jogos. 
Foram sem dúvida os Jogos da regeneração da cidade e afirmação da cidade global e espelho da arquitetura 

71 ibidem página 55, citação original:’’The immediate impact of the Games was a profound psychological boost for the country and 
agreement that tourism had benefitted from transformation of the city centre’’. 
72 Referência feita por vários autores entre eles Charles Jencks na sua obra The Iconic Building

Figura 85
Estádio Olímpico 
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Figura 84 
Estádio Olímpico 
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Figura 83 
Estádio Olímpico 
2012, Londres, 
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desportiva.
Em outro quadrante há o exemplo do Rio de Janeiro 2016, que foi um evento vítima de tumultos vários desde a 
sua atribuição. Dessa forma foi visto incorretamente por toda a sociedade o que resultou num clima hostil para 
os avanços que pretendiam ser feitos resultado numa intervenção insuficiente.
Analisando aquilo que é o momento presente, os Jogos do Rio deixaram um legado turvo no que se entende 
como avanços na cidade, pode ter relação com a escala do território e taxa demográfica mas o projeto contava 
com vários pontos de evolução para a sociedade e malha urbana não concretizada. Para além de opções que 
apenas significaram em perdas de orçamento que na prática não resultaram nas premissas e avanços desejados. 
A primeira parte da intervenção antevia um bom futuro pois muitos dos responsáveis por Barcelona 1992 
estavam a trabalhar no Rio 2016 mas após a conclusão do evento, percebeu-se que a escala da cidade brasileira e 
todas as suas circunstâncias políticas e sociais não permitiram um sucesso comparável ao espanhol.
Quando os autores se debruçam sobre os próximos Jogos de Tóquio 2020 concluem precisamente o que foi 
experimentado nas últimas duas décadas com especial foco em Londres 2012, a regeneração da cidade e o 
uso da cidade no desporto pois ‘‘O legado das Olimpíadas não está apenas nos equipamentos desportivos. O 
legado incluí equipamentos relacionados, desenvolvimento urbano e evolução social.’’73. Os Jogos japoneses 
apresentam-se à medida dos homónimos de Londres como uma oportunidade de continuar trabalho passado e 
de simultaneamente corrigir os erros anteriores.
O verdadeiro legado de sucesso é atingido apenas no caso de todos os parâmetros da intervenção sejam envolvidos. 
Os Jogos Olímpicos foram por isso criadores de dinâmicas e importantes momentos nas cidades. Os exemplos 
de Paris que se prepara para a terceira organização em 2024 e Barcelona, onde se celebrou a organização 
comummente conhecida como a mais bem-sucedida são por isso momentos que interessam analisar.

73 GOLD John R. e GOLD Margaret M., Olympic Cities, City Agendas, Planning, and the World’s Games, 1896-2020, Routledge, 3ª Edi-
ção, New York, 2017, página 435, citação original:’’The Legacy of the Olympics is not only about athletic facilities. The legacy includes 
related facilities, urban development and social evolution.’’. 
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Figura 86
Esquema de reflexão sobre como alcançar um legado positivo num evento desportivo. O
equipamento desportivo (estádio) como base/catalisador/origem do legado futuro.
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A cidade de Barcelona teve os Jogos Olímpicos como grande impulsionador urbano. Foi assim totalmente 
reformada para o evento olímpico sendo que a grande diferença foi o redireccionamento da cidade para a costa. 
A movimentação litoral passou a ser o ponto de partida urbano para a malha urbana. Isto foi o grande contraste 
com uma cidade que antes se virava para o interior. De uma cidade degradada foi transformada num ponto-
chave de futuro e cultural para toda a Europa.
Montjuic foi a principal zona de influência da reformulação olímpica mas toda a cidade foi reabilitada. A 
intervenção em Barcelona caracteriza-se por fazer parte de uma ideia olímpica com múltiplos núcleos havendo 
vários pontos de interesse e desenvolvimento. Foram assim quatro os núcleos urbanos resultantes dos Jogos 
Olímpicos. Para além da zona portuária, Port Olímpic as outras áreas como Montjuic foram conectadas por mais 
de 50 km de vias construídas na mesma fase.
O estádio, na zona de Motjuic, construído para a Exposição Internacional de 1929 pretendia organizar os Jogos 
em alternativa à corrente antifascista dos Jogos que seriam realizados no ano de 1936 em Berlim, no entanto 
com a guerra civil espanhola pouco depois da Exposição Internacional a cidade acabou por ficar com o edifício 
sem função nem uso dado que os clubes de futebol da cidade já tinham os seus próprios recintos e a região/país 
viviam um momento de retoma.
Assim o estádio é apenas reformulado para a competição de 1992 pelo arquiteto Vittorio Gregotti que 
transformou o edifício existente num exemplar que resumia aquilo que Barcelona queria mostrar num desenho 
vanguardista unindo o passado ao futuro com o ideal catalão, no entanto após os jogos o espaço voltou a perder 
toda a importância que podia ter.
Em termos políticos foram Jogos importantíssimos pois pela primeira vez em décadas não existiram boicotes 
nacionais devido à queda do muro de Berlim, que resultou numa equipa Alemã unificada; a separação da União 
Soviética, países como a Estónia, Letónia e Lituânia separadas da Rússia enviaram as suas delegações; África do 
Sul participou pela primeira vez desde 1960 devido ao fim do Apartheid.
A cidade de Barcelona passou assim, durante a década de 1990, com a ajuda de todas as reformas urbanas, 
momentos políticos e iniciativas culturais de uma cidade portuária provinciana para uma cidade cosmopolita 
que reivindica o ideal mediterrâneo e europeu de vida.

Barcelona pelo evento Olímpico

Figura 87 
Planta esquemática de zonas e ligações preparadas e reabilitadas para o evento Olímpico de 1992. 
Barcelona, Espanha.
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Para além das reformas urbanas ficaram também na retina da população e visitantes os grandes pontos que 
foram edificados naquela fase de investimento como vários edifícios como as torres Arts hotel e Mapfre sendo 
as duas mais altas em Espanha naquela fase, na mesma linha o estádio olímpico como grande impulsionador e 
demonstração de todo o ideal e investimento. Também o Palau de Sant Jordi e todos os monumentos como o 
famoso peixe erguido por Frank Gehry que rematava todo o arranjo feito na frente marítima e a praia Barceloneta 
como a nova e renovada relação da cidade com a água compunham a imagem da renovada cidade.
Todas estas ações levaram a uma identificação de espaços, criação de ideais, orgulho local e social levando a um 
grande desejo de viver os espaços e viver nos espaços sendo que todas estas transformações elevaram Barcelona a 
uma ideia e ideal de vida que continua bem vivo e desejado.
Barcelona utilizou os Jogos para alterar a forma de viver na cidade, não só para os visitantes mas fundamentalmente 
para os seus habitantes criaram infraestruturas para poder criar um modo de vida desportivo e que se focava nas 
potencialidades através de alterações que levaram a uma maior atenção aos elementos disponíveis na cidade e na 
economia local.
O programa de desporto para todos foi o ponto de partida e uma das premissas principais, não só para incluir 
toda a população na organização dos Jogos mas também para garantir a sua participação no evento e futuramente 
após o mesmo para poder fazer valer o seu investimento e todas as reformulações. A ideia do parque olímpico, 
vista como quase uma norma nestes eventos, foi rejeitada pela organização em Barcelona pois queriam fazer um 
projeto que englobasse toda a cidade e a região da Catalunha. Ou seja, todos os espaços foram pensados tendo 
em conta a totalidade da intervenção, como já mencionamos apenas uma pequena parte do orçamento foi 
direcionada para equipamentos desportivos.
O exemplo mais divulgado foi o porto que passou de zona industrial degradada para um espaço de lazer, 
habitacional e de eleição para os habitantes e turistas personificando aquilo que foram as mudanças drásticas de 
valorização do território da cidade concentradas de alguma forma no espaço da marina que acolhe embarcações 
de todo o mundo. Também a estação de comboio Estacio del Nord que foi transformado num recinto multiusos; 
o Pavello de l’España, que se resumia em edifícios industriais foram convertidos em espaço de desporto com 
interiores para natação e desportos aquáticos; o canal artificial criado na zona de Castelldefels para as competições 
de canoagem é agora utilizado para competições e lazer. 
Uma das grandes transformações foi especialmente a ideia dos transportes que reduziu consideravelmente o 
tráfego na cidade, assim esses caminhos de transporte público puderam servir toda a região e melhorar a vida 
nomeadamente no centro da cidade, essa intervenção fez com que alguns espaços das estradas passassem a ser 
utilizados por pedestres e ciclistas.
Os Jogos Olímpicos podem ser vistos como o grande momento impulsionador de desenvolvimento mas é 
importante refletir e entender que não foi o único, assim teremos uma visão abrangente sobre a evolução de 
Barcelona. A expansão do aeroporto e possibilidade de maior abrangência aérea (que coloca a cidade no mapa 
de forma mais ampla) assim como uma melhor ligação com a cidade.Figura 88 

Perspectiva desenhada do complexo Olímpico de 1992. 
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Para além da nova relação com a água (Mar Mediterrâneo) a cidade preparou também uma maior relação 
com a montanha Montjuic onde estaria o estádio Olímpico a partir de funiculares, escadas e caminhos-de-
ferro inclinados para chegar aos pontos mais difíceis. A vila olímpica transformou-se num bairro de grande 
afluência urbana sendo uma área residencial com serviços (restaurantes, cafés, cinemas) e praias o que levou 
a uma ocupação de classes alta e média das habitações tornando esta área numa das mais procuradas e jovens 
que representa a nova geração da cidade. Na área existem também hotéis, auditório, teatro nacional e a ópera 
que continuaram a ser usados após os Jogos e a fazer parte da vida social. No entanto o estádio perdeu muita 
importância enquanto espaço de utilização cívica e durante muitos anos pouca importância teve para a cidade, 
funcionando agora como parque desportivo para a comunidade e também para a organização de espetáculos 
musicais. O problema está no carácter episódico destas realidades.
A ideia de toda a sociedade fazer parte dos Jogos notou-se também em objetos que faziam parte do mobiliário 
desportivo como as cadeiras de árbitros de desportos como badminton, ténis, natação ou os objetos nas pistas 
de atletismo como placares foram interpretados por artistas da cidade e muitos fazem agora parte das normas 
olímpicas.
Todos estes pontos levaram a que a cidade fosse tida em conta como um grande núcleo de evolução urbana e 
económica o que trouxe uma grande atenção e vontade de abrir negócios e escritórios das grandes empresas 
globais na cidade espanhola. Todo o investimento e continuidade da publicidade fez com que a cidade, com os 
Jogos não ganhasse só turismo mas também investimento de fora e novos habitantes e empresas que queriam 
fazer vida e participar na capital catalã.
O primeiro grande momento organizativo na cidade de Barcelona é o Plano de Cerdá. De seguida é a Exposição 
Universal de 1888 que a partir do seu bom resultado mostra aos poderes da cidade como pode um momento 
como este ser algo de positivo para a cidade e impulsionar o desenvolvimento e continuidade de planos passados.
A partir dessa fase começam a imaginar uma ideia de Barcelona enquanto área urbana (anexando núcleos em 
seu redor) e não apenas uma cidade, uma área para ser a capital do Mediterrâneo ocidental e poder rivalizar com 
outras grandes cidades e aglomerados urbanos. 
Então é com a Exposição Universal de 1929 que começamos a ver um maior foco nessas ideias e de onde 
podemos ver edifícios e opções que tiveram sucesso de forma a existirem ainda nos dias de hoje, um deles, o 
estádio olímpico agora reabilitado para os Jogos Olímpicos de 1992 foi primeiramente erigido para este evento 
que teve como base urbana a montanha de Montjuic. Ou seja, há uma reedição da ideia organizativa. 
Podemos afirmar sem dúvidas que há uma cidade de Barcelona, definida por toda a turbulência da região e sem 
claro ordenamento do território e funções antes da atribuição dos Jogos de 1992 e uma Barcelona, organizada, 
controlada e promissora a partir do momento em que começam os trabalhos. Uma cidade virada para os seus 
cidadãos, a partir do indivíduo e de todos os momentos que definem a região como a dicotomia a partir dos seus 
limites montanha e o mar.
Sem sombra de dúvidas e devido ao enquadramento de pensamento seguido ao longo do trabalho, a intervenção 

Figura 89
Plano de Cerdá.
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dos Jogos Olímpicos de Barcelona a partir do desporto e do seu estádio olímpico apresenta-se como o pináculo 
daquilo que pode ser um estádio e aquilo que pode representar como peça e como reflexo da Grandeza que 
Koolhaas teoriza.
Paradoxalmente em toda a intervenção o espaço que menos contribuiu factualmente para o futuro da cidade foi 
o estádio na medida em que deixou de fazer parte de uma vida desportiva e cultural corrente a partir do fim do 
evento, tendo apenas episódicos eventos sem a escala do evento olímpico. Mostrando que enquanto catalisador 
ou espaço chave não é apenas a sua vivência que importa mas fundamentalmente aquilo que a sua existência 
pode cultivar e criar. 
É importante, e tentamos à medida que desenvolvemos a linha de apresentação e reflexão sobre a tipologia 
entender como o estádio não é obrigatoriamente o momento onde as mudanças acontecem mas sim o momento 
que cria essas mudanças, como que um articulador de discurso que interliga diferentes partes de um todo que 
é a cidade. A nosso ver, o estádio Olímpico de Montjuic da autoria de Vittorio Gregotti mostra exatamente 
isso, como ser um articulador, como unir a cidade, como fazer da cidade um todo completo. Assim ao mesmo 
tempo que representa uma escala diferenciada da cidade age como algo que não quer ganhar o protagonismo 
para si, a ideia de se fazer sentir para depois mudar, cinge-se à ideia de ser a chave da unidade, uma peça apenas e 
fundamentalmente a perceção de que não é necessário ser uma peça única individual para poder criar dinâmicas 
mas sim ser a dinâmica e criar/desenvolver cidade.
A ideia urbana para Barcelona 92’ resume na perfeição esse momento de conjunto com os diferentes polos de 
atenção e intervenção resumindo-se naquilo que uma operação de grande escala pode resultar para a cidade e 
sociedade mas essencialmente para o ser individual.
Assim, a reflexão de Barcelona e do momento do estádio olímpico destaca-se por mostrar como o estádio, 
enquanto catalisador, pode criar espaço da sociedade para além de o ser. Não ser ícone mas ser parte.
Com estes resultados a cidade espanhola foi usada como exemplo para as seguintes cidades-sede dos Jogos 
Olímpicos como Sidney, Atenas e até aos dias de hoje em Tóquio. 
Sendo um momento de pensamento sobre o que a cidade já é e numa escala urbana há em todos os casos diversas 
diferenças e especificidades.
No caso de Barcelona todo o panorama foi favorável desde o momento para a cidade, espaços livres que 
precisavam de arranjo até ao facto do presidente do Comité Olímpico Internacional ser catalão. Para além disso 
houve sempre uma continuidade política que permitiu a evolução das propostas durante várias décadas, antes 
e depois do evento. Fazendo assim com que esse momento fosse a grande razão para todas as intervenções, 
passadas e futuras. 
Desta forma a vontade política que se mostrou a partir da experiência olímpica tornou-se no legado olímpico 
que transformou e confirmou a cidade como um grande centro urbano.
A cidade fica em vários momentos ligada a eventos de grande escala e atenção, assim foram desde a Exposição 
Universal de 1888 formados pensamentos urbanos que moldaram a cidade com a particularidade, no caso da 

Figura 90
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capital catalã, de que todos trabalharam de forma coerente e permitiram a definição da cidade que hoje podemos 
experienciar.
Sendo a Exposição Universal do final do século XIX o primeiro grande evento é possível ver atualmente edifícios 
e intervenções feitas para esse momento como o Arco do triunfo e o Parc de la Ciutadella que na sua extensão e 
em redor tem edifícios precisamente desse momento e que alguns ainda se mantém, outros foram reabilitados 
como é o caso do Jardim Zoológico.
Este foi o primeiro grande momento de mudança para a cidade e foi visto como o momento de mudança entre 
espaço industrial, desorganizado e rural para uma verdadeira cidade cosmopolita e com potencial.
É a Exposição Internacional de 1929 que vem continuar o trabalho da exposição anterior. Este evento estava 
previsto para doze anos antes no entanto a I Guerra Mundial não permitiu a sua realização. A exposição é 
fortemente condicionada pela guerra havia várias limitações políticas, económicas e sociais o que enfatiza ainda 
mais o trabalho que ficou realizado. 
Foi escolhido a montanha de Montjuic para a base da exposição e seu estádio. Esta opção deveu-se ao facto de 
ser um lugar próximo da cidade e daquilo que era a sua malha urbana consolidada, para além disso foi também 
importante o facto dos terrenos já pertencerem aos poderes municipais.
Nesta exposição tentaram exaltar o orgulho nacionalista e esconder as pretensões catalãs e por isso criaram 
grandes eixos como aquele que vemos entre a Praça de Espanha e o Palácio Nacional de Montjuic que se 
denomina de Avinguda Reina Maria Cristina. A maior parte dos edifícios participantes foram destruídos mas o 
Pavilhão de Mies Van der Rohe foi transladado para o interior do parque de Montjuic. 
A atribuição dos Jogos Olímpicos de 1992 é assim o culminar de diferentes momentos de intervenção que não 
se ficaram pelos grandes eventos. A data culminava também com o 500º aniversário da saída de Colombo de 
Espanha para as descobertas marítimas e por isso em conjunto com outras cidades como Madrid e Sevilha, 
Barcelona estava em desenvolvimento e em preparação para a celebração.
A partir desta intervenção, numa zona algo contrária aquela para que os cidadãos se interessavam (devido à 
relação com o mar) é dada uma importância nova à montanha e espaços que não eram utilizados até então. 
É com o plano de Cerdá que a cidade se une e uniformiza garantindo um enorme ímpeto de desenvolvimento 
urbano no entanto os grandes eventos trouxeram validade ao que estava feito no sentido de corroborar e dar 
sentido às grandes transformações.
A desvantagem destes grandes eventos foi a mudança drástica no número de habitantes que viu o número 
duplicar nas décadas 60 e 70 do século XX criando problemas físicos momentos de difícil resolução urbana 
e grande número de deficiências em parâmetros como a comunicação e a mobilidade dificultando a vida e a 
unidade dos habitantes na cidade.
É neste contexto que surge a candidatura aos Jogos Olímpicos, como já referido a cidade de Barcelona soube 
usar os diferentes eventos como catalisadores de desenvolvimento e investimento mantendo um trabalho 
contínuo em fases sem grandes organizações, assim os poderes civis desejavam pôr em prática muitos planos que 

Figura 92
Planta do complexo Olímpico em Barcelona 1992.
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continuamente eram adiados, cancelados ou não completados por falta de oportunidades e verbas como o Plano 
Geral de 1976. 
O século XX constituiu um turbilhão de diferentes momentos urbanos, económicos e sociais para a cidade e 
naquela fase em concreto a cidade precisava de se ajustar aos seus habitantes, nesse sentido e depois de várias 
candidaturas falhadas, a atribuição das Olimpíadas em 1992 resultou perfeitamente.
Com todas as deficiências na cidade o projeto olímpico tinha que reformular de maneira ímpar aquilo que tinha 
acontecido nos outros eventos, isto acabou por ser usado de forma positiva pois, segundo Lluís Millet a cidade 
pensou na vila olímpica e na sua localização em consonância com o estádio olímpico para criar um evento 
transformador e diferenciado. O complexo desportivo e a vila olímpica eram colocados de forma a colocar o 
centro da cidade como eixo central olímpico que remetia à ideia grega dos complexos religiosos e desportivos 
como o caso de Atenas.
A maior certeza era a de trabalhar o mais possível com a existência e por isso, o primeiro momento e aquele que 
encabeça a intervenção olímpica é reabilitado, o estádio.
A ideia da intervenção em vários núcleos surge também desta vontade pois assim podiam resolver os espaços 
deficientes e em desuso mas que eram centrais e faziam parte da vida quotidiana do cidadão barcelonês. Esse 
pensamento correspondia e resolvia áreas necessitadas mas também permitia confirmar a ideia de unidade 
não aumentando a cidade em espaços diferenciados e fragmentando ainda mais a malha urbana, isto permitia 
também a recuperação de edifícios históricos e que podiam ter um papel importante.  
Era importante responder às necessidades de mobilidade por essa razão uma das principais intervenções prendia-
se com a criação ou arranjo da rede viária dentro da cidade assim como fora para permitir ligação interna mas 
também externa com a região e cidades à volta, estruturando a região a partir da cidade.
De seguida era importante desenhar um conjunto de equipamentos públicos que respondessem à população e 
suas necessidades, espaços públicos, desportivos, culturais e principalmente a relação com o mar.
A ideia de centralidade entre os eixos existentes, o centro histórico e as novas áreas urbanizadas que assim 
permitiam um equilíbrio urbano para promover o crescimento em áreas centrais e atrativas como Montjuic.
Em suma, as quatro grandes áreas seriam os núcleos das intervenções, a área do estádio, ou seja, a primeira base, 
Montjuic; a área do Parque do Mar onde estaria a vila olímpica e que se relacionava até à praia de Barceloneta; a 
área da Avenida Diagonal e por fim a zona do vale de Hebron.
Montjuic como base principal desportiva dos Jogos tornou-se num parque muito completo pois já continha 
bastantes opções e espaços desportivos construídos a partir da Exposição de 1929. Muitos dos exemplos foram 
reconstruídos como o estádio principal e as piscinas. A zona ficou designada também como base dos media nos 
espaços e pavilhões que sobreviveram à passagem das décadas.
A partir da rede de transportes a área ficou conectada com a cidade e as outras áreas olímpicas.
A frente de mar foi palco de desportos aquáticos entre outros e também a base já mencionada da Vila Olímpica. 
O maior desenvolvimento desta área foi o tratamento da frente de mar de mais de 5km até à Barceloneta 

Figura 93 
Vista do Estádio 
Olímpico de 
Montjuic, 
Barcelona, Espanha.

Figura 94
Vista do complexo 
Olímpico. 
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habilitando toda a marginal ao uso corrente dos seus habitantes e possibilitando a visita às praias como uma nova 
relação entre terra e mar que antes não tinha uma escala suficiente para a escala da cidade.
A área da Diagonal era um dos espaços que continha maior demografia e atividades e por isso já estava bem 
preparada para eventos com grande importância. Para além de espaços desportivos e culturais tem também 
espaços públicos como escolas e acima de tudo espaços livres para desenvolvimento que permitia a ligação à 
cidade vizinha a partir de espaços públicos. Desportos como futebol e equestres assim como as bases logísticas e 
habitacionais das federações, e todos os tipos de comités desde olímpicos até arbitrais e técnicos. 
Já no Vale de Hebron onde se encontrava o velódromo, já existente, foi base de uma grande variedade de 
desportos e possibilitou mais uma extensão coerente da cidade e um espaço público de qualidade para práticas 
desportivas, culturais e complexos residenciais possibilitando a vivência quotidiana desta área.
Uma das opções que se revelaram chave para o sucesso da intervenção olímpica foi a ideia de criar cidades sede 
secundárias que puderam ter um papel importante no conjunto. Assim as obras urbanas e espaços desportivos 
estenderam-se até essas cidades como Sabadell, Castelldefels, L’Hospitalet entre outras. Como já referido esta 
opção incluiu a rede de transportes que abrangeu toda a região e não apenas a cidade interna.
Um dos legados da intervenção olímpica prende-se com a maior abrangência da cidade e de como a partir de um 
estádio toda a região se transformou e se tornou de um conjunto para um núcleo completo.
A zona de relação física entre terra e mar apresentava um grande problema de permeabilidade entre aquilo que 
era o porto e a malha urbana, ou seja, havia em todos os momentos divisões físicas. As grandes divisões faziam-
se então por espaços relacionados com logística ligados à indústria e atividades portuárias e por outro lado pelas 
linhas de comboio.
Esta divisão física trouxe muitos problemas à zona portuária pois para além da separação evidente com a vida 
quotidiana da cidade existia também uma grande degradação dos espaços o que não antevia grande futuro.
Apenas a praia de Barceloneta tinha uma verdadeira relação natural e efetiva entre a cidade e o mar. Devido a 
todas as deficiências que se relatavam de relação com o mar e da falta de espaços públicos, o arranjo da zona 
portuária seria a oportunidade perfeita para devolver a ligação histórica entre o mar e a vida quotidiana dos 
habitantes de Barcelona, assim muitas das intervenções foram no sentido de abrir a linha de água para a malha 
urbana.
O Plano Geral de 1976 foi usado no parâmetro viário pois reflete sobre a pertinência da utilização da frente 
marítima como ligação entre os diferentes núcleos da cidade sem que seja necessária a passagem pelo centro 
histórico.
Os equipamentos e transportes públicos foram então a forma de reformular a área, a retirada da linha divisória 
que eram os caminhos-de-ferro e construção de melhores e mais adequados transportes públicos até à construção 
dos tão necessitados espaços públicos e espaços verdes que possibilitassem uma verdadeira ligação ao mar.
A vila olímpica que foi implementada na zona é também pensada para obrigatoriamente ser uma continuação 
da malha urbana e consequentemente da cidade. Era requerido que após os Jogos Olímpicos fosse utlizada em 

Figura 95 
Intervenção no 
porto e vila 
Olímpica, 
Barcelona, Espanha.

Figura 96 
Vista da praia, 
escultura peixe de 
Frank Gehry, e 
torres Mapfre e Arts 
Hotel.
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prol da sociedade e habitantes barceloneses.
Por essa razão a construção da vila olímpica seguia três valores fundamentais: a criação de uma malha direcionada 
para o mar; continuidade do plano de Cerdá a partir das ruas, praças e quarteirões; essencialmente dotar a nova 
área urbana de serviços e espaços que respondessem às necessidades e requerimentos da população, dos habitantes 
em questão mas também de todos os habitantes da cidade, para que não fosse possível a transformação num 
gueto ou novamente em zonas degradadas como anteriormente. A frente de mar foi preparada para ter praias a 
partir do controlo das marés com quebra-mar e também uma extensão de cafés e restaurante para servir a vida 
boémia da cidade.
Os meses e anos que se seguiram mostraram como o espaço se tornou num novo bairro da cidade totalmente 
integrado no seu quotidiano e muito conectado com o centro. A área, totalmente equipada para albergar todas 
as pessoas teve uma grande afluência por parte de famílias com membros de mobilidade reduzida devido à sua 
preparação para as delegações dos Jogos Para-olímpicos, assim o Comité Olímpico Internacional conseguiu 
alcançar mais uma ideia que se prende ao facto de incluir todos e tornar a cidade mais acolhedora e preparada 
para a diversidade de forma a dar uma boa experiência a todos.
Numa visão prática, a grande chave dos Jogos Olímpicos de Barcelona não se resumiu às atividades desportivas 
enquanto momentos mas sim a globalidade desportiva e de ações que resultaram no sistema de espaços públicos, 
parques, jardins e especialmente a frente de mar que satisfazia o cidadão e essencialmente remetia para a origem 
da própria cidade e a sua relação com o mar. O estádio surgiu assim como catalizador e os Jogos foram o 
motor que levou ao culminar de políticas e intervenções para ligar Barcelona aos seus habitantes a partir da sua 
verdadeira essência.

Figura 97 
Vista da competição de saltos para a água que permite ver a inclusão dos equipamentos desportivos no centro da cidade. 
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A capital francesa foi, desde o recomeço do ideal olímpico e dado o facto do Barão de Coubertin ser natural e 
habitante da mesma, um tubo de ensaio de expressões públicas e com importância funcional, cultural e social.
Para além dos conceitos criados por Etienne-Louis Boullée e Le Corbusier, foram erguidos diferentes estádios e 
hipódromos que contam a história urbana da expansão política e social do centro de Paris. Esta realidade prende-
se com o facto da intervenção construtiva ser apoiada pelo poder político de forma a expandir ou reformular 
áreas com expansões descontroladas.
A organização dos Jogos Olímpicos e grandes eventos como a Exposição Universal e o Campeonato do Mundo 
de Futebol colocaram Paris como uma cidade propícia e pronta a eventos de escala mundial.  Não só das 
situações em que realmente aconteceram mas também nas propostas e candidaturas falhadas.
A cidade tornar-se-á, em 2024, apenas a terceira cidade a receber pela terceira vez os Jogos Olímpicos sendo 
que quatro anos mais tarde, em 2028, Los Angeles também atingirá essa marca. Atenas foi a primeira cidade e 
Londres em 2012 a segunda que atingiram tal patamar.
Podemos afirmar que o centro de Paris não demonstra uma relação efetiva com espaços desportivos sendo que no 
coração da cidade não há um grande número de estruturas de escala maior que tenham sido usadas em eventos 
como estes nem tampouco a presença de estádios na malha urbana interna.
Paradoxalmente, a nosso ver são precisamente estas estruturas que podem contar uma história urbana e política da 
cidade com os focos de atenção a variarem mediante a fase histórica criando, atualmente uma quase perfeita rosa 
dos ventos. Com núcleo no Museu do Louvre, em organização urbana e de espaços desportivos nomeadamente 
estádios. Não deixa de ser surpreendente que o primeiro espaço central da cidade medieval seja, ainda nos dias 
de hoje verdadeiramente o núcleo central da vida urbana parisiense.
Assim e como já mencionado Paris organiza os Jogos Olímpicos nos anos de 1900, 1924 e passados cem anos, 
organizará em 2024. 
Os estádios e complexos desportivos serviram como focos de evolução que inspiraram outras áreas da cidade a 
procurar o mesmo.
O resultado, visível nos dias de hoje, permite a perceção de cinco estádios como cinco estruturas organizadoras 
e promotoras da tipologia. Estes espaços encontram-se, mais ou menos aproximados da linha limite do primeiro 

Paris pelo ideal Olímpico

Figura 98 
Planta esquemática com os recintos desportivos assinalados nas imediações da malha urbana de Paris, França.
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núcleo urbano de Paris. 
No século XIX e com as Exposições Universais os pensadores da cidade refletiam sobre estruturas desta escala.
A Exposição Universal de 1867 marca sem dúvida alguma o pensamento vanguardista que a cidade de Paris 
vinha demonstrando ao longo das décadas que se seguiram à revolução francesa.
Assim, o núcleo da exposição funciona como um grande centro urbano onde no seu interior se passavam todas as 
atividades novas. No seu centro encontrava-se uma estrutura colossal que espelha aquilo que terá sido a primeira 
mostra da ideia do estádio na Era Moderna. Apesar de ser concebido com a denominação de Palais (normal 
denominação deste tipo de estruturas para as exposições universais) nada tinha a ver com um palácio. É certo 
que também não funcionava extamente como um estádio mas a sua essência da Antiguidade esta patente, um 
edifício que concentrava a sua ação no centro com a possibilidade de comtemplar em todo o seu redor. Um 
motor político enquanto espaço público.
Ou seja, fora desta estrutura estavam pequenas partes da exposição no entanto no seu interior eram elementos de 
maior escala e importância fazendo com que o edifício concentrasse as maiores atrações num autêntico espaço de 
reunião comunitária e cultural de forma a entender aquilo que refletia a inovação do tempo. O edifício espelhou 
aquilo que era a inovação internacional mas também o orgulho e avanços nacionais.
Na prática o Palais du Champ de Mars não funcionou como um estádio mas foi a estrutura que mais se assemelhou 
à tipologia e que fez com que, após alguns anos, fossem desenvolvidas ideias para pensar a estrutura enquanto 
espaço comunitário e edifício permanente. O edifício apareceu como uma estrutura de grande escala e com 
impacto significativo. Essas ideias foram mais tarde aplicadas na tipologia do estádio de Boullée e por aí em 
diante mas também em edifícios como a Torre Eiffel, momento criador da ideia de ícone, pois Gustav Eiffel fazia 
parte da equipa que desenhou e construiu a estrutura de 1867.

De seguida é Etienne-Louis Boullée que tenta repensar a tipologia, “Porque não havemos de compreender 
os meios que, longe de exigirem sacrifícios, trariam de volta uma boa moral através da sedução do prazer? O 
projecto de circo que aqui estou a apresentar foi concebido para cumprir pontos de vista morais e políticos.’’74 
O conceito denominava-se de Circo Máximo de Paris ou Coliseu, o primeiro grande exemplo moderno daquilo 
que o estádio é, numa clara alusão às arenas romanas e espaço de receção de massas, a estrutura ergue-se como 
um espaço colossal. No caso desta ideia especificamente foi pensada numa forma de continuidade urbana e 
extensão à praça mais usada para massas, a Place de la Concorde. Foi assim desenhada para a abertura na malha 
urbana que é o espaço onde atualmente está implantado o magistral Arco do Triunfo, como símbolo patriótico e 
da importância do país no mundo e como culminar do eixo do palácio real das Tuilleries, atual Musée du Louvre.
Assim, na construção do eixo principal da cidade, o desejo era criar um espaço de reunião massiva comunitária 

74 BNF, Etienne Louis-Boulée, Expositions Virtuelles, Le loi, le roi, le peuple, Les monuments du pouvoir, http://expositions.bnf.fr/boullee/
arret/d3/index.htm acedido a 20 Junho 2020, citação original:’’ Pourquoi ne saisirait-on pas des moyens qui, loin d’exiger des sacrifices, 
ramèneraient les bonnes mœurs par l’attrait du plaisir ? Le projet de cirque que je présente ici est conçu pour remplir des vues morales et 
politiques.’’ 

Figura 99
Imagem do 
complexo da 
Exposição 
Universal de Paris 
1867. A estrutura 
central remete para 
o pensamento e re
começo da tipologia 
da arena.

Figura 100
Desenho da fachada 
do protótipo de 
Etienne-Louis 
Boulée para um 
coliseu em Paris.

Figura 101 
Perspectiva do 
protótipo de 
Etienne-Louis 
Boulée para um 
coliseu em Paris.
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e política orientando a cidade num momento de debate e progresso.
O grande objetivo desta ideia era aquilo que podia oferecer à cidade com a criação ou recriação do momento de 
comunidade relembrando aquele que havia na Antiguidade, o estádio seria o reflexo de uma sociedade unitária. 
A realidade da sociedade pode ter sido a razão para estes conceitos não terem tido o futuro desejado.
Os Jogos Olímpicos de 1900 foram o início daquilo que se vê atualmente como a tipologia de estádio para a 
cidade em termos de património e herança.
O velódromo de Vincennes apresenta-se como a grande estrutura construída no século XIX  e para o evento 
Olímpico sofre a modificação do espaço para um campo de futebol e rugby. No entanto foi algo ignorado devido 
à organização conjunta com a Exposição Universal de 1900 que verdadeiramente alterou a cidade. Devido a essa 
atenção pela Exposição as provas decorreram espaçadamente durante quatro meses e dividiram-se por muitos 
espaços com as provas de atletismo maioritariamente no Bosque de Bolonha (exatamente no lado contrário da 
cidade) e as provas de natação no rio Sena.
A organização de 1900 confunde-se assim com a Exposição Universal pois, na essência do pensamento foi 
a Exposição que alterou a forma de viver na cidade, a construção do velódromo foi feita, ao contrário das 
intervenções para a Exposição Universal, no limite Este da cidade no Bosque de Vincennes perdendo o potencial 
protagonismo. É no entanto, ainda nos dias de hoje, um importante recinto e espaço da vida de lazer francês.

Entretanto, no lado Oeste e justamente na mesma ordem de pensamento é construído o Stade Velódrome du 
Parc des Princes, outro velódromo mostrando a importância da tipologia para a sociedade parisiense no século 
XIX. Mais tarde também é modificado para estádio de futebol numa clara alteração da preferência comunitária, 
o estádio passou a ser importante no panorama futebolístico com o Campeonato do Mundo de 1938 e a 
organização da primeira final da Liga dos Campeões Europeus, que é atualmente a competição de clubes mais 
vista no mundo.
O novo Parc des Princes surge porque não há acordo para a construção de um estádio para a cidade, varias vezes 
começam preparativos para o fazer em Vincennes mas falha sempre por quererem preservar as várias áreas em 
redor. Assim surge a ideia de fazer o novo Parc des Princes pela construção da nova via periférica da cidade de 
Paris usando a obra também para a construção do novo estádio. As duas intervenções fazem-se simultaneamente 
e são uma grande marca na zona urbana a sul do Bosque de Bolonha.
Atualmente o estádio não está isolado enquanto estrutura de grande escala pois também foi construído outro 
exemplar ao seu lado numa estreita relação de proximidade como dois edifícios habitacionais que refletem 
a realidade de serem vizinhos. O estádio Jean Bouin apresenta-se assim como uma estrutura contemporânea 
com uma linguagem que como o Parc des Princes contrasta com a cidade. As duas estruturas criam uma zona 
desportiva e pública que é usada pela comunidade e por isso ambos estão incorporados no ideal de vida parisiense 
e na sua malha edificada. Devido à construção do primeiro estádio, há mais de um século, é uma zona pontuada 
pela sua escala e devidamente incorporada na mesma.

Figura 102 
Fotografia de um evento no 
Velódromo de Vincennes.

Figura 103 
Fotografia do Parc des Princes 
na década de 1930.

Figura 104
Fotografia atual do Estádio
Parc des Princes e seu vizinho
Estádio Jean Bouin.

Figura 105 
Fotografia do Estádio Jean
Bouin e enquadramento com
a malha edificada.
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O estádio não tem no entanto a capacidade e serviços desejados e, por isso, a reconstrução no mesmo local 
de um estádio novo ou o mesmo ampliado estará para breve com a possibilidade das Olimpíadas de 2024 se 
apresentarem como momento perfeito e pensado.

Em 1924, para os Jogos Olímpicos, constroem fora da cidade na zona de Colombes o estádio para sessenta mil 
pessoas. Numa dupla tentativa de expandir o centro urbano de uma forma algo radical devido à distância entre 
os espaços mas também usando esta localização para fugir à cidade e não construir algo desta escala na malha 
tão marcada por organização e alinhamentos. Esta opção é também justificada devido à existência de um estádio 
em cada bosque, ou seja, os espaços naturais mais significativos da cidade já tinham a presença e influência da 
tipologia. Depois do evento perdem todo o protagonismo e nunca se ligou verdadeiramente com a cidade.
Para além dos motivos anteriores há também o facto de ter sido o primeiro registo de uma pequena vila olímpica 
organizada na envolvente do estádio, pormenor só conseguido numa área livre, inexistente no núcleo central de 
Paris.
Resultado desta ideia da criação de uma grande área desportiva, na década de 1930 Le Corbusier desenvolve 
um estádio para quatro localizações, precisamente a presença na forma da rosa dos ventos atual onde desenha o 
estádio nos limites da cidade, para ser um espaço público para os parisienses.

A proposta ambiciosa de Le Corbusier é mais um capítulo no renascer da tipologia e na sua importância maior 
na sociedade e desenvolvimento da mentalidade de lazer e bem-estar que se seguiu à Revolução Industrial.
O Centre national de réjouissances populaires de 100000 participants foi uma mudança importante na escala de 
pensamento arquitetónico e apoiado nas ideias e definições de Elias Canetti sobre o tratamento das multidões75, 
é um ensaio pertinente para a implementação da premissa tipológica como uma realidade urbana. 
O arquiteto franco-suíço entra na discussão política para mostrar a importância do estádio para a vida da 
comunidade mas essencialmente do indivíduo enquanto ser autónomo e independente. Na década de 1930 Le 
Corbusier via na cidade de Paris um défice de espaços desportivos e de espetáculos para um grande número de 
pessoas simultaneamente.
Apesar da ambição e iniciativa do projeto, a construção nunca aconteceu. O seu projeto englobava a função 
principal, ou seja, espaços desportivos de diferentes tipos num conjunto em forma de concha, relembrando os 
teatros gregos, e devido ao seu grande tamanho as localizações sugeridas pelo arquiteto eram para espaços fora 
dos limites da cidade. Dessa forma e pensando na rosa dos ventos, mencionada atrás, Le Corbusier sugeriu uma 
localização em cada orientação, podia haver a oeste relação com o Bosque de Bolonha onde foi construído o 
estádio Parc des Princes; a este com Bosque de Vincennes onde se encontra o velódromo; a sul a zona de Gentilly 
e Cité Universitaire onde atualmente está localizado o estádio Charletty; e por fim a norte na zona de Genevilliers. 
Atualmente próximo desta zona está o estádio nacional de França, o Stade de France, como grande símbolo do 

75 CANETTI Elias, Crowds and Power, Trad. Inglesa Carol Stewart, The Viking Press, New York, 1962. 

Figura 106 
Estádio 
Olímpico de 
Colombes 1924, 
cerimónia de 
abertura.

Figura 107 
Desenho 
perspectico de 
Le Corbusier do 
seu protótico de 
estádio.

Figura 108
Maquete do
protótico.
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futebol no país.
Independentemente da indefinição no futuro do seu projeto e na localização do mesmo, era para o arquiteto 
fundamental que tivesse uma envolvência natural. Este enorme anfiteatro, que relembrava a forma tradicional 
grega assemelhava-se também aos exemplos gregos pela sua relação com a natureza, ou seja, o seu impacto 
deveria ser reduzido pelo encosto num espaço natural. 
Esta ideia de naturalidade era confrontada com o desejo de cobrir toda a forma e permitir a proteção dos 
espectadores a todos os momentos, assim a coluna do outro lado do recinto iria ser o apoio para essa cobertura.
Como a arena foi pensada para ser um momento de orgulho nacional a grande coluna servia também como um 
ecrã para filmes e apoio para um possível palco para teatro.
Todos os esforços de Le Corbusier não foram suficientes pois o seu projeto nunca foi construído. No entanto e 
como se tratava de uma tipologia, a seu ver pertinente na cidade, o arquiteto desenha cinco projetos para estádios 
apesar de apenas um ter sido construído. A construção foi póstuma e é um edifício erguido no Iraque.

Numa das localizações propostas por Le Corbusier, o Stade de Charlety/Gentilly na parte mais a sul do eixo 
central norte-sul da cidade deve a sua existência a duas organizações, primeiro a Federação de Atletismo Francesa 
e Comité Olímpico que o nomearam como sede do desporto francês na sua construção em 1939.
Por outro lado deve também o local e importância para a comunidade pois é o espaço que foi erguido para 
servir a universidade e toda a vila universitária sendo um ponto-chave para o estudantes e atletas. O seu nome 
é precisamente uma homenagem ao reitor que o tornou possível, Sébastien Charléty, numa clara alusão à 
potencialidade do estádio na cidade moderna francesa. Desde a sua fundação o estádio foi também sede do 
clube universitário de Paris e atualmente é usado tanto por futebol como rugby e atletismo.
É, nesta zona da cidade o momento de maior escala que complementa a área residencial e bastante marcada pela 
organização estudantil e por outro espaço de grande escala o Parc de Montsouris.

Após todas as intervenções, é no final do século XX que o Estádio Nacional de França surge como o pináculo 
de todo o trabalho anterior. É um edifício que teve uma história bem mais antiga que a sua real intervenção e 
existência. A vontade da população e poderes políticos era a de o construir desde há muitos anos e várias são 
as propostas incluindo as de Le Corbusier mas devido a todas as condicionantes públicas e privadas não surgiu 
antes a possibilidade.
No estádio de França começou por ser a tomada de decisão com base em aspetos como a natureza do equipamento, 
as duvidas da sua utilização, problema financeiro e a questão de onde implantar.
A ideia de um estádio gera sempre bastantes reservas pela relação utilização/custo. Para além do facto de 
socialmente ter um uso demasiado periódico. No entanto um estádio nacional ainda tem menos atividade e 
portanto os vários projetos ao longo do século XX tinham bastantes outras funções combinadas com aquela que 
é natural a um espaço deste tipo.

Figuras 109,110,
111,112 
Várias implantações 
nas quatro distintas
localizações 
propostas por Le 
Corbusier
para o estádio em 
Paris.

Figura 113 
Estádio de Charlety, 
sul de Paris.

Figura 114 
Estádio Nacional de 
França, norte de
Paris.
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Em 1988 denota-se um novo ímpeto pois começa a mudar a ideia que a população tem sobre um grande estádio 
nacional. Com a hipótese dos Jogos Olímpicos e também a hipótese de ter um espaço onde se possa ter um 
calendário vasto de eventos e de formas de passar um dia de família ou amigos. A realidade do estádio capta 
atenção de grande parte da população comprovado com um inquérito que deixa Jacques Perrilliat confiante e 
ciente da importância e pertinência de tal projeto. Refere mesmo que ‘‘Falta inventar ocasiões de encontro, ou 
seja, sair de uma exploração clássica fundada sob uma economia por pedido para entrar numa era comercial que 
implique um exercício de oferta. Isso supõe um trabalho de imaginação, um investimento intelectual.’’76

A seguir reflete-se o essencial para que para o sucesso da intervenção no norte de Paris, foram usadas como 
base duas ideias, que aliás devem ser usadas no pensamento de todos os estádios, ‘‘Em primeiro lugar, o estádio 
deve ser modular, e portanto caro, o que implica novas ambições de exploração: para que o custo se torne uma 
oportunidade de rentabilidade económica e social, é necessária uma utilização intensiva. Em segundo lugar, 
será um local para viver, tal como o desporto, que participa cada vez mais na vida social e económica; para 
integrar múltiplas atividades, o estádio terá de ocupar uma grande superfície. E assim tornar-se um fator de 
desenvolvimento urbano.’’77.
Aparece assim, o novo conceito de espaço com o novo estádio, um novo estádio na cidade, parte da sociedade 
e da vida quotidiana, assumidamente implantado como um momento de importância na cidade. O edifício 
é definido por atividades regulares e usos diários para além das estruturas criadas serve para unir também a 
comunidade ao seu espaço com funções que podem entrar na vida das pessoas em redor mas também mais 
afastadas. Um pólo de animação polivalente.
O estádio é pensado em conjunto com uma candidatura aos jogos olímpicos de 1992 e por isso também há o 
pensamento desta escala em equação, com a reforma de alguns espaços periféricos e espaço para a vila olímpica.
Mais do que um pensamento de local onde implantar foi também um jogo político pois muitos dos espaços 
pensados não queriam uma peça desta escala na sua jurisdição e por essa razão, e como Le Corbusier já tinha 
sugerido, foi Saint-Denis que pensou e preparou formas para receber esta realidade de escala, segundo uma base 
e uma certeza de desenvolvimento com este investimento.
Duas autoestradas e um canal fluvial delimitam o espaço do estádio e interligam o centro histórico de Paris 
com a catedral de Saint-Denis. A Avenida do Presidente Wilson faz essa ligação e passam por baixo as estradas 
em direção até ao centro e noutra, norte, para o aeroporto Charles-de-Gaulle. Também os caminhos-de-ferro se 
encontram nas imediações e foram remodelados e criadas duas estações para poder escoar e transportar 50000 
pessoas em uma hora e meia.

76 GRAVELEINE Frédérique, Le Stade de France: Au coeur de la ville pour le sport et le spectacle: l’histoire d’une aventure architecturale 
et humaine, Le Moniteur, Paris 1997, página 18, citação original: ‘’Il faut inventer des occasions de rencontre, c’est-à-dire sortir d’une 
exploriation classique fondée sue une économie de la demande pour entrer dans une ère commerciale qui implique um exercise d’offre. 
Ce qui suppose um travail d’imagination, un investissement intellectuel.’’ 
77 ibidem página 27, citação original: ‘’Premièrement, le stade doit être modulable, donc coûteux, ce qui implique des ambitions d’ex-
ploitation nouvelles : <<Pour que le coût devienne l’occasion d’une chance de rentabilité économique et sociale, il faut un usage in-
tensif.>> Deuxièmement, ce sera un lieu de vie, tout comme le sport qui participe de plus en plus à la vie sociale et économique; pour 
intégrer des activités multiples, le stade devra occuper une surface importante. Et ansi devenir un facteur de développement urbain.’’

Figura 115 
Estádio Nacional de 
França nos 
arredores a norte de 
Paris.

Figura 116
Vista aérea do 
Estádio Nacional de 
França.
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A avenida e a envolvente do estádio foram idealizadas numa comparação com a chegada a um edifício como a 
Torre Eiffel onde os campos que a delimitam se abrem mostrando toda a sua escala e impactante forma visual.
A intervenção é deste modo total e na tentativa de comprovar Saint-Denis como uma área livre dos problemas 
do passado e pronta a receber uma grande densidade populacional organizada. Foi importante na conceção 
do estádio utilizar o edifício como símbolo e simultaneamente não permitir que o mesmo abafasse o resto dos 
espaços.
O estádio foi pensado para ter 80000 pessoas para jogos de futebol e rugby e até 100000 em outros eventos 
enquanto que a vila onde está implantado tem 90000 habitantes o que mostra bem a importância dos acessos e 
da escala do edifício em si. 
A área de Saint-Denis é uma autêntica cidade devido aos serviços mas especialmente devido à densidade e 
demografia social e por isso o desafio impunha-se de construir um espaço de apoio ao núcleo de Paris e ao 
mesmo tempo individualizá-lo de forma a reduzir os problemas demográficos e dotar a malha urbana edificada 
de independência da cidade de Paris.
No final o mais importante foi o seu legado positivo. Como que se trata de um estádio nacional num país como a 
França, cheio de patriotismo comunitário, esta obra foi um processo de exaltação da pátria e da sua importância 
para todo seu impacto sendo simultaneamente um símbolo social. A sua grande escala e importância mostram 
a decisão difícil e a sua potencialidade para o futuro, todos os processos que foram realizados e acessos criados 
foram para o sucesso da área em redor e da área de Paris. O estádio está presente na zona exterior a norte 
do centro de Paris e é uma área urbana muito importante para a vida na cidade funcionando como espaço 
habitacional para muitos. Os transportes unem todos os pontos e funcionam como um ponto de partida ou 
chegada para os habitantes e visitantes. 
O Stade de France alcançou os seus objetivos e para além de ser um edifício único e nacional, é também um 
edifício com um uso quotidiano e bastante regular o que lhe permite ser o principal dinamizador da zona e 
mostrar que foi uma opção correta o seu desenvolvimento e toda a insistência no processo de idealização e 
construção.

No seguimento da intervenção da década de 1990, para os Jogos de 2024 estão pensados dois estádios que vão 
espelhar o caminho que se percorreu na cronologia que analisamos, desde a Antiguidade com os estádios que 
se relacionam com a cidade, essa relação foi-se esvanecendo até que com o passar do tempo e as mudanças na 
sociedade com um retorno à ideia antiga de lazer e entretenimento. Assim os dois estádios, estruturas temporárias 
que se vão erguer em pontos-chave da cidade da luz estarão automaticamente ligados a dois núcleos urbanos da 
cidade em cada uma das margens. Do lado sul em total relação física e visual com a Torre Eiffel surgirá o estádio 
de Champ de Mars que se pode inspirar naquilo que foi o primeiro estádio da Era Moderna construído naquele 
mesmo espaçço para uma das feiras universais de Paris. Por outro lado, na margem norte e no centro do eixo 
dos Champs-Elysées e Musée du Louvre estará, a envolver a Place de la Concorde e o seu obelisco central um outro 

Figura 117 
Perspectiva 
projetual de um 
estádio para os 
Jogos Olímpicos de 
Paris 2024, 
estrutura pensada a 
partir da 
intervenção da 
Exposição Universal 
de 1867 para os 
Champ de Mars.

Figura 118 
Perspectiva de 
utilização da Place 
de Concorde para 
os Jogos Olímpicos 
de Paris 2024.

Figura 119
Perspectiva 
projetual de um 
estádio para os
Jogos Olímpicos de 
Paris 2024, 
estrutura pensada 
para a Place de 
Concorde, criação 
de uma nova praça
desportiva.
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estádio que remete para a forma da praça, como se a praça erguesse os seus próprios limites e se fechasse para a 
cidade, criando um espaço público interior semelhante à medieval Place des Vosges também na cidade de Paris 
e precisamente no mesmo alinhamento.
É por isso a nosso ver importante perceber a evolução dos estádios aos olhos daquilo que aconteceu paralelamente 
com a sociedade mundial nomeadamente daquilo que se entende como a mudança de comportamentos 
sociais, de vivência e suas consequências. Esta reflexão pareceu-nos bastante importante dada a complexidade e 
cronologia daquilo que foi uma construção delimitada pelo núcleo urbano de uma cidade de forma a servir o 
mesmo e desenvolver novas espacialidades.
Em Paris o estádio foi em todos os diferentes exemplos usado como uma prova da realidade urbana. Ou 
seja, utilizaram a construção numa medida de confirmar determinada área da cidade como uma área capaz, 
necessitada de espaços desse tipo e especialmente com capacidade para se afirmar e desenvolver como um núcleo 
em consonância com o grande núcleo parisiense.

Figura 120
Place des Vosges, 
Paris, França.

Figura 121
Perspetiva do 
interior e envolvente 
do estádio para os 
Champ de Mars em 
2024.
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A ideia do estádio é para além de todas as suas funções primárias de utilização urbana, promover uma relação 
urbana e funcionar como uma peça de destaque, na zona envolvente mas também a outras escalas mais ambiciosas 
como destaque regional, nacional e internacional.
É fundamental para o estudo e para o seu entendimento que sigamos a perspetiva de Michael Arbib que diz, 
num ensaio sobre a relação da arquitetura com a neurociência, e falando da ligação do design com a reflexão, 
experiência física e consequentemente  neurológica, ‘‘No geral, nós não começamos com um todo e preenchemos 
as falhas, nem começamos com um conjunto de peças e as juntamos meramente. Antes há um diálogo continuo 
entre a seleção e inovação emergente das partes e o emergente conceito do todo.’’78 e é dessa forma que o estádio 
surge, em qualquer conjunto de circunstâncias, o estádio faz parte de uma experiência e as suas premissas são de 
acordo com o conceito do todo, com mais ou menos relações físicas ou mentais.
Assim sendo, para esta importante parte da conceção do estádio, a análise foca-se no momento urbano enquanto 
parte de um todo, ou seja, o estádio como um edifício provido de significado na cidade.

Primeiro o estádio que funciona diretamente como peça urbana pois se implanta no meio da malha urbana, 
seja no interior de uma zona residencial ou encostado a espaços de circulação. Para além dessa primeira relação 
inerente à sua conceção devido à sua posição, pode ou não haver também uma relação de complementaridade da 
envolvente em termos funcionais com serviços ou espaços residenciais, um exemplo onde podemos comprovar 
esta solução é o estádio em Basileia, St. Jakob-Park dos arquitetos suíços Herzog & De Meuron.
No Porto e em Génova temos exemplos que se relacionam, a partir da estreita proximidade ou criação de 
espaço público com a envolvente habitacional e de serviços. Ao contrário do exemplo em Basileia não atuam 
diretamente na vivência do espaço em redor sendo ao mesmo tempo um edifício que funciona como corpo 
estranho na envolvência. Mas, esta relação lembra a ideia de Harry Francis Mallgrave que afirmou ‘‘A arquitetura, 
obviamente, desenha objetos ou materiais de uma forma em que eles se tocam entre si – propositadamente, não 

78 PALLASMAA JUHANI, MALLGRAVE Harry e ARBIB Michael, Architecture and Neuroscience, TWRB Design Reader, Espoo, 
2013, página 71, citação original:’’ In general, we neither start with a whole and fill in the details, nor start with a known set of parts and 
merely assemble them. Rather there is a continual dialogue between the emerging selection and innovation of parts and the emerging 
concept of the whole.’’. 
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acidentalmente.’’79. O que relembra os dois estádios de Paris que são duas peças separadas entre si por uma rua 
de uso público relacionam-se como dois edifícios típicos da malha urbana. Para além dessa aproximação, estão 
igualmente próximos dos edifícios residenciais e de serviços à volta completando a essência do momento urbano. 
Garantindo que não sendo um complexo desportivo, é uma forma híbrida, de evolução (pois o primeiro estádio 
foi pensado como peça individual ainda no século XIX e só após mais de 25 anos o segundo foi construído) que 
pode ser analisada tanto no primeiro como no terceiro e último ponto da sua relação urbana. 
Segundo o estádio isolado que podemos dividir em dois momentos, aquele que se relaciona com a paisagem e 
por essa razão se isola da cidade como o estádio de Braga de Eduardo Souto de Moura ou aquele que está isolado 
mas que à primeira vista e num análise plana não tem qualquer relação formal ou de uso com a envolvente 
como é o exemplo da Allianz Arena em Munique de Herzog & De Meuron, esta situação não é usual porque, na 
maioria dos casos há sempre uma ligação nem que seja a ínfima forma de acesso.
O último parâmetro é o estádio que se encontra num complexo desportivo, este momento permite a relação com 
a malha urbana ou também o seu isolamento dado que o estádio, em ambos os casos, é apenas um dos novos 
edifícios a ser construído. Este último método é também o mais híbrido pois dá aso a uma certa permeabilidade 
do contexto e seu próprio funcionamento enquanto lugar único e fechado ou não em si mesmo. É um tipo de 
organização que se espalha com a insurgência dos parque temáticos nomeadamente os da Disney nos Estados 
Unidos da América e da terceira gerações de estádios sendo uma natural extensão para permitir a totalidade de 
funções.
Uma das formas mais automáticas e cruas de analisar este terceiro método é analisar os complexos Olímpicos 
pois na maioria dos casos englobam uma variada panóplia de funções e usos no seu plano urbano, com na 
maioria dessas intervenções a almejarem também uma potencial unificação à cidade. No fundo, o estádio é 
apenas uma parte do complexo e por essa razão não deve ser o único momento de destaque na intervenção, 
análise mencionada no capítulo dos Jogos Olímpicos.

Após a primeira noção crucial de envolvimento com a paisagem, o estádio vai ter outras características modeladoras 
do espaço e da sua razão e impacto na cidade. São elas a sua forma, mais especificamente a planta em primeira 
estância, de seguida a altura e a forma de distribuição das bancadas e consequentemente os acessos às mesmas.
Assim e em todas estas decisões há infinitas possibilidades e extraordinárias soluções. Por uma ou outra razão há 
exemplos que podem ser considerados pertinentes pela forma de acesso ao estádio enquanto peça, pela forma 
como se interliga com os acessos viários e pela forma como se interliga com diferentes partes da cidade, como 
que um pêndulo entre zona residencial e zona administrativa, uma divisão muito vincada em Brasília em que o 
Estádio Nacional Mané Garrincha faz uma espécie de linha de fronteira entre a vida comum, centro da cidade e 
a vida executiva e de altos poderes do estado brasileiro e da sociedade comunitária.

79 ibidem, página 35, citação original:’’Architecture, of course, design objects or materials in a way that they touch one another—pur-
posely, not accidentally.’’. 

Figura 122
O estádio na malha urbana.

Figura 123
O estádio isolado.

Figura 124
O estádio como parte de um
complexo desportivo.
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Ao contrário da barreira virtual que este exemplo brasileiro cria, há um exemplo em Portugal onde é óbvia a 
separação urbana e onde o estádio é, naquela zona, o único espaço de ligação direta. Em Braga, o estádio para o 
Europeu de futebol de 2004 representa à partida inovação clara da tipologia mas há também, após análise muitos 
outros pontos de indiferenciada importância e mestria. A forma de acesso do estádio é ímpar porque utiliza 
a topografia como razão para a organização e ligação do centro histórico, lado poente, de forma a entrar no 
estádio ou a utilizar o acesso em rampa para o lado nascente que recebe os visitantes que se encontram na zona 
residencial e de expansão do complexo desportivo que ainda atualmente está por completar. Assim o estádio 
funciona ao mesmo tempo como ligação e barreira entre uma zona residencial e a zona histórica da cidade sendo 
que a partir da primeira zona o acesso é feito ao nível do relvado e a partir de aí se ascende aos lugares, a partir 
da zona histórica o acesso inicia-se no topo da cobertura e tem uma trajetória de chegada descendente. Por estas 
soluções o estádio perde o carácter isolado e apresenta-se como caminho de continuidade à cidade.
A partir deste pensamento podemos direcionar o discurso para o momento do estádio enquanto peça escultórica 
no sentido em que é algo isolado, muitas vezes distante do observador e visitante pois não autoriza a visita de 
uma forma automática.
Em muitos momentos o estádio não funciona como um objeto solitário pois merece a atenção do observador 
visitante e também daquele que está distante pois não são objetos totalmente fechados mas que se abrem e 
expandem física ou visualmente para o seu exterior. O estádio de Eduardo Souto de Moura mostra-nos o seu 
interior e a sua ancoragem com a paisagem natural mas não permite a visita livremente para deambular entre 
o construído e o natural mostra precisamente isso. Assim podemos entender que o estádio isolado pode-se 
relacionar com o exterior maioritariamente de forma visual.
O estádio na cidade, ou seja, inserido na malha urbana é na maior parte dos casos um espaço fechado criando a 
ideia de praça de espetáculos referida acima mostrando que o interior se abre em si mesmo mas para o exterior 
mostra apenas a sua cobertura como podemos ver em Génova no Luigi Ferraris. Aí o arquiteto italiano Vittorio 
Gregotti mostra a relação com a malha urbana possibilitando que o visitante veja o objeto em si mesmo fechado, 
mas permitindo que a ideia da cidade passe para o seu interior envolvendo a praça de espetáculo no imaginário 
urbano. Pensar no estádio do Boca Juniors em Buenos Aires onde uma das fachadas tem a linguagem de um 
edifício de habitação coletiva, ou seja, La Bombonera mostra-se como um estádio de três bancadas que se unem 
num momento reto onde se ergue uma muralha que encerra fisicamente o palco mas abre figurativamente o 
estádio para todos os espetadores e para a cidade.
Nos outros casos, onde o estádio não se fecha totalmente em si mesmo, há a ideia da abertura parcial que vemos 
também em Itália no estádio San Siro em Milão que nos mostra a cidade mas não equipara o espaço a ela pois 
a escala do enquadramento mostra uma paisagem distante, a mesma cidade mas que se separa desta praça do 
desporto mundial, interligando o ideal da cidade italiana com a cultura mundial.
No entanto não devemos cair na falácia da generalização apressada quando definimos assim algumas comparações 
entre o estádio na malha urbana, o estádio isolado e o estádio no parque desportivo com a sua ideia visual, Figura 125

Diferentes formas e organizações das bancadas e estruturas exteriores ao campo de jogo.
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formal e construtiva, ou seja, em qualquer uma das situações há espaço e registo histórico para qualquer uma 
das linguagens formais e diferenças entre aquilo que se espera e o que se constrói. Na verdade, como em todos 
os outros edifícios, o estádio é atualmente parte integrante da cidade contemporânea e enquanto espaço da 
comunidade será certamente uma praça de entretenimento como víamos nas arenas da Antiguidade e nas praças 
renascentistas. Nesta era de automatização e individualização o estádio oferece um momento de paragem e 
intimidade coletividade com a atenção dos momentos no palco que é o interior do estádio.

Figura 126
Estádio Mané
Garrincha, Brasília,
Brasil.

Figura 127
Estádio 
La Bombonera, 
Buenos Aires, 
Argentina.

Figura 128
Estádio San Siro e
o enquadramento
visual para a cidade.
Milão, Itália.
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A Allianz Arena em Munique apresenta-se como um edifício isolado fisicamente em todo o seu esplendor. É 
um momento de paragem, reflexão, calma. Enquanto que ao mesmo tempo é um conjunto de momentos, 
movimento, inconsciência, ansiedade, emoção, um templo de todas as sensações que o ser humano pode 
experienciar. No entanto é tudo enunciado em conjunto mas por diferentes momentos. 
A sua forma e apresentação esconde o que se encontra no seu interior, desta forma há uma total diferença entre 
o interior e exterior, tanto do estádio como do lugar. Enquanto que como já mencionado o exterior evoca o 
vazio o interior transmite inúmeras emoções nas quais o ser humano mergulha sem esforço. A diferença é feita 
fisicamente mas nota-se essencialmente pelo carácter e ambiente dos momentos. Fora encontramo-nos numa 
posição individual de confronto e contemplação perante um corpo diferente e uniforme, dentro a sensação 
de imersão naquilo que é um corpo conjunto, um espaço único onde a atenção tem um ponto fulcral ao 
contrário do exterior onde tudo é calmo, uniforme e vago. É alcançada a ideia da hierarquia e das diferentes 
partes e sensações que a arquitetura oferece a quem a visita, uma experiência sensorial e espacial contínua, Paul 
Goldberger aponta para esse momento quando fala do Guggenheim de Nova Iorque ‘‘Frank Lloyd Wright tinha a 
noção do movimento sempre em mente na sua arquitetura. As suas características entradas baixas pensadas para 
nos dar a sensação de compressão, para fazer do percurso enquanto nos movemos para um espaço maior para 
além da entrada mais dramático. [...] ele desenhava sempre com a atenção de como as pessoas se movimentavam 
nos seus edifícios e um desejo de controlar esse movimento o melhor que pudesse’’80 mais à frente continua 
com uma citação de Philip Johnson com a citação ‘‘A beleza consiste em como nos movemos no espaço.’’81 esta 
ideia de Johnson reflete, no nosso entendimento, de forma perfeita aquilo que os arquitetos suíços tentaram 
fazer em Munique pois, continua Goldberger explicando o que quer dizer Johnson ‘‘primeiro experienciamos 
a arquitetura de longe, vendo-a a mudar à medida que nos aproximamos, e temos (com sorte) uma experiência 
de grande drama enquanto nos movimentos, passo a passo. E depois nós vemos de diferentes formas outras vez 

80 GOLDBERGER Paul, Why Architecture Matters, Yale University Press, New Haven, London 2009, página 126, citação original:’’ 
Frank Lloyd Wright had the notion of movement through his architecture always in mind. His characteristic low entrances were intended 
to give us a sense of compression, to make the sensation as you move into a larger space beyond the entrance all the more dramatic. That 
is why you enter the Guggenheim Museum not directly into Wright’s extraordinary, seven-story- high rotunda but into a low vestibule, 
and only after that does Wright’s great space reveal itself. Wright was nothing if not cine- matic, and he designed always with an awareness 
of how people would move through his buildings and a desire to control that movement as best he could’’.  
81 ibidem, citação original:’’The beauty consists in how you move into the space.’’. 
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Figura 129
Vista aérea da 
Allianz Arena,
Munique, Alemanha

Figura 130
Vista aérea da área
da Allianz Arena,
Munique, Alemanha

Figura 131
Vista durante a 
caminhada de 
chegada ao estádio.
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quando entramos e nos movemos pelos espaços. A arquitetura revela-se por fases enquanto nos movemos na sua 
direção, e depois o espaço abre-se por fases quando entramos.’’82.
Os arquitetos demonstram com esta atitude díspar como resolvem e controlam as sensações humanas e de 
multidões, quase como o papel do arquiteto como definidor da regra de conduta. O estádio é pensado para 
representar a ideia de caldeirão, que vemos desde a Antiguidade em edifícios como o Coliseu de Roma, esta ideia 
resume-se na intenção do espaço se direcionar única e exclusivamente para o seu núcleo interno desobstruindo 
tudo o resto que possam ser atenções, em Munique, o exterior do estádio com a sua capa exterior uniforme 
mostra que a atenção do conjunto deve ser direcionada para o seu interior, para o relvado tornando assim 
a envolvente do mesmo uma parte do processo e não equiparada. No estádio está espelhado aquilo que é a 
verdadeira essência da tipologia de arena com o foco bem definido e o conjunto a trabalhar em prol do mesmo.

A passagem de testemunho, como o Estádio Olímpico influencia a Allianz Arena marca uma mudança na cidade.
Inicialmente o que ia acontecer em Munique era uma reconstrução do estádio das Olimpíadas de 1972. No 
entanto o escritório responsável pela sua construção, mesmo depois de vários outros gabinetes prepararem 
intervenções de ampliação sobre aquele estádio, comunicou que era inviável estender a tão única cobertura que 
Gunter Behnisch idealizou para aquele recinto.
O resultado foi a distanciação da ideia de reabilitação do estádio, isto é, com a impossibilidade de alterar a 
cobertura não havia forma de aumentar a lotação, mesmo com várias propostas de diferentes volumes que se 
ancoravam ao existente.
Surge a decisão de uma nova arena desportiva, de forma a complementar o antigo recinto e não danificá-lo 
ficando assim a cidade com uma oferta melhorada a nível desportivo. Esta ideia era especialmente apoiada pelos 
dois clubes que utilizavam a arena e desejavam um novo local especialmente desenhado para futebol. 
Os podes cívicos de Munique não queriam esta relocalização com medo de desvalorização da zona olímpica 
tanto em termos sociais como económicos.
A forma de ultrapassar esta problemática foi uma união e perceção de que o atraso ou não validação da localização 
e projeto iria resultar na ausência dos planos para o Campeonato do Mundo de Futebol na Alemanha em 2006.
A área escolhida estava pensada para um espaço comercial mas acabou por ser desenvolvida para o estádio e 
linhas de acesso com transporte público e privado, o terreno do estádio é assim ladeado, a alguma distância, pelas 
duas formas de acesso.
No novo estádio existe uma total abstração do espaço à volta e do corpo do estádio em si mesmo. Esta opção 
apresenta-se como o absoluto contrário do Estádio Olímpico que se mostra de dentro para fora assim como 
permite a visualização em partes exteriores. A cidade tem assim dois espaços totalmente diferentes que mostram 

82 ibidem página 126-127, citação original:’’we first experience architecture from afar, watch it change as we move closer, and have (if we 
are lucky) an experience of great drama as we move, step by step, into it. And then we see it in di√erent ways again when we stand inside 
and move around within its spaces. Architecture reveals itself in stages as we move toward it, and then space unfolds in stages as we move 
within it.’’. 

Figura 132, 133, 134
Várias vistas nas imediações 
do estádio.

Figura 135
Planta da intervenção na 
Allianz Arena.
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como o estádio pode ser abordado. Nos dois há uma grande relação com a envolvente, com a comunidade e 
desporto, no entanto a linguagem física e visual funciona de forma alternativa no novo exemplo com a relação 
a ser feita de uma forma sensorial.
Assim como o recinto anterior, o novo estádio foi pensado para ser um objeto artístico que possa ser valorizado 
mesmo em dias sem utilização.
A chegada ao estádio é feita partir de diferentes formas mas a última fase de acesso é pontuada por caminhos 
desenhados para permitir ‘‘um espaço paisagístico desenhado na natureza numa forma de procissão’’83 remetendo 
à caminhada que os adeptos farão para dentro do recinto. Uma grande esplanada para a acentuar a chegada dos 
visitantes ao espaço desportivo numa tentativa de aproximação e preparação do momento importante para o 
qual caminham. O espaço é totalmente livre de obstruções por isso a procissão é feita totalmente conscientes do 
objeto e objetivo final.
Finalizando a caminhada é alcançado o patamar de entrada onde se começam a desenvolver atividades relacionadas 
com o evento desportivo, existem vários pontos de serviços e paragem como bares e lojas.

A alteração da forma foi um marco importante na cronologia dos estádios pois a ver com a especialização e maior 
foco entre diferentes arenas. O que acontece em Munique é um desses exemplos, no estádio Olímpico de 1972 
há um grande leque de funções e desportos que podem ser construídos. É precisamente por isso que aquando 
da realização do novo estádio, os dois clubes desejaram um espaço unicamente de futebol. A opção resume-se 
num desejo de poder aproximar os fãs do relvado e criar uma atmosfera muito mais condizente com o carácter 
futebolístico. Recriar o efeito de caldeirão do Coliseu de Roma onde as bancadas se direcionam unicamente para 
a arena central e elemento único numa forma íntima, resultante numa atmosfera excitante.
Segundo os arquitetos é importante esta diferença entre o novo exemplo e o antigo pois ‘‘Enquanto arena 
desportiva com uma variedade de disciplinas que acontecem simultaneamente e onde a competição é mais 
amigável, o Estádio Olímpico transmite um sentimento mais relaxado; e isso expressa-se na arquitetura. Futebol, 
em contraste, engloba a direta confrontação das duas equipas. Isto significa luta agressiva, o estádio é um pouco 
como uma fortaleza, num sentido o relvado é como um campo de batalha.’’84.
Resulta que é fundamental para o funcionamento e futuro desta solução é a ideia do caldeirão como base para 
a organização espacial e também para a transmissão televisiva tentando recriar o mesmo sentimento através 
da imagem. Apesar da ideia espacial o arquiteto defende que o interior do espaço não é um caldeirão mas sim 
um mecanismo de perceção pois a interação e emoções reforçadas são os aspetos mais importantes do projeto85 
relembrando a forma de chegada ao estádio com a sensação de calma do mesmo, para no interior haver o 

83 DETAIL, Herzog & de Meuron, Architecture and Construction Details, Detail, 1ª Edição, Munich, 2017, página 110.
84 ibidem página 141, citação originial:’’As an athletics arena with a variety of disciplines that take place simultaneously and where 
competition is more friendly, the Olympic Stadium conveys a more relaxed feeling; and that’s expressed in the architecture. Football, in 
contrast, envolves the direct confrontation of two teams. This means agressive fighting, the stadium is a little bit like a stronghold, the 
pitch like a battlefield, in a sense.’’
85 ibidem. 

Figura 136
Vista aérea do 
Estádio Olímpico
de Munique.

Figura 139
Vista interior da 
Allianz Arena.

Figura 137 e 138
Comparação em 
corte dos estádios.
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contrário, ‘‘Arquitetura pode enfatizar emoções’’86.
A estrutura do estádio apesar da forma mais orgânica do seu exterior funciona como uma forma reta e bastante 
restrita que proporciona outros momentos como a fachada ou a bancada para serem mais livres e de diferente 
linguagem.
Uma forma geométrica orgânica para representar a uniformidade é apresentada na fachada, composta por 
centenas de pequenas membranas plásticas que permitem uma visão de conjunto. A estrutura da fachada ancora-
se com a estrutura de betão e aí recebe as membranas que são o grande tema da fachada e da linguagem do estádio 
com as cores que são refletidas por elas a serem uma inovação bem sucedida e já repetida em outros estádios.
A fachada foi pensada para se comportar de acordo com a equipa que está a receber os eventos desportivos com 
três cores que se traduzem no branco para a equipa nacional da Alemanha, o vermelho para o Bayern Munich e 
o azul para TSV 1860 Munich. Atualmente e devido ao sucesso da ideia, são há uma enorma panóplia de cores 
disponíveis e que servem todo o tipo de eventos que o estádio possa receber, espelhando aquilo que é a evolução 
e encontro com a comunidade da referida estrutura.
A resolução dos arquitetos parte não apenas da parte artística e científica da criação mas também da própria 
experiência sendo visitantes assíduos de estádios e tendo a importante visão e pensamento do espetador em 
conta. Também a sua ideia do futebol acompanha a visão comunitária ‘‘Futebol não é somente para a classe 
operária mas para grandes partes da população. Assumiu-se bem sucedidamente na sociedade pós-industrial e 
tornou-se numa espécie de ópera em grande escala’’87.
Para os arquitetos o estádio resume-se em vários pontos chave: ‘‘Começando pela esplanada muito específica, 
uma rota quase cerimonial da estação até ao estádio, onde os espectadores se aproximam do estádio, que fica 
atrás da elevação suave de uma colina e só gradualmente chega para ver. Os espectadores aproximam-se do 
estádio como num gesto de abraço. O ritual de aproximação é continuado pela cascata de escadas. Um outro 
aspecto é o estádio como um ícone, que pode mudar de cor de branco para vermelho ou azul, como uma 
membrana que transfere energia de dentro para fora e é depois percebido como um corpo de luz. Finalmente, 
há uma radicalização do espaço interior, como um mecanismo interactivo de percepção, quase como uma arena 
clássica.’’88. E vêm a intervenção como um passo para o futuro da cidade pois os estádios têm sido ferramentas 
de aproximação e expansão da cidade ‘‘Estádios eram normalmente integrados na vizinhança urbana como 
igrejas, com lojas diretamente ligadas a eles, eram reais centros comunitários. Atualmente, há grandes diferenças: 
as cidades crescem em direção aos estádios, como em Basileia. Em Munique isso ainda não aconteceu, mas é 

86 ibidem, citação original:’’Architecture can emphasise emotions’’. 
87 ibidem, citação original:’’Football is no longer a sport purely for the working classes but for a large parts of the population. It has 
sucessfully asserted itself in post-industrial society and become a kind of public opera on a grand scale’’.  
88 ibidem página 142, citação original:’’Starting with the very specific esplanade, an almost cerimonial route from the station to the 
stadium, where the spectators meander towards the stadium, which is behind the soft mound of a Hill and only gradually comes in to 
view. The spectators approach the stadium like in an embracing gesture. The ritual of approaching is continued by the cascade of stairs. A 
further aspect is the stadium as an icon, which can change colour from white to red or blue like a membrane that transfers energy from 
the inside to the outside and is then perceived as a body of light. Finally, there is a radicalisation of the space inside, as an interactive 
mechanism for perception, almost like a classical arena.’’. 

Figura 140 e 141
Vistas pormenorizadas da fachada e cobertura da
Allianz Arena.

Figura 142, 143, 144
Vistas de várias opções de cores da fachada e cobertura 
da Allianz Arena.
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um futuro esperado, com ou sem plano urbano, porque o estádio exerce uma grande atração e um símbolo 
urbano.’’89.

Por outro lado, o exemplo do Estádio Municipal de Aveiro que está localizado fora do tecido urbano interior da 
cidade, numa zona dominada pela indústria e por isso um espaço sem grande vida social onde não há momentos 
de convívio quotidiano. 
Não obstante as grandes falhas urbanas e momentos vazios sem qualquer ordenamento e ligação à vida residencial, 
a zona industrial serve diretamente a cidade de Aveiro e por isso devido à densidade populacional e importância 
da cidade no panorama nacional, há grandes superfícies comerciais que se inserem nos espaços de apoio ao 
centro urbano.
Devido a estas condicionantes e a zona envolvente, o estádio é pensado no âmbito do Euro 2004 e surge como 
peça que inicia uma nova dinâmica para esta área que a cidade pretende envolver em futuras ampliações. Dessa 
forma o estádio é a peça principal de um complexo desportivo pensado pela cidade com carácter principalmente 
privativo para ser usado pela principal equipa do distrito, o Sport Clube Beira-Mar. É também um dos vários que 
se incluem no patamar dos estádios preparados para acolher trinta mil espectadores e assim como vários outros 
é propriedade da Câmara Municipal de Aveiro mas designado desde a sua concepção para o aluguer em favor do 
clube aveirense.No entanto um pormenor crucial é exatamente o facto do complexo desportivo começar a partir 
da construção do estádio e apenas futuramente surgiam as outras partes, ideia mais vezes replicada nos projetos 
do Euro 2004. Dado a todo o enquadramento económico, desportivo e social apenas 16 anos depois o projeto 
teve capacidade para existir e foi aprovado para a construção.
O estádio desenhado pelo arquiteto Tomás Taveira, também arquiteto do estádio de Alvalade XXI em Lisboa, foi 
o primeiro a estar concluído para a fase final do Euro 2004.
Como já referido é um dos estádios construídos para o grande evento desportivo Euro 2004 sediado em Portugal 
no ano homónimo. Tratando-se de um edifício desta escala e num território extenso e vazio há uma grande 
monumentalidade na estrutura que é acentuada pela proximidade com a autoestrada A25 que ladeia a estrutura. 
Para além destas da via de circulação em velocidade há também uma grande área de estacionamento para servir 
o meio preferencial de transporte, o automóvel.
O grande entrave à inclusão do estádio na cidade é a sua localização, ou seja, a distância para o núcleo interno 
do centro da cidade requer, segundo a realidade e escala, o uso do automóvel o que impossibilita à partida um 
uso quotidiano ou um carácter de vizinhança e passagem para os habitantes de Aveiro.
Devido a este estado de quase abandono com poucos eventos de escala nacional no estádio, foi já proposta a sua 
demolição. Não sendo caso único na história dos estádios e arenas desportivas, vale a pena mencionar as ideias 

89 ibidem página 143, citação original:’’Stadiums used to be integrated into urban neighbourhoods like churches, with shops directly 
attached to them, they were real community centres. Today, things are quite different: the cities grow out towards the stadiums, as in 
Basel. In Munich that hasn’t happened yet, but it will in the foreseeable future, and with or without a master plan, because the stadium 
exerts a strong attraction and is an urban symbol.’’.. 

Figura 146
Estádio Mário
Duarte, antigo 
estádio principal da 
cidade no interior 
da malha urbana.

Figura 145
Vista aérea do 
Estádio Municipal 
de Aveiro.
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de demolição do Coliseu de Roma para reutilização de materiais noutras obras de importância para a cidade, a 
ideia é provocada pela vertente económica e social e pouca utilização.
A ideia da demolição propunha uma construção mais proporcionada para a escala desportiva da cidade e também 
para as necessidades da mesma, isto é, a funcionalidade do estádio era de igual forma requerida na localização 
mas num tamanho menor e aliado a essa estrutura estaria uma estrutura comercial que pudesse garantir tanto 
as visitas como a sobrevivência da área aliando a todos os serviços aquilo que seria uma utilização quotidiana e 
criação de um lugar urbano.
O estádio, é por esse motivo, o espelho da noção de elefante branco90 que muitas vezes vemos atribuída a 
edifícios apontando para a sua escala desproporcionada com a sua pertinência e utilização. A ideia é uma 
metáfora perspicaz para resumir assim o estádio Municipal de Aveiro e muitos outros espalhados pelo mundo 
que apresentavam potenciais enormes em todas as vertentes sociais e económicas mas que no fundo se tornaram 
em fardos para as cidades e países pois não foram capazes de atingir o seu potencial e menos ainda de sobreviver 
sem ajudas externas.
A área do estádio era já aquando do projeto e construção uma área vazia e sem presença humana e continua a 
sê-lo, essa situação claramente não ajudou a intervenção nem foi tampouco alterada pela mesma. 
De forma semelhante com estádios como Allianz Arena de Munique, o estádio aveirense encontra-se como 
único edifício nas imediações e por isso tem grande presença na visão do visitante, assim a zona pedonal que o 
serve e o parque de estacionamento estão voltados para si na mesma medida que o exemplar alemão, a grande 
diferença prende-se para além da cultura social com a adaptabilidade e ofertas de transporte para os diferentes 
espaços com Munique a ser ladeado por linhas de comboio, metro e estrada para diversos meios de transporte 
garantindo assim uma utilização nunca vista em Aveiro.
Consequentemente este exemplar em Aveiro mostra de uma forma crua aquilo que podemos designar o estádio 
ilha. Transparecendo a sua função como a única forma de utilização do espaço é, mediante os poucos eventos 
desportivos, os seus acessos e localização em relação ao centro urbano, caracterizado por estar deslocado física e 
mentalmente dos habitantes e não ter qualquer impacto social ou económico na vida citadina.
Estádios ilha são projetados para serem estádios que se conectam com a cidade, seja a partir da proximidade de 
funções, de usos e ou de futuras aproximações e vivências. No entanto, e vale a pena sublinhar, o estádio nunca 
é pensado e construído para ser uma ilha no sentido verdadeiro da palavra devido à simples razão de que um 
estádio quer-se como uma peça urbana. Um elemento que seja uma nova parte da cidade, um pretexto para 
fazer cidade, uma praça interior que trabalha em prol de vivências e experiências coletivas de forma a poder 
corroborar a sua pertinência e trabalhar para o desenvolvimento do futuro da área, cidade e mediante a sua escala 
também país em questão. Ou seja, a nosso ver, denominar um estádio ou complexo desportivo de espaços ilha 
é uma forma de resumir a sua intervenção a um momento infeliz na medida em que o projeto não atingiu os 

90 O termo é originado precisamente pela honra e oportunidade de ter algo tão valioso (elefante branco) mas que simultaneamente dará 
vários problemas e uma grande dificuldade de subsistência e manutenção.

Figura 147
Vista nas imediações 
do Estádio 
Municipal de Aveiro.
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pressupostos e não alcançou um patamar de pertença na cidade.
Independentemente da sua valia enquanto peça arquitetónica, a sua importância não se faz notar numa valia 
social e económica. Dado esse facto, o estádio comportando-se como uma ilha estará inerentemente separado da 
realidade e vivência de uma cidade ou comunidade.
Não obstante todas estas condicionantes, tem existido nos últimos anos uma tentativa extra de garantir sucesso à 
estrutura. Mediante essa vontade a Câmara Municipal juntamente com outras entidades tenta recuperar aquilo 
que se foi perdendo com o tempo e dar novo rumo e alento à estrutura. A partir da criação de um grupo de 
trabalho e projeto de recuperação e reabilitação do Estádio Municipal a autarquia deseja reativar a importância e 
potencial do estádio e já foram aprovados os investimentos para as obras e recuperações na cobertura do estádio 
e mais importante ainda para a alteração de realidade de uso, o complexo desportivo nas imediações da primeira 
intervenção.
No entanto os problemas para o estádio não foram criados somente pelas condicionantes físicas, foram também 
os habitantes e adeptos de Aveiro e do clube Beira-Mar que desde a sua conceção estiveram contra a criação do 
novo estádio devido à importância simbólica do antigo e também à sua inclusão na cidade ao contrário do novo. 
Assim e dado a sua sobrevivência, mais de uma década depois o clube e seus adeptos voltaram para o antigo 
estádio por várias razões nomeadamente desportivas (competindo numa competição semi-profissional e por isso 
sem assistência justificativa do uso do estádio municipal) que resultaram em mais uma prova de insucesso da 
estrutura municipal.
Desde essa fase o estádio está praticamente ao abandono sendo só utilizado esporadicamente pelas equipas 
nacionais, em jogos neutros ou quando clubes vizinhos necessitam da sua elevada  lotação. 
O ano 2020 é visto como um ano de viragem na cidade, o antigo estádio Mário Duarte vai ser demolido para 
permitir a construção de um centro hospitalar que dá uma importância extra à recolocação do desporto para o 
Municipal. Acrescentando ao desenvolvimento do serviço hospitalar há ainda a construção do novo complexo 
desportivo do estádio para tentar garantir o retorno e uso da área. O complexo vai contar com um pavilhão e 
quatro campos de futebol para aumentar a oferta pública e associativa para a comunidade garantindo um uso 
quotidiano e aos olhos da autarquia um uso proporcionado e desejado pela cidade. Após essas intervenções está 
ainda proposta uma nova piscina que se incluiria no pensamento global do plano urbano, também a sede da 
Associação de futebol de Aveiro fará parte desta nova cidade desportiva que vai ser completada com um campo 
de futebol de praia e espaço de futsal ainda não definido.
O Estádio Municipal de Aveiro é, na verdade, uma intervenção insuficiente que não alcançou os pressupostos 
a que se propôs não tendo ainda consolidado qualquer relação quotidiana com a cidade. O futuro deseja-se 
mais positivo no entanto a nosso ver todas as polémicas e atitudes que escreveram a sua curta vida não mostram 
grande potencial.
A realidade do recinto em Aveiro confirma-se com a opinião da sociedade, nesse sentido, o estádio tem uma 
maior relação com a comunidade quando se encontra em estreita relação com a mesma. Num inquérito realizado 

Figura 148
Projeto do complexo 
desportivo em 
construção para o 
Estádio Municipal de 
Aveiro.
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no âmbito da dissertação, e dentro da amostra que vê os estádios como positivos na cidade ou fora da malha 
urbanizada, o estádio como parte da cidade recolhe o maior leque de preferências com quase 90 %, enquanto o 
estádio fora da cidade não consegue alcançar 70% de votos positivos. Esta diferença mostra que ambos os casos 
são apoiados no sentido que ambas as intervenções de estádio trazem, na opinião da amostra, benefícios para os 
nossos núcleos urbanos contemporâneos. No entanto é na cidade que se denota a preferência, não só por já ser 
possível comprovar a influência e os frutos de intervenções encaixadas na vida quotidiana mas também pelo facto 
da vivência ser mais unitária e constante. 

Confirmando assim que em casos como Munique e Aveiro, as mais variadas funções que englobam o estádio 

assim como o comportamento do clube desportivo influenciam e conectam o estádio à cidade e sua comunidade, 

que desde a sua origem está de alguma forma condicionado e condenado a um carácter mais episódico.

É para nós importante perceber a opinião de uma amostra populacional pois parece-nos fundamental, ainda mais 

em momentos fora do núcleo urbano, que o estádio pode ser um momento de futuro e não apenas uma decisão 

influenciada por poderes políticos, é também influenciada numa visão cultural e comunitária de expansão.

Figura 149 e 150
Gráficos resultantes
do inquérito próprio
O Estádio de futebol 
e a Cidade.
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A intervenção proposta para a zona das Antas no Porto partiu do princípio de um plano abrangente de 
revitalização da cidade com o elemento organizador a ser o estádio do Dragão.
O clube de futebol teve no século XX uma grande marca na cidade por todos os espaços que usou como seus 
campos de futebol, por exemplo o ainda utilizado Campo da Constituição e a sua troca pelo Campo do Lima 
devido à possibilidade de receber mais público. Por essa razão era justo para a cidade a intervenção em torno do 
novo recinto. 
O estádio das Antas surge na cidade como elemento desprovido de fluxos urbanos e funcionou como uma 
tentativa de catalisador, no entanto, mesmo com a sua escala, um estádio não pode alterar por completo uma 
área esquecida pela cidade.
Assim e por todas as condicionantes do terreno e com as limitações viárias e residenciais o plano de pormenor 
para a zona das Antas antevia-se como uma oportunidade de projeto com grande potencial.
O novo estádio apresenta-se assim como criador e motor da requalificação desta área da cidade.
De acordo com as informações vinculadas à época era já um desejo a requalificação daquela zona da cidade 
utilizando o estádio como sua âncora e por isso, o grande evento do Campeonato Europeu de Futebol serviu 
como um modelo e momento preciso para cumprir o desejo de todas as entidades envolvidas. De uma forma 
similar aquela que se viu em Barcelona com planos urbanos desenvolvidos e pensados em e para décadas diferentes 
acabaram por se desenvolver com o incentivo do grande evento, no Porto vimos acontecer a mesma situação que 
levou a uma maior precisão e eficiência na finalização.
A pertinência do estádio do Dragão no nosso estudo tem a ver precisamente com o carácter urbano e a forma 
de como o estádio se apresenta no momento de definição apresentando-se como o catalisador do projeto. É no 
fundo a âncora do novo espaço urbano criando diferentes dinâmicas definidas por ele.
Por outro lado é crucial a perceção do estádio como apenas uma peça no sentido em que todos os espaços foram 
desenhados com a mesma atenção permitindo que o puzzle urbano seja uniformemente tratado como cidade, ou 
seja, um conjunto. Todas as peças funcionam de acordo com a vivência proposta pelo plano geral construindo 
assim, a partir do mesmo pensamento, peças diferentes com a mesma linguagem. Desde espaços públicos de 
estar, de passagem e espaços para transportes e serviços.

A Dimensão Física

Estádio como parte do núcleo urbano

Figura 152
Vista interior do 
Estádio do Dragão 
com enquadramento 
da envolvente.

Figura 151
Vista aérea do 
Estádio do Dragão e 
zona das Antas.
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O momento de paragem protagonizado pelo estádio implanta-se num dos limites do terreno, assente em três 
elementos: a alameda com 70 metros de largura que conecta a zona consolidada da malha urbana até à zona mais 
caótica e que permite a ligação à rede de estrada regional (VCI).
Um anel que circunda o estádio com serviços, habitação e comércio. Por último uma ligação entre as duas áreas 
separadas pela VCI com a passagem com viaduto. A alameda mostra-se como local de chegada, de paragem e de 
reunião antes do grande momento.
O espaço do estádio divide duas realidades, habitacional e comércio, ou seja de estar e de passagem quotidiana 
com atenção ao que se passa no espaço, indivíduo vive a praça, e de passagem (VCI) sem atenção àquilo que 
podem ser as relações espaciais, mesmo sendo quotidiana não tem o mesmo peso e atenção que a realidade 
anterior onde o indivíduo vive o espaço de forma atenta.
O conceito do edifício, enquanto espaço importante é garantido não só pela sua função principal mas também 
pelo carácter completo que tem devido a todos os serviços disponíveis. Assim o estádio vai de encontro às premissas 
da nova geração de estádios (5º geração) de criação/definição de estádios como centros urbanos espaciais e de 
serviços, sejam de entretenimento ou quotidianos no sentido da vivência funcional da sociedade. Isto mostra-
se nos serviços como lojas/espaços de entretenimento (cafés, restaurantes, museu, ginásio) mas também nos 
serviços de itens necessários para o quotidiano como supermercado ou mesmo serviços médicos, para além dos 
escritórios e negócios que se podem desenvolver a partir dali. Esta globalidade de funções mostra como este tipo 
de estádios encarna diferentes premissas (desportiva, recreativa, lúdica, comercial) que se interrelacionam.
Como afirma o próprio gabinete responsável pelo projeto, o estádio relaciona-se com a envolvente a partir 
da nova centralidade, da criação da praça mas acima de tudo há uma tentativa de reduzir o impacto da escala 
da peça em relação ao que está em redor como os edifícios de habitação coletiva. Essa solução apresenta-se 
dependente daquilo que é a condição inerente do terreno de natureza declivosa. Dessa forma a praça é criada 
de forma a encontrar (numa realidade calma) tudo aquilo que deve afluir para aquela área como a alameda, 
caminhos pedonais, estação de metro, paragens de autocarro e parques de estacionamento. Esta premissa para o 
núcleo é a razão da implantação da praça e por sua vez do estádio, remetendo para a premissa romano do estádio 
como centro da vida ativa da sociedade.
Mais uma vez de acordo com o declive que o terreno propõe vemos uma ideia de escavar a bancada no terreno 
permitindo várias soluções de relação da cidade, sejam visuais, resultantes do facto da bancada inferior se encontrar 
abaixo do solo da praça, sejam formais pelo facto de o estádio não ter uma cota mais elevada permitindo a relação 
entre toda a envolvente sem que surja uma muralha física no centro. As cabeceiras são abertas de cada um dos 
lados para permitir relação entre o interior e exterior enquanto que as bancadas nascente e poente se fecham 
até ao topo como estruturas mais altas permitindo a dicotomia do aberto-fechado e uma maior importância 
dos momentos de abertura. O estádio funciona então ao contrário do espaço público sendo que a fachada se 
fecha onde o espaço público se abre e abre-se onde o espaço público não tem tanta presença remetendo assim a 
hierarquia e a importância para o espaço público. 

Figura 153
Vista aérea do 
Estádio do Dragão.

Figura 154
Planta do projeto da 
intervenção na zona 
das Antas.
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Há um grande contraste entre a realidade anterior com o novo estádio a ser recolado na zona mais próxima à 
VCI. O antigo estádio não abria o espaço público do estádio para a cidade, atualmente o estádio é um fim e um 
início do percurso onde a VCI faz o limite mostrando que a direção deve ser a da alameda para se conectar com 
a cidade. Com o antigo estádio havia uma barreira física impossibilitando a relação entre os dois núcleos que o 
circundavam, desta feita o novo recinto é uma natural extensão do terreno com capacidade de prolongamento 
do espaço público e de uma realidade comunitária com as aberturas a terem uma relação formal com o espaço 
exterior e consequentemente com a sua cidade.
Enquanto peça caracterizadora da mudança urbana, é crucial a ideia de monumentalidade, inspirada por 
exemplos desde a Antiguidade, pois garante assim um lugar para o plano. Funcionando como uma peça de 
referência transforma também o espaço público uma referência para a comunidade. O estádio torna-se urbano e 
é um claro dinamizador da vida urbana daquela parte da cidade e também de todo o território.
Dessa forma, o espaço público principal, criado pela forma do estádio, a plataforma une-se à alameda mostrando 
espaços de ambiente diferentes como espaços contínuos trabalhando em conjunto e na verdade como espaço 
único.
A chave do projeto do Estádio do Dragão é precisamente ser parte do pensamento da área urbana pois funciona 
obrigatoriamente em relação à envolvente. O estádio como dinamizador, ou seja, não é a peça que muda a 
realidade mas aquela que a sugere ‘‘No caso das Antas o espaço público assume a condição de assegurar logo a 
qualidade e identidade do ambiente urbano à espera da lenta construção dos edifícios’’91. O estádio faz assim 
parte do espaço público, é espaço público e trabalha na vivência pública através da criação da praça pública 
com expressão privada ‘‘O anel que envolve o estádio (onde se localizam todos os acessos públicos ao interior) é 
propriedade do FCP e no entanto tem usofruto público porque está ligado às ruas e aos passeios envolventes: o 
que, para além de oferecer à cidade um espaço amplo com múltiplas valências, possibilita uma série de alternativas 
nas ligações pedonais, desde a Av. Fernão Magalhães até à cota baixa em S. Roque da Lameira, passando pela 
estação de metro’’92. 
O estádio é assim uma praça pública de receção interior e exterior de passagem, o estádio enquanto reunião 
pública.

O estádio no interior da malha urbana tem em Génova outro momento de reflexão e desenvolvimento para a 
tipologia. O arquiteto, Vittorio Gregotti desenha um dos vários estádios que desenvolveu durante a carreira para 
o coração de uma área residencial, muito caracterizada pelas atividades comunitárias e indústria.
O estádio implanta-se na malha urbana e serve como continuação do edificado. É uma extensão natural do 
tecido urbano e por isso e apesar da sua escala diferente, não transparece a diferença para com os edifícios 
vizinhos, tentando criar uma vivência de unidade e identidade.

91 BAPTISTA José e VENTOSA Margarida, Risco: Um projecto urbano é uma espécie de missão localizada no espaço e no tempo, ARQA, 
Outubro 2009, página 54. 
92 ibidem página 52. 

Figura 155
Vista aérea do antigo Estádio das Antas.

Figura 156
Vista aérea da alameda para o Estádio do Dragão.

Figura 157
Vista da alameda para o Estádio do Dragão.

Figura 158
Vista da alameda para o Estádio do Dragão.

Figura 159
Vista para o interior do Estádio do Dragão.

Figura 160
Vista da plataforma de implantação do Estádio do Dragão.
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Um pormenor importante está no facto do estádio ser uma reconstrução. Isto leva a que as fachadas sejam 
parcialmente mantidas garantindo a continuidade e adaptadas de forma a servir melhor o futuro e os interesses 
da malha urbana. Também os usos foram pensados para permitir permeabilidade entre o edifício do estádio e os 
residenciais e industriais à sua volta, ou seja, em geral o piso térreo, em relação direta com a comunidade, garante 
a ocupação de serviços para os habitantes de forma a haver maior interação entre o estádio e clube desportivo 
com a cidade e seus habitantes. Algo também garantido pela utilização dos dois clubes de futebol da cidade, 
dando atenção única ao recinto  no parâmetro futebolístico. Para Gregotti ‘‘Aquilo que faz com que o novo 
estádio na zona de Marassi altamente invulgar é a sua localização urbana, no meio de um bairro muito denso da 
cidade e em direta relação com grandes estruturas como a prisão Marassi, parte de uma longa linha de difícios 
que encaram o rio Bisagno.’’93 esta realidade é a maior condicionante do projeto.
O facto da planta do estádio ser retangular à imagem dos estádios ingleses remete para os primeiros exemplos após 
a revolução industrial e sua envolvente que como eram construídos nas comunidades industriais faziam parte 
da sua malha urbana, assim o arquiteto pensa o estádio para que o mesmo seja ‘‘redefenido em relação à malha 
urbana do bairro no qual se encontra, numa tentativa de o adequar a uma imagem altamente consolidada’’94. 
Essa era muito pontuada por habitação e pavilhões fabris de formas regulares e por isso a forma surgiu num 
sentido literal de aproveitamento do espaço e função. Os extremos dos estádios são muitas vezes utilizados para 
outras funções ou independentes do edifício em si e neste exemplar relacionam o edifício com a envolvente 
visualmente e fisicamente pela circulação.
O estádio insere-se assim como uma forma definitiva na malha extremamente condicionada. Por essa razão 
Gregotti desenha o edifício com várias formas de controlar o fluxo e abrir os seus espaços para o exterior 
confirmando assim a pertinência do estádio naquela área da cidade italiana. 
Como neste exemplo há na cidade do Porto uma intervenção que podemos equiparar quando pensamos no 
estádio completamente inserido na malha urbana, o Estádio do Bessa. No entanto e ao contrário da intervenção 
em território italiano, o estádio portuense não se mostra para a cidade albergando-se na malha edificada como 
se uma tentativa de camuflagem se tratasse. Uma opção de projeto que, apesar da intenção ser a de criar apenas 
uma linguagem, que é conseguida, esconde ao mesmo tempo a intervenção impossibilitando o papel público 
daquele edifício. 
O estádio do Bessa apenas tem peso para o espaço público na sua fachada principal onde estão as entradas, de 
resto esconde-se da vida pública e ao contrário de praça urbana, o estádio funciona como um logradouro privado.

Na linha do estádio como continuação da malha urbana, a intervenção por parte de Herzog & De Meuron 

93 GREGOTTI, Vitorio, Cinque Dialoghi Necessari, Qauderni di Lotus, Electa, Milano, 1990, página 99, citação original ‘‘Il carattere 
che rende assai particolare il nuovo stadio di Marassi è prima di tutto quello della sua localizzaione decisamente urbana, nel tessuto di 
un quartiere della città assai denso, a diretto contatto con grandi manufatti come l’edificio del carcere di Marassi, allineato sulla longa 
palazzata che si affaccia sul torrente Bisagno.’’.
94 ibidem, citação original ‘‘ridefinito nella sua forma in rapporto alla maglia urbana del quartiere in cui si colloca, cercando di confron-
tarsi con la loro immagine fortemente consolidata.’’. 

Figura 161
Planta do Estádio Luigi Ferraris e envolvente, Génova, Itália.

Figura 162
Vista do estádio na envolvente urbana.

Figura 163
Vista aérea do Estádio Luigi Ferraris e envolvente.

Figura 164
Vista aérea do Estádio do Bessa, Porto, Portugal.

Figura 165
Vista do Estádio Luigi Ferraris e envolvente.

Figura 166
Vista do Estádio do Bessa e relação visual com a envolvente.
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em Basileia na Suiça apresenta-se como um dos grandes exemplos de estádios na cidade nos dias de hoje, 
representando justamente a linha de desenvolvimento da tipologia. Na sua forma contém diferentes funções e 
partes, não resultando apenas na forma tradicional do estádio nem na sua função.
O edifício funciona como um conjunto que no seu interior tem um estádio, não estando por isso dependente 
somente dele para existir.
Para os arquitetos o estádio em Basileia representa uma ideia de extensão da cidade e não há qualquer desvantagem 
de existirem outras funções adjacentes à função do futebol. O estádio encontra-se numa área da cidade bastante 
densificada e por essa razão há uma natural forma de junção de partes.
É um edifício inovador pois engloba várias funções assumidas através dos diferentes volumes, ou seja, mostra 
todas as diferentes partes a partir de diferentes volumes ‘‘colados’’ entre si. Um dos limites do estádio é ladeado 
pela linha de comboio e por essa razão apenas os topos do estádio estão em contacto direto com a rua.
A multifuncionalidade do edifício é influenciada pela cidade e igualmente influencia-a garantindo a diversidade 
como motor de uso e corroborando ideias que autores como Borja definiram como fundamentais para o sucesso 
do espaço público pois para além de permitir diferentes ofertas garante diferentes visitas abrangendo assim o 
leque para sucesso social e económico.
Este estádio mostra como a adaptabilidade e permeabilidade do estádio enquanto arena da sociedade pode e 
será positiva. Na prática existe a possibilidade de variados usos e ocupações do espaço entendido como parte do 
estádio, seja o relvado, o interior ou mesmo o seu espaço exterior fechado ou aberto para a cidade.
Dessa forma o estádio, para além de permitir maior flexibilidade programática e financeira também trabalha para 
uma ideia de continuidade. Resultando assim que o uso quotidiano, que falha em muitos espaços desportivos 
pelas suas ideias pré-concebidas de utilização periódica, não seja a razão para um futuro cinzento do edifício em 
questão.
A ideia de estrutura temporária pode ser interessante na medida em que contribuiu para diferentes realidades 
permitindo uma só espacialidade, exemplos como o estádio olímpico de Sidney que reduziu a sua capacidade 
após os jogos e mudou a imagem interior e exterior do edifício. 
Para além das razões apontadas acima há também o facto que a partir da terceira geração do pensamento 
projetual do estádio tenha sido incluído a visão quotidiana como parte da génese do pensamento. Assim o 
estádio é por si só um edifício constante e vemos assim espaços hoteleiros, serviços públicos anexados ou parte 
de estádios, casos orgânicos ou brutos como o exemplo de Basileia, que comprovam esta atitude.

Figura 167
Vista aérea do 
St. Jakob Park,
Basileira, Suiça.

Figura 168
St. Jakob Park,
Basileia, Suiça.

Figura 169
Vista a partir da rua 
para o St. Jakob 
Park, Basileia, Suiça.
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Desde o início das civilizações que surgiram edifícios com maior importância e destaque na cidade, tanto a 
nível simbólico como físico. Assim no final do século passado houve uma grande influência de globalidade e 
comunicação no mundo e na arquitetura no sentido em que, dada a vida instantânea contemporânea há uma 
maior quantidade e momentos importantes.
Há na mudança de século uma grande influência de globalidade e comunicação na arquitetura. 
O destaque que é dado aos edifícios e cidades altera a forma do projeto se afirmar aquando da sua construção e 
uso.
Para falarmos de um edifício que se torna ícone ou monumento é importante sublinhar como pode ele, enquanto 
peça de um todo, enquanto um objeto imóvel ganhar a importância que move fluxos sociais e económicos. O 
estatuto é obtido por meio de vários fatores entre eles está o seu carácter enquanto espaço de identidade e 
orgulho na sociedade em questão, ou seja, de que modo tal edifício espelha ou almeja recriar a cultura da cidade 
ou região. Apesar de todas estas situações é importante sustentar a ideia de Jencks de que tudo pode ser um ícone 
e por isso vários são os fatores e formas de desenvolvimento do estatuto. 
A função do edifício é importante para esta designação e é com os edifícios culturais que começa a surgir. O 
Centro Georges Pompidou em Paris é um momento de mudança e surge como catalisador para estes momentos. 
Este fenómeno cria, para além da vontade de contar com edifícios desse carisma, de ter melhores e maiores que 
as outras cidades e países criando uma certa competição. Este lado mais irracional pode resultar em edifícios sem 
a qualidade ou valência desejada e Jencks aponta a competição como problema ‘‘Uma objeção válida pode se 

A Dimensão Social

O carácter icónico e monumental

“Mesmo quando os estádios não são explicitamente concebidos como monumentos, devido ao seu tamanho e 
carácter público, os estádios funcionam de forma monumental de várias maneiras. Em primeiro lugar, servem 
como nós de orientação na cidade. As linhas de autocarro passam por eles, podemos ver os holofotes à distância, 
ancoram as identidades dos bairros ou distritos, e por vezes podemos cheirar quando estamos a aproximar-nos. 
Segundo, os estádios proporcionam às comunidades um grande espaço público que pode ser utilizado para uma 
série de fins mundanos e extraordinários. A reunião repetida num espaço comunal dá-lhe significado histórico e 
memória pública. Terceiro, porque os estádios são enormes e atraem muitas pessoas, os residentes locais tendem a 
identificar-se com eles. Em todo o mundo, os estádios são o que os residentes e não residentes associam ao lugar.
[...] Em quarto lugar, as identidades dos estádios estão ligadas às equipas e estruturam as identidades subculturais 
dentro da cidade: Chicago White Sox ou Cubs? Inter ou A.C. Milan? [...] Quinto, a continuidade do estádio pro-
porciona-nos ligações ao nosso passado num espaço que não mudou a sua forma e função básica. [...] As emoções 
que colocamos nos estádios não são facilmente extraídas da própria estrutura’’.

Figura 170
Centro Pompidou, 
Paris, França.
Constraste formal.

GAFNEY, Christopher, Temples of the earthbounds gods: stadiums in the cultural landscapes of Rio de Janeiro and Buenos Aires, University 
of Texas Press, Austin, 1ª Edição, 2008, página 22, citação original:’’Even when stadiums are not explicitly designed as monuments, 
because of their size and public character stadiums function monumentally in a number of ways. First, they serve as nodes of orientation 
in the city. Bus lines pass them, we can see the floodlights from a distance, they anchor neighborhood or district identities, and we 
can sometimes smell when we are getting close. Second, stadiums provide communities qith a large public spacce that can be used for 
a number of mundane and extraordinary purposes. Repeated gathering in a comunal space gives it historical significance and public 
memory. Third, because stadiums are huge and attract a lot of people, local residentes tend to identify with them. Throughout the 
world, stadiums are the thing that residentes and nonresidents associate with place.[...] Fourth, stadium identities are linked with teams 
and structure subcultural identities within the city: Chicago White Sox or Cubs? Inter or A.C. Milan? [...] Fifth, the continuity of the 
stadium provides us with links to our past in a space that has not changed its basic form and function. [...] The emotions we put into 
stadiums are not easily extraxted from the structure itself.’’ 
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levantar neste momento: quem é que importa realmente quão bons são? Um edifício icónico é criado para fazer 
splash, para fazer dinheiro, e os critérios normais de avaliação não se aplicam.’’95.
Para além da relação próxima que pode ser criada pela conecção emocional acontece paralelamente ou não uma 
distanciação da realidade terrestre, ou seja, um momento de separação do Homem enquanto indivíduo perante 
o edifício. Assim o edifício encara o Homem enquanto conjunto e não pessoas singulares e o indivíduo deve 
fazer o mesmo, não tendo escala para experienciar a peça sozinho.
Estas duas situações podem criar o estatuto de adoração para o edifício transformando um espaço desenhado 
para ser cidade, fazer parte dela de forma uniforme ou separar-se dele enquanto peça, para um momento extra 
ou característico da cidade. O edifício pode subir no estatuto e ser uma forma de representação da cidade como 
a Torre Eiffel em Paris, o Coliseu de Roma, a Ópera de Sidney ou o Museu Guggenheim em Bilbao. Todos estes 
espaços de uma maneira ou de outra foram construídos para fazer parte da cidade, para exaltar a importância 
da cidade e para desenvolverem a mesma. No entanto são atualmente espaços adorados e sem os quais a cidade 
não tinha a mesma linguagem. Isso acontece porque mundialmente são os primeiros edifícios referenciados para 
essas cidades e porque se tornaram marcos de atenção e importância colocando as cidades e países no mapa de 
qualquer dos tipos de representação, ou seja, a Torre como símbolo da inovação do material e marco histórico 
das feiras universais; o Coliseu como representação da vida social romana, do seu modo de vida e pensamento 
político, social e económico; e a Ópera que alterou completamente a ideia do edifício cultural e mostrou a 
liberdade que os quais podem alcançar, mostrando paralelamente a cultura e a liberdade do povo australiano 
e da Oceânia com as suas diferentes etnias e costumes de vida. Em Sidney, o edifício cultural enquanto peça 
escultural mostra como, neste caso, a diferença (existente na sociedade) se transforma em unidade e se assume 
ao mundo com orgulho e poder.
Jencks pensa sobre os edifícios icónicos como paralelo às catedrais e espaços religiosos assim como para o nosso 
pensamento vemos o estádio nessa mesma categoria. 
A definição de ícone depende de vários pontos-chave, como se respondesse a uma série de parâmetros como 
refere Jencks é necessário que tenha uma importância no centro da cidade ‘‘o edifício icónico normalmente 
ocupa um espaço proeminente na cidade’’96 e pode/deve ter um papel/função indispensável para a personalidade 
da cidade ‘‘ou carrega uma função vista como importante’’97 no entanto, a sua valorização ou importância é 
relativa pois ‘‘como mencionado, hoje isso quer dizer quase nada’’98.
Em suma Jencks reflete que ‘‘Por um lado, para se tornar um edifício icónico deve fornecer uma imagem nova e 
condensada, ser maior na sua figura ou gestalt, e destacar-se da cidade. Por outro lado, para se tornar poderoso 
deve ser comparável em certos momentos ou com diferentes metáforas importantes e ser um símbolo pronto a 

95 JENCKS, Charles, The Iconic Building, The Power of Enigma, Rizzoli, 1ª Edição, New York, 2005, página 21, citação original:’’A valid 
objection might be raised at this point: who really cares how good they are? An iconic building is created to make a splash, to make 
money, and the normal criteria of valutation do not aplly.’’. 
96 ibidem página 22, citação original:’’the iconic building often occupies a prominente place in the city’’.
97 ibidem, citação original:‘’or carries out a function regarded as important’’ 
98 ibidem, citação original:‘’as mentioned, today that can mean almost anything’’.

Figura 172
Ópera de Sidney, 
Austrália.

Figura 173
Museu Guggenheim,
Bilbao, Espanha.

Figura 171
Torre Eiffel e 
envolvente, Paris,
França.
Constraste formal.
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ser venerado, uma tarefa difícil para uma sociedade secular.’’99

É a partir da ideia de assumir o edifício e a importância da sua forma, função e usos que é alcançado o estatuto 
de culto. Aqui o edificado já não é lido por causa da sua forma, função e usos e transforma-se no paradoxo de 
importar enquanto imagem. Como explicado acima é a partir desta ideia da imagem, da linguagem que o objeto 
se afasta da realidade e escala humana para fazer parte do momento representativo da mesma realidade e escala 
humana. Realidade que está, ou deseja estar, precisamente espelhada naquele espaço naquela peça como sendo 
sua coletivamente e individualmente.
Como refere Guilio Carlo Argan ‘‘o Coliseu não é apenas um elemento do valor ou do significado urbano de 
Roma: foi o seu símbolo [...] Às vezes para se representar Roma, tem-se figurado apenas o Coliseu; em todo o caso, 
não conheço uma representação simbólica de Roma em que falte o Coliseu. Os próprios magnatas da especulação 
imobiliária, ouso dizer, admitem que o Coliseu deve ser conservado, e conservado onde está, embora atrapalhe 
o trânsito e impeça a exploração de uma área valiosa. Se alguém o quisesse destruir não apenas se revoltariam os 
arqueólogos e os historiadores da arquitetura, mas também o povo romano e todo o mundo. Revoltar-se-iam 
também, se, dispondo de uma documentação perfeita, alguém se propusesse a reconstruí-lo exatamente como 
era quando foi inaugurado por Tito, em 80 d.C. Portanto, querem que o Coliseu permaneça assim como chegou 
até nós, no estado de ruína.’’100. Há uma possibilidade do edifício se tornar ícone/monumento pela sua história 
ou também pela sua inovação ou pertinência. Em Nova Iorque o Guggenheim surge como inovação no século 
XX pois, ‘‘Erguendo-se de forma explosiva na Quinta Avenida, entre os táxis amarelos e edifícios de topos planos 
(como Wright chamava de caixas), o Guggenheim tinha, na década de 1970, se transformado num ícone do 
museu contemporâneo.’’101 e mostra a essência da diferença.
Alguns atores apresentam edifícios como a Ópera de Sidney e o Museu Guggenheim em Bilbao como uma ideia 
de Efeito Bilbao. A ideia, que se resume no facto de um edifício partir do seu carácter icónico poder alterar ou 
reavivar toda a dinâmica da zona urbana, parte da experiência da cidade espanhola onde o museu teve um papel 
crucial na revitalização e alteração de realidade da cidade industrial para a cidade cultural. 
Quando tentamos perceber o porquê do edifício ter determinada forma e se tem aquela forma apenas para se 
protagonizar perante os outros. Pensamos se tenta destruir completamente a teoria de somas para resultado 
conjunto de John Nash e aí Paul Goldberger explica o papel ou porquê de arquitetos e edifícios com essa 
linguagem, que podem ser mais livres ou de rutura, desenvolverem tais intervenções. Exemplos como Frank 
Gehry e o seu Guggenheim em Bilbao devem ser bem aceites e vistos como obras de arte porque como 
Goldberger refere ‘‘aquele que considerar o Museu Guggenheim de Frank Gehry apenas um conjunto caótico de 
elementos estruturais está a negar-se a algo mais profundo, perdendo a chance de experienciar uma das últimas 

99 ibidem página 23, citação original:’’ ‘’On the one hand, to become iconic a building must provide a new and condensed image, be 
high in figural shape or gestalt, and stand out from the city. On the other hand, to become powerful it must be reminiscent in some ways 
or unlikely but importante metaphors and be a symbol fit to be worshipped, a hard task in a secular society.‘’  
100 ARGAN, Giulio Carlo, História da Arte como história da cidade, trad. Pier Luigi Cabra, 6ª Edição, Martins Editoria Livraria Ltda, 
São Paulo, 2014, página 228. 
101 JENCKS, Charles, ibidem op. cit. página 28. 

Figura 175
Disney Hall, 
Los Angeles,
Estados Unidos da 
América.

Figura 174
Museu Guggenheim,
Nova Iorque,
Estados Unidos da 
América.
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grandes e mais excitantes obras de arte do século XX. Deixar os arquitetos rejeitar um caminho ou o outro; os 
conhecedores de arquitetura devem compreender tanto o edifício que eleva o conforto sobre o desafio como o 
edifício que eleva o desafio perante o conforto’’102 muitas vezes a mudança cria o ícone mas também há exemplos 
onde a resposta o fez e onde o que devia ser feito contribuiu e atingiu o mesmo estatuto. Cada um deve ter a 
capacidade para perceber o porquê das soluções e como essas soluções podem funcionar para o todo mesmo não 
o espelhando. O estádio é e será sempre um edifício de escala diferente e por isso com grande impacto.
Charles Jencks acrescenta a este pensamento o facto de Gehry em Bilbao e Los Angeles construir os edifícios 
de dentro para a cidade para depois se tornarem eles próprios cidade pois o arquiteto, aos olhos de Jencks, 
‘‘confirmou nas suas palavras no Disney Hall, que o edifício icónico bem sucedido cresce a partir do seu interior 
para o exterior [...] os seus requerimentos, conteúdo e função ligam o trabalho que se abre para largas avenidas 
de possibilidades.’’103 E por isso resume com ‘‘o edifício icónico está aberto a novas interpretações, mas de uma 
forma controlada.’’104. 
Mais, sobre o icónico museu em Bilbao Rafael Moneo confirma estas ideias ‘‘O facto de Gehry ter procurado 
fazer do Guggenheim um núcleo de união na massa urbana fragmentada que é agora Bilbao é evidente no 
interior, de onde se pode desfrutar de uma visão cruzada da cidade que nos faz sentir que o Guggenheim será, 
de facto, o novo coração, o centro de gravidade de uma Bilbao renovada.’’105.
É também Paul Goldberger que explica o porquê desta noção de ícones e objetos representativos com poder. 
Apesar do tecido urbano e da importância da sua representação conjunta é ‘‘A realidade física dos edifícios, tanto 
grandes como regulares, obriga-nos a pensar neles primeiro e à frente do resto, como objetos’’106 mostrando 
assim ser importante a compreensão do edifício enquanto peças para depois compreender a soma resultante 
no todo. A sua interpretação do Museu em Bilbao vai de encontro com essa ideia ‘‘é um trabalho excelente de 
arquitetura contextual, não porque se parece com alguma coisa em redor – é um objeto altamente escultural de 
titânio implantado entre edifícios antigos de alvenaria – mas porque Gehry o desenhou com esses edifícios no 
pensamento. [...] O museu é um sinal de pontuação no fim da vista, e que coloca a cidade numa moldura pela 
sua ação. [...] Gehry teve muita atenção com a envolvente [...] queria que o seu edifício se destacasse [...] mas a 
sua forma de o fazer não surgiu da indiferença para o que estava à volta mas para um profundo entendimento do 

102 GOLDBERGER Paul, Why Architecture Matters, Yale University Press, New Haven, London 2009, página 59, citação original:’’the 
person who considers Frank Gehry’s Guggenheim Museum Bilbao just a chaotic assemblage of industrial elements has denied him- or 
herself something more profound, losing the chance to experi- ence one of the late twentieth century’s greatest and most thrill- ing works 
of art. Let architects reject one path or the other; connoisseurs of architecture must understand both the building that elevates comfort 
over challenge and the building that ele- vates challenge over comfort.’’ 
103 JENCKS, Charles, The Iconic Building, The Power of Enigma, Rizzoli, 1ª Edição, New York, 2005, página 203, citação original:’’ 
‘’confirmed in his words on the Disney Hall, the successful iconic building grows from the inside to the outside, and takes up its new 
metaphors from this growth [...] Its requirements, contect, and function direct the open work along broad boulevards of possibilities.’’ 
104 ibidem, citação original:‘’the iconic building is open to new interpretation, but in a controled way.’’ 
105 MONEO, Rafael, Inquietud Teorica y Estrategia Proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporaneos, Editorial Actar D, Barcelona 
2004, página 303, citação original:’’Que Gehry há pretendido que el Guggenheim sea um nexo de unión em la fragmentada masa urbana 
que hoy es Bilbao se pone de manifesto en el interior, desde donde se disfruta de uma visión cruzada de la cuidad que nos hace sentir que 
el Guggenheim va a ser, em efecto, el nuevo corazón, el centro de gravedad de un Bilbao renovado.’’ 
106 GOLDBERGER Paul, ibidem op. cit. página 67, citação original:’’ The physical reality of buildings, both great and ordinary, obliges 
us to think of them, first and foremost, as objects.’’ 

Figura 176
Imagem de Robert Venturi, paradigma do ícone e monumento urbano.
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que estava lá e como um edifício diferente podia trabalhar em contraste.’’107. Esta forma de trabalhar de Gehry 
garante ao seu edifício um desejo de monumento e carácter icónico, mas é a cidade e o seu envolvimento que 
lhe dão esse estatuto.
Refletindo sobre os maiores exemplos de edifícios icónicos é fácil redigir uma lista onde vemos edifícios com 
características no mínimo diferentes daquelas que se encontram em seu redor, como já falamos, essa diferença 
pode advir de inúmeros fatores. É no entanto óbvia a pertinência da reflexão e imagem de Venturi quando fala 
na vontade de ser ícone como um momento de aviso ou chamamento desse estatuto. Para isso as construções 
espelham mudança ‘‘da cidade quotidiana à nossa volta, de edifícios modestos e espaços modestos com apêndices 
simbólicos’’108 estes apêndices são as formas de garantir atenção assumindo o querer ser diferente e destacado 
como forma de o ser. A corrente resultante destes edifícios expressionistas e expansivos surge no contrário 
daquilo que se passou no início do século XX com a automatização e estandardização da forma, para estes 
edifícios que almejam ser ícones, o importante é a diferença. A partir dessa diferença trabalhar em prol da ideia 
de Kevin Lynch e ser um marco urbano através da sua linguagem visual e fácil identificação, tornando-se assim 
justamente um espaço de identificação cultural e social de forma a representar uma cidade ou região. O exemplo 
da Casa da Música como ruptura total daquilo que se apresentava como a norma urbana e colocação de um 
edifício facilmente identificável que colocou a cidade do Porto no mapa cultural internacional.
Na mesma linha de pensamento surge em Viana do Castelo o desenho de um pavilhão multiusos pelo arquiteto 
português Eduardo Souto de Moura, denominado atualmente de Coliseu para poder albergar diferentes usos e 
atividades. A sua forma, na linha de água e contacto do centro histórico com o elemento natural, o edifício surge 
como um corpo externo, assim como os já mencionados no entanto relacionando-se com a cidade pelos seus 
usos e com a água pelas suas formas fortes que tentam assemelhar-se a embarcações e na tentativa de criar um 
marco urbano de relação entre o construído e o natural. Ou seja, a denominação defende precisamente o uso 
variado na criação do ícone e como Gonçalo M. Tavares afirma ‘‘são mais importantes os movimentos do que o 
osso e os músculos (anatomia): porque os movimentos resultam de uma combinação entre existência e estrutura: 
aquilo que um corpo recebe quando nasce e aquilo que um corpo decide ser’’109 neste caso, o corpo enquanto 
espaço decide a partir dos seus movimentos tornar-se um ícone.

107 ibidem página 222, citação original:’’is a superb work of contextual archi- tecture, not because it looks like anything around it—it 
is a highly sculptural object of titanium sitting amid old buildings of masonry—but because Gehry designed it with the neighboring 
buildings always in mind. It opens up magnificently to the river on one side, but when you see it from the other side, looking down one 
of the old city streets, there is an even more powerful view. The museum is a punctuation mark at the end of the vista, and it makes the 
city into a frame for its action. None of this is happy accident; Gehry paid as much attention to the sur- roundings of the Guggenheim 
in Bilbao as John Nash did to his surroundings in London. Gehry wanted his building to stand out—it was created specifically to stand 
out, to be a foreground building—but his way of standing out came not from indif- ference to what was around him but from a deep 
understanding of what was there and how a diferent kind of building might play of against it.’’.  
108 VENTURI Robert, BROWN Denise e IZENOUR Steven, Learning from Las Vegas, The Forgotten Symbolism of Architectural Form, 
The MIT Press, Cambridge, London, 9ª Impressão, 1988, página 155, citação original:’’the everyday city around us, of modest buildings 
and modest spaces with symbolic appendages.’’ 
109 TAVARES, Gonçalo M., Atlas do Corpo e da Imaginação, Teoria, Fragmentos e Imagens, Relógio d’ Água Editores, Lisboa, 2019, 
página 158. 

Figura 177
Casa da Música, 
Porto, Portugal.

Figura 178
Pavilhão Multiusos
Viana do Castelo,
Portugal.
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Como tem sido investigado, o momento de criação e construção do estádio é um momento crucial na afirmação 
de personalidade e poder da zona em questão. Esta ideia foi por isso fundamental para a construção do Estádio 
Nacional em Pequim, inaugurado para os Jogos Olímpicos e relembrado o porquê da importância de um estádio 
para um evento desportivo desta magnitude, o estádio foi pensado para exaltar a cultura e personalidade chinesa 
para todo o planeta, a partir daquela montra que seriam os Jogos Olímpicos.
Ideia de mudança de paradigma e de mostra de nova vida da cidade, como no Japão em 1964 e na Alemanha 
1972 estes Jogos de 2008 foram encarados como a hipótese de mudar o visual e o plano urbano da cidade, com 
a criação de grandes infraestruturas e também de um símbolo como o estádio nacional.
Para isso não bastava pensar nos Jogos mas sim no futuro como tema no evento, assim o objetivo era que durante 
e depois das 2 semanas do grande evento, a cidade pudesse começar a viver de forma quotidiana todos os espaços 
novos. Algo curioso foi a forma como os arquitetos foram selecionados, a ideia de criar algo tão arrojado surgiu 
devido à proximidade da data de entrega das propostas em relação ao momento de começo da conceção, isso 
levou a que fizessem algo impensável, fora dos dogmas e que de certeza não ia ter nenhuma atenção por parte 
do júri, no entanto era exatamente aquilo que procuravam. Após isso, Ai Weiwei, engenheiro chinês responsável 
pelo projeto no terreno encorajou os arquitetos a continuar com a sua ideia inicial e aposta nessa forma arrojada 
devido àquilo que seria o balanço entre a ordem e desordem do país e sua sociedade.
Apesar de toda a organicidade do projeto e todo o caos da estrutura e visual da fachada, o estádio está orientado 
de forma totalmente rigorosa e faz uma extensão urbana do eixo norte-sul que segue do Templo do Céu para a 
Cidade Proibida. Numa tentativa de criação de monumentalidade conjunta a partir do individual.
A relação entre a praça de entrada e o parque foi muito importante no pensamento do estádio, Herzog defende 
‘‘Concebemos o estádio a trabalhar como uma escultura pública, como uma paisagem urbana onde todos podem 
subir e descer, encontrar-se e dançar e fazer todas aquelas coisas fantásticas que as pessoas nunca fariam numa 
cidade do ocidente.’’110. 

110 WEBB Michael, National Stadium in Beijing by Herzog and de Meuron, Architectural Review, 2 Novembro 2015, acedido a 27 de 
abril 2020, https://www.architectural-review.com/today/national-stadium-in-beijing-by-herzog-and-de-meuron. Citação original: ‘‘We 
conceived of the stadium working like a public sculpture, like an urban landscape where everyone can climb up and down, meet and 
dance and do all those fantastic things that people would never do in a Western city.’’.  

A Dimensão Social

Estádio enquanto destaque urbano

Figura 179
Estádio Olímpico
Pequim 2008 e 
envolvente do 
complexo.
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O espaço por baixo deste patamar foi pensado como espaço hibrido e que pode servir para várias apropriações 
futuras.
A partir do momento em que a construção foi finalizada, o estádio foi logo recebido com grande felicidade pois 
enfatizava o espirito de totalidade na cultura chinesa pois unificava o carácter nacionalista chinês e a nova cultura 
de sofisticação devido à projeção do continente asiático para o mundo. 
Pensado para ser a base dos Jogos Olímpicos de 2008, foi desde o principio do seu pensamento um espaço 
que se queria de grande importância e monumentalidade, relembrando os grandes marcos da história chinesa 
como a Grande Muralha e os grandes complexos como a Cidade Proibida, toda a excelência do país tinha que 
ser refletida neste edifício, para isso os arquitetos Herzog & De Meuron estavam, desde o início encarregues de 
desenhar um monumento para o mundo e não para Pequim, no sentido de afirmação artística, construtiva e de 
escala, a vontade era que se tornasse um marco para o desporto mundial. Ou seja, um momento sobre Pequim 
para o mundo.
A estrutura e estética do edifício exalta o nacionalismo do país mas também afirma o carácter ousado e criativo 
naquilo que é feito. A forma exterior do estádio mostra o quanto os chineses acreditam no seu percurso e na sua 
forma de viver o dia quotidiano. Esta capa que é criada na fachada mostra um dos pontos chave de um projeto 
deste tipo e escala. Os arquitetos suíços, tentaram e conseguiram criar um espaço para reuniões em massa mas 
que também tivesse bem cravada uma espécie de sensação de liberdade individual, ou seja, um percurso ou forma 
de viver individual num espaço utilizado por milhares. Um espaço psicológico onde se une a manifestação de 
grandes massas de pessoas e também um espaço solitário onde se pode viver e relacionar com a cidade no dia-
a-dia.
Esta força na afirmação de um momento histórico ou sentimental do monumento levou à escolha dos arquitetos 
para Pequim resultante da grande força que o estádio e a estrutura de Munique ganhou e deu grande importância 
à região. Não é uma forma austera, é um monumento que mostra simplicidade, que mostra um momento de 
contraste entre o momento de desporto e o momento de reunião social, como que uma ligação entre a ideia 
interior e exterior. Neste exemplo há uma tentativa de alcançar monumentalidade com a opção da estrutura da 
fachada que mostra várias camadas que convidam à relação do interior/exterior que ao mesmo tempo criam o 
espaço interior completamente enclausurado necessário para o programa pretendido. Como vimos anteriormente 
com o exemplo do estádio Olímpico de Berlim, que espelhava o autoritarismo e a rigidez daquela fase política, 
Herzog & De Meuron tentam quebrar com esse paradigma político e utilizam formas orgânicas que possam 
mostrar o valor dos espaços e dos seus materiais.
No fundo com o seu padrão irregular, a fachada funciona como uma grande escultura que se prende à arena 
com um carácter de âncora que não tem intenção de se separar mas ao mesmo tempo sem medo de mostrar que 
não faz parte do mesmo tipo de espaço/estrutura corroborando a ideia que Zevi defendia quando afirmava que 
a arquitetura não existe apenas através das características dos elementos construídos mas existe através do cheio, 
do vazio que são os espaços onde a vivência e o ambiente são experienciados, levando assim a que a arquitetura 

Figura 180
Construção do 
Estádio (Bird’s Nest)

Figura 181
Cobertura como 
estrutura .

Figura 182
Vista aérea do 
Estádio e
envolvente urbana.

Dimensão Social



168 169

A arena como lugar na cidade

seja uma escultura onde é também possível viver e explorar o seu interior.111.
A ideia das várias camadas surge para dar várias sensações aos visitantes, tanto de uma distância pequena como 
de longe. Simultaneamente a estas sensações, a ideia responde também a outras premissas como a comparação 
com a sociedade e com as emoções vividas no interior daquele espaço monumental. A forma da estrutura 
exterior remete ao movimento e a uma certa forma de conter forças que tentam-se libertar daquela rede, 
como comparação com o ser humano com as emoções à flor da pele que fazem o corpo ter reações físicas ou 
psicológicas, em muitos casos sem controlo, como sugere Juhani Pallasmaa no seu escrito Os Olhos da Pele a 
arquitetura é sempre um espelho ou uma forma de expressão da vida humana, “Toda experiência comovente 
com a arquitetura é multissensorial; as características de espaço, matéria e escala são medidas igualmente pelos 
nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos. A arquitetura reforça a experiência existencial, a 
nossa sensação de pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de reforço de identidade pessoal. 
Em vez da mera visão, ou dos cinco sentidos clássicos, a arquitetura envolve diversas esferas da experiência 
sensorial que interagem e fundem entre si.”112. Por outro lado, sugere também a constante tensão pela qual a 
sociedade em geral passa e da qual se tenta libertar, assim como a estrutura interior da arena de uma forma inútil. 
A cobertura trabalha naturalmente para a expressão exterior do estádio no entanto é importante realçar que 
a cobertura, como natural, é apoiada na estrutura do edifício e por essa razão, além da sua expressão exterior 
funciona como criadora de espaço interior e de melhoria da sensação de estar no estádio, para além de resolver 
a cobertura dos lugares em analogia à cabana primitiva e sem sentido de proteção.
Esta ideia de um organismo arquitetónico mostra a totalidade da obra que trabalha em todas as suas vertentes, 
desde o aspeto urbano até ao ínfimo detalhe interior, os valores pretendidos anunciam-se à medida que o corpo 
arquitetónico é apresentado e visitado. Não há a simetria cega de Berlim e por essa razão é um edifício que se 
adapta ao seu redor, à sua realidade e às características que o visitante e cultura procuram em contraste com 
exemplos como o estádio alemão que se impõe e afirma o seu poder por inteiro.
Em Pequim a arena convida a entrada assim como a relação entre as partes, há um momento de divisão dos 
espaços do estádio e na mesma premissa cada um tem a sua própria natureza e sensação. Desta forma em cada 
momento cabe ao visitante experienciar e conhecer as suas singularidades. Esta ideia remete para a relação do 
estádio com o seu espaço exterior e nomeadamente com a malha urbana que se apresenta em redor mesmo. 
Ainda que a relação com o exterior tenha algum distanciamento é em todos os momentos diferente e cria uma 
visão distinta vista de fora. No entanto a natureza da cobertura e da arena permite ao visitante ter uma visão da 
cidade em redor e de toda a malha urbana impercetível devido ao afastamento. Relacionando-se assim de uma 
forma distante com o interior do estádio e com a sua forma mais orgânica. 
Um confronto entre a visão distante formal de uma malha urbana completamente pensada a partir da forma-
função, o estádio surge como uma forma orgânica que contrasta com as formas simples que correspondem 

111 Ideias precunizadas ao longo da obra Saber ver a Arquitetura de Bruno Zevi. 
112 PALLASMAA JUHANI, Olhos da Pele, A arquitectura e os sentidos, trad. Alexandre Salvaterra, Bookman, Porto Alegre, 2011, página 
39.  

Figura 183 e 184
Planta e cortes do projeto. Fachada como elemento estrutural, espacial e funcional.
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conformidade da arquitetura perante os programas exigidos. 
Nesta obra, que se prepara para receber uma massa desconhecida e individualizada de movimentos, emoções 
e seguindo o contraste que faz da cidade em volta mais austera, Herzog & De Meuron utilizam a estrutura da 
cobertura para criar diferentes espaços interiores que permitam ‘‘jogar’’ e dar à massa humana diferentes opções 
e soluções de movimento pois como refere Elias Caneti ‘‘Nada o homem receia mais do que ser tocado pelo 
desconhecido’’113, a vontade dos arquitetos foi criar diferentes espaços para poder haver uma fuga ao espaço 
fechado onde toda a comunidade se sente presa. 
A dupla de arquitetos suíços tenta responder à ideia de estádio com o que vem sendo a vontade das últimas 
décadas na tentativa de criar um espaço social, um organismo completo que possa ser usado quotidianamente e 
que participe na vida da cidade da forma mais completa encontrada.
O estádio nacional de Pequim, de certa forma distante da expressão urbana chinesa, alcança uma forma complexa 
que pode relacionar-se de várias formas com a cidade e mostra a vontade do país de afirmar a sua identidade, 
mesmo que essa esteja neste momento em constante mutação e algo turva para os próprios habitantes. A 
importância de assumir a criação de um ícone foi fundamental pois conseguiu interligar e dar razão às diferentes 
opções que formavam o conjunto, o percurso de chegada é influenciado pela estrutura da fachada mostrando o 
complexo como um todo.

Para os arquitetos a solução começou a ser bem aceite e de certa forma alcançada ainda na fase do desenho do 
projeto com a população a apelidar o design como Ninho de Pássaro, como se já fosse algo parte das suas vidas. 
O espaço para o estádio foi atribuído no conjunto do plano para o complexo olímpico, no centro e numa leve 
subida do terreno. O objetivo era que o estádio e seu espaço resultante continuassem a ser usados como um novo 
tipo de espaço público para a vida dos habitantes após os Jogos Olímpicos.
À distância a arena parece uma grande forma uniforme que balança na paisagem que forma as entradas, em 
rampa, para os visitantes. A cobertura trabalha em conjunto com o interior e incorpora-se nele para servir o 
estádio, em alguns momentos e de alguma distância é possível ter uma ideia de caos e de que os elementos que 
formam a fachada desenham uma espécie de floresta artificial.
Para resumir toda a complexidade e idealização da fachada é para nós, importante referir a ideia dos arquitetos 
quando afirmam que o espaço resultante da cobertura e que cerca todo o interior do estádio é, ao mesmo tempo, 
fachada, estrutura, decoração e espaço público. É a ligação entre o exterior da cidade e o interior do estádio e ao 
mesmo tempo é um espaço urbano autónomo.
É sem dúvida crucial outra ideia que os arquitetos defendem, talvez aquela que diferencia da melhor forma 
o limite da arte e da criação de um estádio para uma cidade, este espaço que liga o interior e o exterior assim 
como o espaço público e parque em volta do estádio, é o espaço que inspira à visita e que vai trazer o visitante 

113 CANETTI Elias, Crowds and Power, Trad. Inglesa Carol Stewart, The Viking Press, New York, 1962, página 15, citação original:’’ 
There is nothing that man fears most than the touch of unkown.’’. 

Figura 185
Grande Muralha da China.

Figura 188
Cidade Proibida, Pequim, China.

Figura 186
Estádio como ícone nacional.

Figura 187
Templo do Céu e envolvente urbana, Pequim, China.
Comparação com o Estádio Olímpico.
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no futuro. Quando não há os grandes eventos desportivos ou culturais no interior, é assim crucial o tratamento 
do exterior quando se pensa na criação de uma peça icónica como um estádio, onde muitas vezes não há esta 
preocupação.
Para essa relação de interior-exterior, a fachada une-se com o rodapé que é criado nesse mesmo elemento para 
receber os visitantes e também para criar diferentes momentos e sensações que possam dar ao visitante um 
panorama sobre todo o complexo.
Um momento que resume a intervenção é na descrição que os arquitetos fazem da obra tem a ver com o título 
do texto onde falam da fachada, Estrutura=fachada=telhado=espaço, e que mostra ao espetador a chave deste 
projeto, a complexidade de chegar à simplicidade em que todos os elementos são, na sua génese, um só. Desde 
uma sensação de natureza e elementos algo arcaicos até uma visão radical e de novidade, os arquitetos afirmam 
a ideia da aparência como estrutura pura e algo que remete para a consagrada experimentação feita em Paris 
no Centro Pompidou por Renzo Piano em que a estrutura é a crua capa do edifício. Interligam o estádio à 
comunidade com a confirmação da alcunha ninho de pássaro onde a estrutura e cobertura estão abertas e de lá 
é possível observar as escadas e os espaços internos, apenas uma membrana translúcida protege o interior das 
condições climatéricas. Juntando a isto e como os vários programas do estádio são independentes devido a toda 
esta liberdade de acesso, a fachada permite responder a uma tentativa de design sustentável que tem a sua própria 
ventilação natural.
Foi concebido como um grande coletivo e isso é visível tanto nas suas imediações como do longe, apesar de todas 
as diferentes formas da fachada. No interior pelo contrário há o menor número de interrupções possíveis e uma 
tentativa de padrão e uniformidade que não existe no exterior.
A descrição feita pelos arquitetos mostra o último momento daquilo que deve ser a arquitetura em relação à 
comunidade, ‘‘A multidão humana forma a arquitetura’’114.

114 HERZOG & DE MEURON, 226 National Stadium, The Main Stadium for the 2008 Olympic Games Beijing, China, 2007, https://
www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/226-250/226-national-stadium.html, acedido a 27 abril 2020, citação 
original:’’ The human crowd forms the architecture.’’ 

Figura 189
Vista de pormenor da fachada do Estádio Olímpico de Pequim.
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Após a influência do estádio como ícone na cidade é o edifício enquanto momento do indivíduo e da comunidade 
que interessa analisar. 
Como qualquer outro edifício o estádio remete as suas origens para a ideia da cabana primitiva de Marc-
Antoine Laugier. O abade desenvolve então a sua teoria, de uma forma filosófica, de simplicidade para resolver o 
dilema da origem da arquitetura onde apenas são importantes os elementos para proteger uma determinada área 
das condições meteorológicas consistindo apenas em colunas, entablamento e frontão sem interessar qualquer 
tipo de ornamento ou fecho de paredes. É por isso uma construção primitiva, um pensamento inerente à 
essência humana de vida e sobrevivência. No seu entender esta era a origem da arquitetura no sentido literal e 
figurativo, ou seja, para si o que importava na verdadeira essência da questão era a funcionalidade da arquitetura 
na sua génese e essa prende-se à proteção e acolhimento do Homem. Laugier entende e transmite a mensagem 
tendo em conta o verdadeiro significado e premissa para a criação do pensamento arquitetónico representando 
assim filosoficamente e moralmente a cabana primitiva como sendo, na verdade, a necessária arquitetura para a 
sobrevivência do Homem. A partir dessa realização a cabana (arquitetura) evoluiu pois o Homem também o faz 
e as necessidades tornaram-se mais amplas e diversificadas.
A arquitetura apresenta-se como a derradeira essência da proteção e da preparação espacial, ou seja, a criação de 
conforto para depois poder desenvolver vida às suas atividades. 
Juhani Pallasmaa mostra precisamente isso quando afirma ‘‘A tarefa da arquitetura consiste não somente em 
disponibilizar abrigo físico ou acolher nossos corpos frágeis, mas também em alojar nossas memórias, fantasias, 

A Dimensão Social

Estádio como Expressão Comunitária e Cultural

‘‘As funções históricas, monumentais, espectaculares, e iconográficas dos estádios no domínio urbano são 
profundas. Cada estádio é um produto de processos geográficos que se cristalizam na sua forma arquitectónica 
e função social. São representativos e representativos enquanto lugares (e espaços) que estruturam o mundo 
vivido e conceptual de quase todos os ambientes urbanos do mundo. Os estádios são locais e símbolos de poder, 
identidade e significado que permitem entrar e interpretar a paisagem cultural através de um meio comum’’. 

Figura 190
A cabana primitiva.

GAFNEY, Christopher, Temples of the earthbounds gods: stadiums in the cultural landscapes of Rio de Janeiro and Buenos Aires, 
University of Texas Press, Austin, 1ª Edição, 2008, página 22, citação original:‘‘The historical, monumental, spectacular, and 
iconographic functions of stadiums in the urban realm are profound. Each stadium is a product of geographic processes that are 
crystallized in its architectural form and social function. These are representative and representational places (and spaces) that 
structure the lived and conceptual worlds of nearly every urban environment in the world. Stadiums are sites and symbols 
of power, identity, and meaning that allow as to enter and interpret the cultural landscape through a common medium.’’. 
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sonhos e desejos.’’115 Assim a partir do momento em que a proteção e necessidades básicas estão resolvidas a 
arquitetura espelha a vida e experiências humanas por isso ‘‘Edifícios e estruturas de épocas distintas enriquecem 
a experiência dos lugares, mas também reforçam nosso sentido de pertencimento, de raízes e de cidadania. 
A identidade cultural, uma sensação de possuir raízes e pertencer, é o terreno insubstituível de nossa própria 
humanidade.’’116.
A cidade existe e altera-se com a passagem do tempo através da arquitetura e da sociedade, dos seus indivíduos em 
termos coletivos e individuais pois ‘‘Identidade não é um aspeto dado ou fechado, é um intercâmbio. Enquanto 
me adapto ao lugar, o lugar se acomoda a mim.’’117.
É então missão da arquitetura e da cidade acompanhar o desenvolvimento do homem e da sua natureza e 
experiências. 
Goldberger mostra numa afirmação curiosa em como a arquitetura pode englobar esses vários momentos ‘‘as 
ruas importam mais do que edifícios’’118 e isto pode ser percetível enquanto momento de vivência humana 
coletiva, enquanto que o edifício é vivido por uma amostra da população a rua pode ser habitada por todos. Não 
obstante essa ideia, o estádio reflete o carácter da rua como Sheard defende ‘‘Os estádios, juntamente com as 
igrejas, são as estruturas concebidas para reunir as nossas comunidades. Hoje em dia não há outra oportunidade 
de fazer parte de uma tal multidão.’’119.
A experiência humana e a evolução das tipologias são refletidos na contemporaneidade e momentos como são 
relatados na Idade Média e especialmente no Renascimento em Itália com as expressões comunitárias desportistas 
nas ruas e praças da cidade sugere a hipótese da cabana primitiva e da resposta formal às necessidades do Homem 
interligar tanto o espaço de proteção como o espaço de convívio e comunicação. Para poder haver espaço 
individual o espaço coletivo é definido, mas esta relação é simultânea pois a definição do coletivo acontece com 
o individual a fazer essas delimitações. Assim sendo o espaço de praça e ruas resolve muitos momentos da vida 
humana e da vivência coletiva comunicando a ideia e essência do estádio desde a Antiguidade remetendo para a 
organização e mostra de eventos a partir da junção de massas.
Com esta reflexão parece-nos pertinente falar num momento de espetáculo que usa a rua, enquanto base para 
arquitetura e experiência humana. Mais concretamente, o palco e foco de atenção é a rua e em seu redor cria-se 
a cabana primitiva necessária para albergar a sociedade para experienciar. 
No Rio de Janeiro, no Brasil, o Sambódromo é uma experiência popular, talvez a mais característica da cidade e 
país e escolhe a rua como palco de atividades, é por isso, a partir da rua que as estruturas são montadas tornando 
a rua mais importante que os edifícios dado ser o espaço necessário para a atividade. De igual modo quando 

115 PALLASMAA, Juhani, Habitar, Juhani Pallasmaa, trad. Alexandre Salvaterra, Gustavo Gili, São Paulo, 2017 página 119. 
116 ibidem. 
117 ibidem. 
118 GOLDBERGER Paul, Why Architecture Matters, Yale University Press, New Haven, London,2009, página 222, citação original:’’streets 
matter more than buildings’’. 
119 SHEARD Rod, The Stadium, Architecture for the New Global Culture, Periplus, Singapura, 2005, página 137, citação original:’’Sta-
dia, along with churches, are the structures designed to bring our communities together. There is no other opportunity these days to be 
part of such a crowd.’’.  

Figura 191
Sambódromo, Rio da Janeiro, Brasil.

Figura 192
Sambódromo no Carnaval do Rio da Janeiro, Brasil.
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Gonçalo M. Tavares refere que para se definir em campo ou espaço de atividade basta ter uma forma de o 
desenhar no chão120, vemos assim a rua como a resposta a coletividade da cabana (arquitetura) e forma a unir as 
pessoas.
A arquitetura é secundária à manifestação popular e serve precisamente os interesses e necessidade direta para o 
evento acontecer, como um espaço para um desfile de Moda onde apenas a pista tem destaque em relação aos 
espaços destinados para a assistência. Não obstante a resposta automática à necessidade, é o passar do tempo 
e das experiências que evoluiu o espaço arquitetónico tornando aquilo que eram estruturas individuais num 
conjunto. Mediante a configuração atual o Sambódromo equipara-se, em termos espaciais às estruturas criadas 
pelos gregos e romanos para corridas. Uma clara alusão espacial, resultado das estruturas para espectadores, assim 
a forma em U assemelha-se ao estádio em Atenas assim como ao Circus Maximus em Roma.
É desta forma óbvio que a arquitetura e consequentemente o estádio deve mostrar a história e desenrolar das 
experiências humanas com o palco a ser peça importante na comunidade. Há vários exemplos onde a importância 
do estádio enquanto peça social, movimento de habitar da comunidade se excede e é rigorosamente visto como 
uma segunda casa. Por exemplo em estádios contemporâneos é muitas vezes transparecida a identidade cultural 
e social da cidade ou região, no entanto como mencionamos neste modo de pensamento vemos a arquitetura 
como uma origem onde a experiência humana se manifesta como fundamental no desenvolvimento humano e 
histórico. À vista disto vemos o estádio em Bilbao, San Mamés como um exemplo adequado aquilo que é a ideia 
da origem, progressão e vivência do edifício enquanto parte da vida comunitária. 
O momento de habitar não se cinge apenas à proteção, sobrevivência mas também ao conforto, desejo e hábito 
de determinada experiência criando o ideal de lugar, o estádio como lugar.
O objetivo máximo do estádio enquanto edifício e da comunidade enquanto utilizadores é corresponder à 
definição de lugar que Marc Augé, ‘‘Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um 
espaço que não se pode definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá 
um não lugar121 e, por isso, ser um lugar de todos e para todos. Segundo a ideia de lugar, o estádio como 
expressão social e da vida quotidiana fazendo com que a vivência interior faça parte do imaginário ideal, Bjarke 
Ingles confirma que esse deve ser um objetivo primordial no desenho do edifício ‘‘é um exercício de criar um 
sentimento comum de união entre adeptos e jogadores.’’122 da mesma forma que Sheard acrescenta ‘‘o desenho 
do estádio requer uma percepção íntima e sentido de lugar - as prioridades sociais e culturais dos fãs locais e a 
importância do desporto ou clube desportivo para uma cidade ou bairro.’’123.

120 TAVARES, Gonçalo M., Atlas do Corpo e da Imaginação, Teoria, Fragmentos e Imagens, Relógio d’ Água Editores, Lisboa, 2019, 
página 30. 
121 AUGÉ, Marc, Não Lugares, Introdução a uma antropologia da supermodernidade, trad. Maria Lúcia Pereira, Papirus Editora, São 
Paulo, 1994, página 73.   
122 BIG, Bjarke Ingels Group, Hot To Cold, An Odyssey of Architectural Adaptation, Taschen GmbH, Koln 2017, página 206, citação 
original:’’it is an exercise in creating a comunal feeling of togetherness between supporters and the players.’’  
123 SHEARD, Rod, The Stadium, Architecture for the New Global Culture, Periplus, Singapura, 2005, página 22, citação original:’’ Sta-
dium design requires an intimate understanding and awareness of ‘‘place’’ - the social and cultural priorities of the local fanbase and the 
importance of sport or a sporting team to a city or a neighbourhood.’’ 

Figura 193
Criação do Espaço.

Figura 194
Vivência do Espaço.
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Como Fernando Távora defende, o arquiteto cria circusntância124, assim o arquiteto como criador de felicidade e 
de lugares de vivência funciona como modelador das tipologias e os exemplos que apresentamos têm em algum 
momento esse ponto de reflexão. O arquiteto desenha o estádio como uma atmosfera, um ambiente onde a 
intensidade das emoções da multidão em combustão cria realidades e harmonias únicas, seja em simbiose pelo 
apoio à equipa visitada ou de uma forma mais hostil para os visitantes. 
Após essa garantia a partir do desenho, é no papel do visitante e daquele que vive o momento e o evento que os 
resultados se mostram, desde a emoção espontânea e momentânea até à eterna memória fazendo jus à opinião do 
autor ‘‘O estádio, tanto ‘‘real’’ como ‘‘virtual’’ é um teatro’’125. A essência desta afirmação mostra o estádio como 
um teatro, não na sua forma e tipologia diretamente mas sim na sua forma de existir perante a comunidade, um 
palco de interpretações.
O estádio mostra-se como uma prova da cidade e sua comunidade, ‘‘Enquanto cada cultura tem os seus rituais 
particulares, todos eles servem para conectar diferentes pessoas através de comportamentos comuns num lugar 
comum.’’126 pois, para além de todas as condicionantes ‘‘a cidade [...] é feita de homens.’’127.
Nesse sentido, o estádio é um espaço de homens e de vida quotidiana. No inquérito já mencionado, vendo a 
cidade a partir da sensibilidade dos usuários, foi questionada a ideia do estádio precisamente como representação 
das massas e da comunidade em geral ao qual a maioria das respostas deu um parecer positivo [90%] confirmando 
o estádio como espaço de expressão cultural e comunitária.  Acrescentando a essa reflexão a comparação entre 
edifícios públicos como podemos observar no gráfico que nos mostra o cinema/teatro como edifício público 
de maior importância e utilização para os inquiridos no entanto seguido do estádio de futebol mesmo antes do 
centro comercial, edifício espelho da sociedade contemporânea capitalista.
Para além do carácter comparativo pedimos para avaliar de 1 a 5 a sua importância na cidade com a maioria das 
respostas a colocarem o estádio no segundo patamar mais elevado como um edifício capaz de gerir e expandir o 
núcleo e comunidade urbana.
Vemos assim o estádio de futebol, um momento de cidade, espaço de cultura, espaço da comunidade e espaço 
de todos, garantindo de forma inequívoca a sua importância e estatuto de lugar urbano. Esse lugar urbano onde 
a comunidade se une deseja representar momentos memoráveis e como Kostof defende ‘‘Onde a multidão se 
reune, faz-se história.’’128

124 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, FAUP Publicações, 8ª Edição, Porto, 2006, página 74.
125 SHEARD, Rod, The Stadium, Architecture for the New Global Culture, Periplus, Singapura, 2005, página 23, citação original:’’The 
stadium, both ‘‘real’’ and ‘‘virtual’’ is a theatre’’.   
126 GAFNEY, Christopher, Temples of the earthbounds gods: stadiums in the cultural landscapes of Rio de Janeiro and Buenos Aires, Uni-
versity of Texas Press, Austin, 1ª Edição, 2008, página 26, citação original:’’While each culture has its particular stadium rituals, they all 
serve to connect diverse people through common behaviors in a common place.’’ 
127 ARGAN, Giulio Carlo, História da Arte como história da cidade, trad. Pier Luigi Cabra, 6ª Edição, Martins Editoria Livraria Ltda, 
São Paulo, 2014, página 223. 
128 KOSTOF, Spiro, The City Assembled, The elements of urban form through History, Thames and Hudson, London, 1992, citação 
original:’’Where the crowd gather, history is made.’’. 

Figura 195, 196 e 197
Gráficos resultantes
do inquérito próprio
O Estádio de futebol 
e a Cidade.

Parque Temático/DiversõesCentro comercial Cinema/Teatro Estádio de futebol Igreja/Espaço de culto religioso
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Esta realidade apresenta-nos o Estádio San Mamés em Bilbao como um lugar da comunidade.
Uma das premissas mais importantes do estádio tem que ver com a grande importância que o estádio tem para os 
habitantes da área. Ao mesmo tempo e tendo já um edifício icónico na cidade havia a dúvida de como proceder. 
Por um lado criando um outro ícone competindo com o Museu Guggenheim ou por outro lado envolver o 
estádio na malha urbana. Esta segunda opção relacionava-se com o anterior e podia assim criar o momento 
icónico no seu interior e por isso a opção escolhida, para o agrado da população que condicionou em larga 
margem o desenvolvimento do projeto.
Esta condicionante da comunidade é um parâmetro muito debatido em vários estádios no entanto em Bilbao 
atingiu um nível diferente pois a massa adepta não permitiu a mudança do estádio para outra localização, mesmo 
havendo uma melhor disponível na cidade. O que aconteceu foi que o projeto e construção foram adaptados 
para que a equipa não tivesse de sair para jogar noutro estádio. Assim o estádio foi construído em três fases o que 
permitiu que a última fase, elaborada durante a pausa competitiva durasse três meses e unificou os dois estádios, 
antigo e novo. O plano era construir o estádio entre o rio, o antigo estádio e a malha edificada ‘‘A localização do 
novo estádio, no final da malha urbana do distrito de expansão de Bilbao, espreitando com privilégio o estuário, 
transforma o edifício numa peça de arquitectura que deve ser introduzida categoricamente e com força, mas ao 
mesmo tempo, respeitando o resto dos edifícios que compõem essa área da cidade.’’129 complementando com 
a ‘‘perceção do edifício erigido como um edifício urbano, em relação com os outros  e não apenas como um 
simples equipamento público.’’130  
Uma noção que encontramos muitas vezes em bibliografia sobre estádios de futebol ou outras arenas desportivas 
tem a ver com o facto do espaço desportivo ser muitas vezes equiparado à catedral religiosa. Esta grande 
importância que a comunidade dá aos seus recintos reflete-se muitas vezes na cidade e também na denominação 
do edifício. Bilbao, assim como Lisboa, têm exemplos que corroboram esta comparação.

129 AZCÁRATE, César, Eng San Mamés Memoria, IDOM, Memória descritiva fornecida pelo gabinete, citação original: ‘‘The location 
of the new stadium, at the end of the urban mesh of the expansion district of Bilbao, peeping over the estuary with privilege, turns the 
building into a piece of architecture that must be introduced categorically and with force, but at the same time, respecting the rest of the 
buildings that make up that area of the city.’’   
130 ibidem, citação original: ‘‘the perception of the erected construction as an urban building, in relation to the others and not just as 
simple sports facilities.’’ 

A Dimensão Social
Estádio enquanto base urbana

Figura 198
Planta da cidade de Bilbao, estádio San Mamés e edifícios de destaque na malha urbana.

Figura 199
Vista do estádio com o Museu Guggenheim no plano de  fundo.

Figura 200
Construção do novo estádio durante o antigo ainda em uso.

Figura 201
Corte do estádio e sua relação com os edifícios e envolvente.
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O estádio reflete uma realidade e a sua atividade reflete um pensamento, assim como as catedrais substituíram 
as arenas e estádios antigos, atualmente o contrário se observa. Para muitos o culto faz-se no estádio e como José 
Mourinho defende ‘‘Sempre senti que futebol é uma religião, não é um desporto.’’131 algo que é muito importante 
para a concepção atual do estádio. Para a comunidade e adeptos dos clubes, a sua casa, o seu estádio, é a sua 
catedral. O estádio da cidade espanhola chama-se Catedral assim como um dos estádios na capital portuguesa, 
do Sport Lisboa e Benfica, também tem essa denominação. Há uma certa verdade nessa designação pois as 
massas adeptas encaram o desporto e o seu clube como uma forma de culto equiparando ou ultrapassando em 
muitos casos a fé religiosa.
Por razões como essa tanto o estádio do Athletic Bilbao e o Sport Lisboa e Benfica fizeram as reconstruções 
do estádio no mesmo terreno em que se encontravam os antigos recintos. Ambas as construções foram feitas 
enquanto os outros ainda funcionavam e ambos mantiveram o nome ou designação popular mostrando quanto 
a comunidade pode ser crucial no momento de mudança ou desenvolvimento da instituição desportiva.
O estádio em Bilbao ganhou com a reconstrução uma maior relação com a cidade pois pôde manter a sua 
relação com a malha urbana, afundando o relvado e bancadas de forma a permitir o controlo da cota e com o rio 
garantindo a relação entre construído, artificial e natureza. 
Com esta relação entre as partes o estádio aparece como um edifício urbano e totalmente integrado mas um 
edifício que ganha destaque em relação ao espaço natural do rio, em consonância com aquilo que acontece na 
mesma cidade com o Museu Guggenheim.
O planeamento do estádio garante-lhe uma posição de influência e dinamização da área, assim o novo edifício 
tenta garantir essas premissas e redinamizar zonas a partir do seu impacto. O projeto tinha que ter em evidência 
a maior escala do novo edifício que devia impactar a cidade e não destruí-la. Normalmente os estádios são os 
edifícios com maior impacto das cidades, tanto em altura como em área e volume. Neste caso a ideia era reduzir 
tudo o máximo possível, para reduzir o seu peso na cidade foi rebaixado 8 metros, as bancadas estavam o mais 
perto do relvado possível e por isso é um dos estádios mais compactos do mundo em proporção com a capacidade 
e nos limites das regras da FIFA, o que no final resultou numa atmosfera única e singular equiparando de forma 
muito similar ao que havia antigamente, premissa pretendida devido à paixão dos adeptos. O arquiteto César 
Azcárate, responsável máximo da equipa de projeto IDOM, optou por usar no estádio o mesmo material que 
Herzog & De Meuron usam em Munique no entanto de uma forma torcida e rígida. Esta opção resulta numa 
relação com os traços fortes da área residencial mas uma materialidade que lhe confere um estatuto diferenciado, 
garantido pelo carácter fechado. Como em Munique há o pormenor da luz que aqui com a presença do rio 
enfatiza ainda mais a sensação de destaque e grandeza daquele espaço para a sua comunidade e cidade. 
O edifício em Bilbao é assim o momento máximo de expressão social e intimidade coletiva sendo um edifício 
pensado em conjunto com os habitantes e para os habitantes.

131 MOURINHO José, José Mourinho: Regras de um treinador para a vida, Regras do Jogo, Netflix, 2018, citação original:’’I have always 
felt that football is a religion, it’s not a sport.’’ 

Figura 202
Estádio San Mamés.

Figura 203
Estádio San Mamés 
em contraste com
a malha edificada.

Figura 204
Fachada enquanto
continuação urbana.
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Toda a importância que o estádio pode obter cria-se então segundo as suas próprias valências e relações com a 
comunidade, facto comprovado desde a sua criação como um momento de reunião comunitária. 
A expressão e resposta imediata à realidade vigente na sociedade não é, atualmente uma prioridade no sentido em 
que a evolução cria-se pela mudança. Esse processo, como vemos a partir das duas últimas gerações de estádios 
com um momento total de pensamento de peça mas também do desenho urbano. Perante este pensamento 
vemos o estádio com sucesso atual como um espaço resiliente e flexível. 
Nos dias de hoje temos oportunidade de experienciar um verdadeiro retorno ao passado no sentido da panóplia 
de usos que podemos ver num estádio na cidade. 
Os mitos romanos podem levar-nos a duvidar de muitas informações que podemos obter sobre essa fase histórica 
mas é certo e comprovado o uso do Coliseu para a simulação de batalhas navais. A complexidade que apresentava 
o edifício mais importante da vida comunitária romana era sem paralelo e por isso tornava possível momentos 
que ainda atualmente parecem mentira.
Tendo sido o primeiro momento registado como uma troca direta de função no espaço principal do edifício é 
também um momento que mostra aquilo que o estádio pode e representa na vida da sua sociedade, ou seja, a 
flexibilidade é a chave e o mecanismo que comprova a pertinência e resiliência que o estádio mostra perante a 
cidade e sua sociedade em todas as épocas. As batalhas navais simuladas na arena romana resultavam numa total 
mudança no ambiente do espaço, no entanto a sua forma de utilização não se alterava porque apenas o palco da 
ação estava ocupado fazendo assim possível o acompanhamento por espectadores. 
Esta premissa, principalmente do uso do espaço principal, resultou em muitos outros momentos de importância 
ímpar para o edifício e sua importância na cidade. Tivemos a oportunidade de ver entre outros, concertos de 
música em vários estádios como no estádio de Alvalade no século XX, nos últimos anos também o estádio do 
Dragão foi palco de concertos agendados para o intervalo entre as épocas desportivas. No entanto a flexibilidade 
mostra na verdade a sua potencialidade enquanto espaço de utilização, também no nosso país é possível 
documentar no estádio da Luz em Lisboa variados eventos com importância social. Desde os usuais concertos 
nesta tipologia, temos outros momentos que consistem em amostras mais segregadas da população com reuniões 
religiosas, onde no caso o palco(relvado) não foi diretamente utilizado sendo apenas espaço a instalação de 
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Figura 205
Simulação naval no Coliseu de Roma, Itália.

Figura 206
Desenho da simulação naval no Coliseu.

Figura 207
Preparação de concerto no Estádio do Dragão.

Figura 208
Início de concerto no Estádio de Alvalade.

Figura 209
Fim de concerto no Estádio da Luz.

Figura 210
Evento das 7 Maravilhas do Mundo no Estádio da Luz.
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grandes ecrãs. No entanto este estádio alcançou um estatuto e dimensão de flexibilidade com um evento único 
e sem igual manifestação cultural numa escala mundial. O evento de atribuição das 7 Maravilhas do Mundo foi 
realizado em 2007 no estádio da Luz com atenção e visitas de foro mundial colocando obviamente o edifício em 
destaque mas principalmente a cidade de Lisboa e o país, Portugal. 
É já na segunda parte da década de 2010 que surge ainda outra proposta inovadora de utilização do espaço 
principal do estádio. Um estádio austríaco construído para o Euro 2008 e sem uma utilização significativa, a 
não ser umas poucas centenas em jogos da segunda divisão, viu nesta instalação uma oportunidade de impactar 
a sociedade e ganhar assim um novo ímpeto na sua relação com a cidade, país e mundo.
A inspiração para a intervenção é uma gravura do século XX que relata uma realidade onde a natureza pode 
apenas ser contemplada num espaço fechado como um estádio de futebol, numa clara analogia com aquilo que 
se passa atualmente nos jardins zoológicos, casa de muitas espécies extintas do seu habitat natural.
Assim a instalação foi relativamente simples em termos de idealização. O ponto de partida foi a gravura e a partir 
desse momento tornou-se claro o objetivo de colocar a instalação em prol da chamada de atenção à comunidade 
e não diretamente como um espaço para viver e percorrer. Resume-se mais concretamente num momento 
político e ideológico de defesa da natureza e crítica à própria forma de viver. De uma forma algo paradoxal, o 
estádio que serve como palco para a preservação da natureza foi o mesmo que alterou o espaço em questão, antes 
natural atendendo à máxima da arquitetura como agente de reinterpretação da natureza.
Para além da chamada de atenção às práticas da sociedade é igualmente direcionada aos poderes políticos e 
económicos pois, este momento de crítica e atenção acontece num edifício de cem milhões de euros que não 
contribuiu em grande escala para a mudança de perspetiva e usos daquela área em concreto. 
A intervenção tem, desde o primeiro momento de existência uma capacidade de chamar atenção para si 
conseguindo colocar a cidade e o país no mapa de momentos culturais importantes, trabalhando em prol de um 
objetivo comum. Após a inauguração da instalação, o estádio é oficialmente um museu aberto ao público de 
forma gratuita funcionando totalmente como uma nova praça pública presente no seio da vida urbana e onde é 
possível ficar e/ou apenas passar.
Tratando-se de um momento único e do estádio ser necessário para o seu uso primário a instalação tratou-se de 
uma intervenção temporária e por isso, desde o seu fim em 2019  que se prepara uma transladação da floresta 
para as imediações do estádio criando com ela um momento de reunião e ligação entre o espaço urbano, o espaço 
construído fechado e a natureza que se encontra em redor de toda a área. A ideia de criar um espaço público para 
o estádio surge no sentido de não perder a mensagem e poder utilizá-la de forma permanente como uma ligação 
do estádio à cidade e também símbolo urbano, para além disso era também objetivo não prejudicar os elementos 
naturais que faziam parte da instalação.

A flexibilidade apresenta-se assim como a chave para a pertença de muitos estádios na sociedade atual. Pode ser 
explicado como uma forma de, ganhar influência em áreas menos propícias a espaços assim ou a dar um estatuto 

Figura 211
Ilustração baseada 
na obra
The Unending 
Attraction of Nature 
de Max Peintner.

Figura 214
Momento 
Expositivo.

Figura 212
Intervenção do curador suiço Klaus Littmann, Klagenfurt,
Áustria. 

Figura 213
Natureza como momento distinto. Estádio como espaço
de afirmação cultural.
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de importância em grandes centros urbanos garantindo aos mesmos uma panóplia de todas as funções que pode 
conter.
Neste raciocínio parece-nos evidente a pertinência de dois exemplos: o Sapporo Dome Stadium no Japão e o 
Madison Square Garden nos Estados Unidos da América.
Enquanto que o exemplo em Sapporo funciona como um marco na ilha japonesa de Hokkaido no norte 
do país chamando atenção para a zona, o exemplo em Nova Iorque está rodeado de edifícios com grande 
importância nos fluxos da cidade americana que funciona como um centro de todo o tipo de atividades humanas 
e contemporâneas.
É assim importante perceber que mesmo em realidades e circunstâncias totalmente opostas, a ideia da flexibilidade 
existe de forma a garantir uso e importância ao espaço já de si importante, nem que seja na componente física. 
É factual que o Coliseu de Roma não usou as simulações navais como chamativo público pois tinha uma taxa de 
ocupação muitas vezes maior àquela que era pensada no entanto essa flexibilidade garantiu-lhe uma importância 
sem igual e um espaço na história como lugar da sociedade romana, como um espelho dos seus ideais. Nessa 
linha de pensamento é possível analisar o Garden, nome abreviado pelo público, como uma linha de pensamento 
paralela à do Coliseu. Assim o equipamento, construído no centro de Manhattan Nova Iorque, ergue-se como 
um centro para assistir a espetáculos de cariz desportivo e cultural no núcleo de toda a ação e passagem, ou seja, 
o espaço não tinha como obrigação oferecer uma panóplia tão diversificada de usos, é no entanto essa oferta 
que lhe garante o carácter e dimensão que tem sendo um dos espaços polivalentes mais importantes, utilizados 
e divulgados no mundo.
Devemos pensar no estádio como um edifício cultural e de espetáculo, no caso específico debruça-se no desporto. 
Isto deve acontecer pois a tipologia define-se pelo seu impacto, tanto a nível físico como social.
Esta arena na cidade de Nova Iorque funciona como um momento de totalidade. Este estatuto é conferido por 
várias razões, falando deste edifício como peça na cidade a ideia de espaço multiuso mostra como as ideias de 
Nash podem ser revisitadas quando pensamos na importância das peças na malha urbana ou especificamente 
numa peça, assim uma peça funciona enquanto parte para somar ao todo.
O Garden, é tratado é talvez a arena mais multifuncional do globo pois para além da óbvia função desportiva 
tem também condições de receber todo o tipo de espetáculos. Para além do espaço principal tem também um 
auditório para espetáculos reduzidos, tem outros dois espaços capazes de utilização em massa. No entanto o que 
demonstra o seu carácter permeável é a existência de espaços de escritórios em grande escala e mais importante 
ainda a estação Penn, uma das mais importantes estações de metro na cidade norte americana.
Um dos grandes hubs sociais de Manhattan, a Penn Station está diretamente relacionada com o Garden e funciona 
como uma das partes do edifício servindo como espaço de entrada mas também de passagem para o mesmo. O 
recinto é, por isso, servido por diferentes entradas, exteriores e diretamente das avenidas da cidade mas também 
subterrâneas pela estação mencionada.
Uma das mais-valias do recinto tem a ver com o seu estatuto na cidade, isto é comprovado pela história e 

Figura 215
Sapporo Dome,
Japão.

Figura 216
Madison Square 
Garden, Nova Iorque, 
Estados Unidos da
América. 

Figura 217
Madison Square
Garden na cidade.
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mudanças no edifício pois mesmo com as muitas reabilitações é sempre um espaço chave para a cultura e 
desporto na cidade.
A sua localização é sem dúvida um grande fator para a importância que tem na malha urbana mas também a 
sua história foi elevando esse estatuto por ter sido casa de todo o tipo de eventos atraindo pessoas de todos os 
quadrantes sociais e interesses culturais e desportivos.
A denominação regista outra corrente de importância no país, Madison foi o quarto presidente dos Estados 
Unidos da América e é uma das razões pela qual a arena de Manhattan ser a única presente na liga de basquetebol 
(NBA) que não tem um nome alterado devido a patrocinadores. O seu carácter histórico e de homenagem 
garante um estatuto acima de todos os outros espaços e não necessita de se subjugar a compromissos publicitários 
e económicos.
Inicialmente no espaço onde se encontra o recinto foram construídos dois edifícios. O primeiro da década de 
1880 e sem cobertura o que impossibilitava o seu uso sob meteorologias adversas. O segundo foi começado em 
1890 e tornou-se no segundo edifício mais alto na cidade e tinha uma presença forte na superfície urbana tendo 
capacidade para 8 mil pessoas. No entanto foi demolido e construído outro espaço para empresas de seguros e 
tinha capacidade para pouco mais de 18 mil espectadores mas que também seguiu o mesmo caminho quando 
foi construído na década de 1960 a arena atual.
A arena foi na história moderna de Nova Iorque um espelho da evolução mas também da diferença já que foi 
construído e reconstruído por quatro vezes.
O primeiro edifício era descoberto mas foi reconvertido na primeira arena fechada para poder ser um centro de 
espetáculo na cidade. Enquanto espaço público para a cidade, a arena tem importância no entanto a reconstrução 
não exalta o seu potencial e carácter de espetáculo e de eventos vários pois assemelha-se a um dos muitos edifícios 
de escritórios que a rodeiam.
A nosso ver a atenção sobre este edifício deve-se à sua permeabilidade e seu potencial para ser sempre um espaço 
de junção da comunidade, para qualquer tipo de evento. Este exemplo serve perfeitamente a reflexão que John 
Bale faz sobre novas intervenções em estádios denominando-os de ‘‘tradiums’’132 pois são estádios que contém 
outras funções nomeadamente edifícios de escritórios, hotéis, shoppings, museus, teatros e salas de espetáculos e 
que até em certos momentos apenas ‘‘têm a forma e função do estádio mas aparentemente nenhum deles o é.’’133.
O recinto é onde se espelha melhor o carácter híbrido das arenas desportivas, no caso não é um estádio de futebol 
mas pareceu-nos importante a referência pois o leque de opções mostra como as opções são ínfimas e os edifícios 
da tipologia devem estar preparados para se comportarem de acordo com a cidade e comunidade. De modo a 
que se comportem como uma peça que se soma às outras de forma a construir o todo. 
O grande contributo do Madison Square Garden é a sua forma de adaptar à realidade e sua comunidade de forma 
a que possam ser sempre um espaço importante e crucial na vida de lazer da cidade. O facto de que para além 

132 GAFNEY, Christopher, Temples of the earthbounds gods: stadiums in the cultural landscapes of Rio de Janeiro and Buenos Aires, Univer-
sity of Texas Press, Austin, 1ª Edição, 2008, página  17.
133 ibidem, citação original:’’have the form and function of a stadium, but apparently none of them are.’’. 

Figura 218
Madison Square Garden adaptado para atendimento médico durante a pandemia da 
Covid-19.

Figura 219
Corte esquemático e as diferentes funções da arena
Madison Square Garden.

Figura 220
Contraste formal entre Madison Square Garden e os edifícios 
típicos da cidade.
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dos espaços de estar, o edifício conter também espaços para todo o tipo de movimentos mostra aquilo que é um 
recinto completo, com diferentes áreas de especialidade e usos sendo um exemplo para as intervenções atuais.
Por outro lado o Sapporo Dome, usado nos Jogos Olímpicos de inverno de 1972 e também no mundial de 
futebol de 2002. O estádio e a sua cidade no norte do Japão foram-se tornando, com estes eventos espaços 
importantes para o desporto mundial como um elemento inovador e flexível.
Todo o uso que teve e o seu próprio desenho levou à sugestão e a construção de um espaço multiusos e que fosse 
possível não usar o relvado, ou seja, poder retirar o relvado para outro tipo de eventos. Como tem a cúpula, a 
cobertura fechada, o edifício pode e é usado para todo o tipo de eventos. Para além disso, tem lugares que podem 
ser adicionados ou retirados e o relvado que desliza para fora da área do estádio.
Hiroshi Hara foi o arquiteto que ganhou a competição para a construção daquilo a que o próprio chamou de 
dupla arena. A arena fechada seria rodeada por arquibancadas enquanto que a arena ao ar livre era ladeada por 
uma linha de relva onde os visitantes se podem sentar para ver qualquer evento. Como a abertura da cobertura 
não era a solução desejada, esta ideia de mover o relvado acabou por ser a solução necessária e requerida.
O espaço de fora funciona em parceria com o jardim que é uma espécie de bancada construindo de uma forma 
orgânica a envolvente podendo dessa forma relacionar o estádio com a sua envolvência de infinitas formas. 
Enquanto que no espaço interior, e apesar da sua flexibilidade não é, um espaço onde se possa alterar a forma de 
assistir ao espetáculo. A organização dos lugares para o público são alterados entre eventos como por exemplo de 
basebol para futebol pois no futebol há assentos mais perto do relvado devido ao ambiente desejado. Isto acontece 
no sentido em que as bancadas, mais ou menos perto do palco de ação, têm regulamentação e funcionam como 
espaços individualizados e fixos, ao contrário do espaço exterior que pode funcionar como qualquer espaço verde 
com diferentes e livres organizações da multidão.
A dupla arena foi vista como uma metáfora com óculos devido à sua forma e carácter de criação de dois espaços 
com premissas iguais mas ambiente e espacialidade que podem ser totalmente contrários no sentido de poder 
servir melhor a comunidade. 

Quanto ao estádio como um momento de resiliência tanto do quadrante político como comunitário não vemos 
melhor exemplo do que o estádio nacional inglês, Wembley Stadium.
O estádio, visto como o espaço de maior expressão futebolística e consequentemente social do território 
britânico, foi desde a sua criação visto como um símbolo primeiro britânico e depois mundial. Por essa razão, a 
sua demolição/destruição nunca foi ponderada, tanto mais a sua flexibilidade e adaptabilidade para outros usos 
pois não vai de encontro com aquilo que o espaço oferece e defende como o grande espaço de culto do desporto 
britânico.
Dessa forma a vontade foi sempre de reconstruir, readaptar o estádio à realidade contemporânea e foi essa a 
encomenda feita a Sir Norman Foster para o atual estádio. Para além desse carácter de culto que ficou ainda mais 
pronunciado com um estádio de padrões e condições extraordinárias, o elemento escultórico presente na sua 

Figura 221
Segunda arena. Momento público orgânico. 
Sapporo Dome, Sapporo, Japão.

Figura 222
O segundo relvado com a possibilidade de uso no local ou 
troca para o interior.

Figura 223
Estádio Wembley, Londres, Inglaterra.

Figura 224
Vista aérea do estádio e seu contraste.
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estrutura permite funcionar como duas soluções. Uma enquanto visão para a cidade de Londres pois apresenta-
se como um elemento diferenciador e agora parte do skyline da capital inglesa. Por outro lado e como elemento 
de diferenciação é também o espelho daquilo que procuram naquele edifício, um espaço diferenciado e de um 
carácter especial funcionando o elemento estrutural como uma forma de conectar a sensação e escala sobre-
humana que tanto edifício e função do mesmo têm. 
O antigo estádio (ver corte de comparação) estava muito degradado e não respondia às necessidades e o maior 
problema tinha a ver com o facto de ser muito importante não só para a cidade mas pelo país. Prende-se com o 
facto de ser um símbolo nacional e deveria ser tratado como tal. Defendido por muitos como o sonho do futebol 
e o lugar de maior destaque, é como Sven Goran Eriksson afirma ‘‘Wembley é, para um adepto de futebol inglês, 
Meca’’134.
A ação de reabilitar o estádio fez com que desenvolvessem ideias complexas e permitissem colocar o estádio entre 
a elite desta tipologia.
Uma grande curiosidade do desenho por parte dos arquitetos é relacionado com o evento mais importante 
do ano no estádio, por isso, os arquitetos queriam criar o melhor ambiente para esse evento ‘‘os arquitetos de 
Wembley contrataram astrónomos para calcular a posição do sol em Maio para poderem desenhar a cobertura 
móvel para evitar sombra no relvado no dia da final da taça.’’135.
A parte mais icónica do estádio é o arco que funciona estruturalmente para a cobertura e também põe o estádio 
no skyline da cidade de Londres e dá-lhe uma visão mais abrangente do que a sua própria função e uso. A ideia 
formal do elemento não surge do acaso mas antes da preexistência que continha duas torres gémeas a desenhar 
o pórtico de entrada principal do antigo recinto. O arco atual funciona numa metáfora de entrada que existia 
anteriormente, com duas torres, e a sua escala é corroborada pela tentativa de chamar e acolher toda a cidade. A 
acrescentar a isso o elemento funciona como suporte da cobertura. A entrada atual mostra uma maior abertura e 
ideia de receber em comparação com a anterior entrada com duas torres como uma entrada muralhada.
Mesmo tendo em conta o carácter primário do futebol, o estádio tem a possibilidade de erguer uma plataforma 
para outras atividades atléticas que reduz a capacidade de 90 mil para 67 mil pessoas.
No entanto a razão chave deste estádio é o seu simbolismo comunitário, como uma casa de todos os amantes do 
futebol, Péle afirmou que Wembley é ‘‘A igreja do futebol.’’136.

A vontade de inovar e fazer parte do futuro é inerente a qualquer estádio de futebol com cada tentativa a 
contribuir para o futuro da tipologia e assim trazer todo o tipo de opções para o ambiente em questão podendo 
haver diversidade e autenticidade em cada solução. O Stade de France em Paris apresenta-se para o primeiro 

134 SHEARD, Rod, The Stadium, Architecture for the New Global Culture, Periplus, Singapura, 2005, página , citação original:’’Wembley 
for an English football fan is Mecca.’’. 
135 ibidem página 24, citação original:’’The Wembley architects employed astronomers to calculate the position of the sun in May so 
they could design the rectratable roof to avoid shad falling on the pitch on the day of the Cup Final.’’. 
136 ibidem página 28, citação original:’’The church of football.’’. 

Figura 225
Antigo estádio.
As torres como
pontuação da 
entrada.

Figura 227
O estádio e o seu 
momento de 
afirmação.

Novo Estádio

Antigo Estádio

Figura 226
Corte esquemático
entre o primeiro
Estádio Wembley e
o atual.
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olhar como um estádio rijo e de um desenho acabado quando na verdade é um estádio que facilmente altera a 
configuração das bancadas, pois permite o recuo de 15 metros na parte inferior. No entanto é na cobertura que 
está o maior momento de autenticidade do estádio com a estrutura, que pesa quase tanto como maior ícone 
parisiense, a Torre Eiffel, incorpora toda a iluminação e acústica do espaço apresentando-se como o elemento 
chave para a utilização do estádio. O elemento é ainda capaz de filtrar a luz solar e pode ser usado para efeitos 
de luz especiais.
O estádio como espaço flexível, adaptável ou resiliente é, a nosso ver, um transparente paralelismo daquilo que 
a cidade é para o Homem. Ou seja, um espaço de expressão e organização de eventos e funções necessárias para 
a premissa do ser social e ser em comunidade, o indivíduo transforma-se e adapta-se como transmite nas suas 
construções, sendo estas e nomeadamente os estádios momentos primeiramente pensados para a comunidade. 
Tornam-se espaços urbanos e comunitários desde a sua origem, sem na prática interessar a sua forma mas sim a 
função, na linha de pensamento de Kostof quando afirma ‘‘Em todas as eras espaços urbanos – ruas e praças – 
serviram para albergar espetáculos nos quais os cidadãos participavam como atores ou audiência. A vida urbana 
é nada senão teatral.’’137.

137 KOSTOF, Spiro, The City Shaped, Urban Patterns and Meanings Through History, Thames & Hudson, 1ª Edição, London, 1991, 
reimpressão 2017, página 222.  

Figura 229
Corte longitudinal 
Wembley Stadium.

Figura 228
Vista interior e do 
arco.
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O estádio é uma peça chave para aquilo que é o futuro da cidade e das suas comunidades, por essa razão e como 
vários autores defendem, os edifícios de grande escala são cruciais de forma a criar continuidades ou ruturas que 
possam resolver ou desenvolver vários parâmetros urbanos.
A chave para o estádio do futuro resume-se assim de forma simples e óbvia naquilo que deve ser uma maior 
capacidade de oferta de serviços e atividades no mesmo espaço. Naquela que é a era da automatização e dos 
objetos chave na sociedade permitirem reações, funcionalidades automáticas e fundamentalmente um sem 
número de opções, os estádios têm também que englobar esta realidade. 
No norte de Londres, de alguma forma deslocado do núcleo urbano da capital inglesa encontramos sediado 
o clube de futebol Tottenham Hotspur Football Club. Um dos clubes mais importantes no panorama inglês 
ganhou em 2019 o novo protótipo daquilo que é o estádio daquilo que se pode antever como o início da 
próxima geração, para além de pensar na peça, na cidade a partir da peça e obviamente na peça pela cidade, o 
estádio apresenta-se como um edifício completo em todos esses parâmetros. 
No entanto o fundamental é que se apresenta também completo na forma individual de servir o visitante, ou 
seja, a partir desta nova realidade o estádio não será apenas refletido na ideia do caldeirão de emoção total, 
o espaço transforma-se numa soma de emoções separadas e cada uma com tratamento e opções individuais 
formando assim, só após a experiência individual, a intimidade coletiva.
O que queremos explicar com esta ideia espelha-se nas opções de projeto. O estádio não é projetado somente 
para a sua função primordial, o futebol, onde depois se acrescentam as especificações para a vida quotidiana 
como lojas, museu, ginásios e outro tipo de serviços. O estádio é projetado para além do futebol servir outros 
desportos principalmente o futebol americano o que incluiu diversas especificações no tamanho do relvado e 
organização espacial das bancadas. 
Assim o edifício mostra tudo na mesma importância, seja o espaço para futebol, futebol americano, acessibilidades 
e serviços, o estádio é um edifício completo com diversas funções, todas equiparadas e de forma similar 
importantes para o funcionamento e sucesso do mesmo.
O relvado é por isso um momento da inovação no edifício. A estrutura construída permite que os dois relvados 
(futebol e futebol americano) estejam sobrepostos e com a possibilidade de movimento do principal (futebol) 
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Figura 231
Novo estádio e 
relação com a 
cidade.

Figura 230
Contraste 
formal entre o novo 
Tottenham Hotspur 
Stadium e o antigo 
Estádio White Hart 
Lane.
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para uso diferente. Como estão sobrepostos as alturas são diferentes, estando o relvado para futebol americano 
numa cota inferior de forma a ter o espaço necessário para as suas características, esses espaços são depois 
alterados e compensados para o uso futebolístico. 
No olhar dos arquitetos responsáveis pelo desenho do estádio, este apresenta-se como ‘‘O Santo Graal do desenho 
de estádios desportivos: O palco verdadeiramente multifuncional’’138 e o reflexo dos trinta anos de trabalho do 
gabinete, o que espelha a sua ideia de pensar o edifício como um espaço da cidade, que é cidade, refletindo a 
Grandeza pretendida.
O desenho importa-se em todos os espaços mas também em todos os intervenientes fazendo com que a 
experiência de todos, de forma individual, seja a mais importante.
O estádio surge precisamente pela reformulação da área envolvente, o antigo estádio, um típico estádio inglês na 
sua forma e encontro com a malha urbana, relembrando a Primeira Geração e seu arquiteto Archibald Leitch. É 
então o estádio o espelho da mudança mostrando a diferença do plano urbano que passa da típica malha urbana 
com o estádio típico para uma área diferente, nova e inovadora concretizada pelo estádio.

Por outro lado a intervenção projetada para o Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar em 2022, de um 
estádio composto por contentores apresenta ao público uma mostra de largas possibilidades para a construção 
de estádios.
A razão para o uso dos contentores tem que ver com a possibilidade do estádio poder ser desmantelado e movido 
para outro terreno. Para além da possibilidade de mudança de toda a estrutura há consequentemente a mesma 
para pequenos espaços componentes do estádio como assentos, ou seja, bancadas e mesmo serviços de banho e 
balneários.
O recinto, de 40 mil espectadores pretende também ser um palco reciclável após o evento futebolístico 
combatendo assim a possível inutilização do mesmo. Da mesma forma é pretendido ou pelo menos pensado a 
possibilidade de o estádio ser utilizado noutro evento, ou seja, movido de localização e/ou ser separado para criar 
diferentes espaços desportivos e culturais, no mesmo lugar ou não.
Acrescentando a esta ideia de não desperdiçar a estrutura há também essa vontade para os materiais que podem 
ser contentores usados, ou melhor, reciclados. Para os arquitetos “Estamos confiantes que este conceito inovador 
e sustentável será uma inspiração para arquitetos e outros que desenvolvam estádios no mundo, capaz de criar 
palcos e esteticamente aprazíveis que oferecem um legado de possibilidades”139. Esta opção trabalha para além de 
todos os momentos do estádio usual e reduzem desta forma a influência do estádio em termos ambientais, uma 

138 LEE, Christopher, The Holy Grail of Sports Stadium Design: The Truly Multi-Use Venue, POPULOUS, 16 Fevereiro 2018 , acedido a 
10 Setembro 2020, https://populous.com/holy-grail-sports-stadium-design-truly-multi-use-venue, citação original:’’The Holy Grail of 
Sports Stadium Design: The Truly Multi-Use Venue’’.
139 BLOCK, India, Qatar’s shipping-container football stadium can be taken apart and reassembled after the match, Dezeen, 7 Dezembro 
2017, acedido a 13 Setembro 2020, https://www.dezeen.com/2017/12/07/qatar-2022-fifa-world-cup-shipping-container-stadium-foo-
tball-fenwick-iribarren-architects-doha/, citação original:’’ We are confident that this innovative and sustainable  concept will be an 
inspiration for stadium developers and architects around the world, capable of creating aesthetically pleasing venues that offer new legacy 
possibilities’’. 

Figura 232
Estádio e o uso de
diferentes desportos.

Figura 233
Estádio Ras Abu 
Aboud, Doha, 
Qatar.

Figura 234
Edifício reciclável
como protótipo
de futuro.
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aposta englobada em todos os outros palcos que o Qatar prepara para o evento. 
O estádio, devido à sua escala, surge atualmente como um espaço de grande importância no desenvolvimento 
das nossas cidades, assim parece-nos fundamental o pensamento do mesmo no futuro e qual será o seu impacto 
a longo prazo, por isso estes exemplos apresentam-se como pertinentes para essa evolução.

Figura 235
O contentor como
peça de projeto.

Figuras 236 e 237
Vistas interiores da 
vivência espacial.
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O Estádio Municipal de Braga apresenta-se diante nós como um projeto de futuro, um movimento vanguardista 
do lápis do arquiteto. O estádio, é, na sua essência um estúdio de televisão.
Na memória descritiva do estádio Eduardo Souto de Moura explica rapidamente a sua interpretação do programa 
e relação com a proposta e área em questão.
‘‘A nossa implantação é a consequência de não devermos fazer uma ‘‘barragem’’ à linha de água que naturalmente 
percorre o vale. A alternativa foi deslocá-lo para poente, adoçando-o à encosta, como um anfiteatro romano.
Hoje o futebol é um espetáculo, tal como o cinema, o teatro e a televisão, daí a opção de fazer apenas duas 
bancadas. Hoje ninguém aguenta ver um peça do Peter Handke em ‘‘zoom’’, atrás das balizas.’’140.
Para além da interpretação dos intervenientes principais, é a opinião e visão de outros que torna este edifício 
tão ímpar e importante para a arquitetura enquanto arte e prática mas, obviamente para a tipologia do estádio 
e espaços desportivos.
Assim, Jorge Figueira argumenta que ‘‘O Estádio Municipal de Braga, uma obra, em construção, de Eduardo 
Souto de Moura, faz-nos subir a adrenalina, recriando o conceito setecentista de ‘‘sublime’’: um medo-espanto 
motivado por ‘‘objetos’’ de grande dimensão dramaticamente suspensos na sua glória.’’141

‘‘É um ‘‘objeto’’ contido, controlado, mas simultaneamente exaltante, ‘‘maior que a vida’’. É-o ainda mais quando 
remete para uma certa intemporalidade tipológica- o anfiteatro clássico- mas confronta-nos diretamente com a 
erupção moderna da engenharia, do betão, das grandes consolas, da iluminação elétrica.’’142 e ainda acrescenta 
a surpresa de outros ‘‘[...] Ao avistar o estádio, Paulo Mendes da Rocha exclamou: ‘‘isto é o que é bonito na 
arquitetura: sem o Pavilhão de Portugal (de Álvaro Siza) não existiria esta obra’’143.
O estádio surge como um objeto invasor da natureza porque não só a conquista como também a altera, o pedido 
é direto e cria um desafio, encaixar o estádio numa pedreira. Fica assim diretamente conhecido como a ‘‘pedreira’’ 
e revela-se como um objeto icónico e que se eleva como duas partes unidas por uma linha de contacto. Desse 

140 SOUTO DE MOURA, Eduardo, Entrevista a Eduardo Souto de Moura, DIAS Ana S., Por Outro Lado, RTP 2, 4 de Maio de 2005. 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/entrevista-a-eduardo-souto-moura/ acedido a 18 Agosto 2020. 
141 FERNANDES, Fátima e CANNATÀ, Michele, Estádio Municipal de Braga, FIGUEIRA, Jorge, Uma Arquitectura para o Futebol, 
Civilização Editora, página 111. 
142 ibidem página 113. 
143 ibidem página 115. 
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Figura 238
Vista aérea do 
Estádio Municipal
de Braga e cidade.

Figura 240
Diálogo silencioso
entre construído e 
desconstruído.
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modo, cada bancada se ergue em contacto com a envolvente, uma fisicamente fixada na pedreira, a poente e por 
outro lado a bancada nascente com uma relação visual sobre o vale e complexo desportivo. As duas são unidas 
pela estrutura de cabos que se assemelha e inspira nas pontes tradicionais Incas no Peru. Como são duas partes 
iguais a diferença é relevante mediante esses contactos.
O espaço urbano não era bem definido e surgia como a área perfeita para desenvolver e expandir a cidade. Surgiu 
assim a ideia do parque urbano que seria construído a partir do edifício desportivo de forma a poder ganhar 
protagonismo com um edifício de importância social e económica sendo um marco para a cidade e comunidade.
Partindo de uma localização maioritariamente natural o arquiteto Souto de Moura não só a conquista como a 
molda para trabalhar melhor com a sua presença. A pedreira é alterada para poder albergar o estádio e as suas 
ancoragens.
Um pormenor crucial deste estádio e do pensamento do mesmo prende-se com o facto de a orientação e 
pensamento do espetáculo se referenciar nos teatros gregos, a opção é espelhada tanto na organização visual como 
na forma como a bancada se prende à forma natural da pedreira. O estádio que se resume numa experiência 
inovadora é também uma experiência que remonta à Antiguidade e às origens do espetáculo na Grécia.
Sem os topos construídos o estádio mostra-se como dois anfiteatros, um natural, devido à encosta, e outro 
artificial que se mostra em todo o seu esplendor enquanto forma bruta e criadora do objeto escultórico que pode 
ser simplificado em três gestos. 
O estádio insere-se em dois parâmetros importantes na análise que fazemos a esta tipologia. Sendo um edifício 
com o objetivo de expandir a cidade e se encontrar num dos limites do tecido urbano é importante nesse 
momento, no entanto existe também a análise enquanto peça isolado e icónica pois devido à sua implantação na 
encosta não parece fazer parte nem ladear qualquer malha urbana.
A terceira parte do estádio, é a cobertura e a sua forma de ligação. As duas funcionam como uma unidade e que 
suportam e fecham a estrutura das bancadas curvadas como uma ponte de corda e madeira. 
A malha urbana é limitada na linha do estádio pela colina e pedreira que o mesmo utiliza. Esta opção existe 
para tentar fazer a ligação entre as duas cotas, no entanto a cota mais baixa, onde o estádio se implanta é 
maioritariamente ocupado por terrenos vazios, agrícolas e/ou serviços vários. Esta cota mais baixa foi unificada 
através das estradas para a circulação e estrada nacional que atravessa a cidade e região em redor.
As justificações do arquiteto mostram claramente como se procedeu e raciocinou para a conceção da obra, 
mostrando aquilo que pode ser uma hipotética próxima geração de estádios, ou seja, estádios primordialmente, 
ou mesmo apenas, pensados para a transmissão televisiva e não para os visitantes.
‘‘O futebol é que pode ter evoluído porque se calhar as condições de ver um jogo em que havia as bancadas 
completas estava normalizado de tal maneira, quando o futebol passa a ser um jogo para ser transmitido por 
redes de televisão [...] mais importante que o jogo propriamente dito são as condições de filmagem desse jogo 
o mais próximo possível a um estúdio de televisão, daí as luzes verticais, daí o fecho das paredes aproveitando 

Figura 241
Planta projeto e envolvente.

Figura 242
Alçados e cortes do estádio.
Relação entre construído e natural.
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uma pequena pedreira que existia que eu aumentei por isso não acho nada doido [...] o futebol é que mudou’’144.
O estádio deve-se comportar como um anfiteatro antigo ou como um cinema ou estúdio televisivo. E pela sua 
interpretação em conjunto com a sua cultura Souto de Moura anteviu aquilo que podia ser a melhor solução 
e por outro lado uma solução mais convencional e por isso mais preparada para a perceção popular ‘‘fiz dois 
estádios, encomendaram-me um, fiz um a dizer assim: aqui está mas fui lá ver o sítio isto podia ser outra coisa, 
porque as condições do sítio, isto podia dar uma alternativa com mais piada’’145. 
O arquiteto sugeriu até a construção em pleno na pedreira mostrando assim como, na sua opinião a arquitetura 
deve fazer parte do artificial, construído, e vice-versa ‘‘há a natureza depois há as estradas, as casas, as cidades, 
a arquitetura precisa da natureza, portanto é um jogo em que vai descobrir a ausência de energias que aquele 
sítio não tem e vai repor com a parte artificial, um bocado aqui com a pedra, o vazio que estava aqui o que isto 
precisava foi reposto num instante’’146. A instalação na pedreira segue a ideia do anfiteatro grego. A primeira 
ideia era como referido em cima exatamente transformar a pedreira numa bancada, algo impossível em termos 
práticos devido aos fatores temporais e económicos da realização do estádio.
A opção pela inspiração direta nos teatros acontece porque nesses espaços todos têm uma posição privilegiada e 
central para observar o espetáculo, para Souto de Moura isso era fundamental, não só para aqueles que estariam 
presencialmente mas também para os que, em maior número seguiriam a transmissão televisiva.
A imaginação do arquiteto permitiu então a realização de uma bancada como o ideal grego do teatro e uma 
segunda que se erguia do chão como um elemento novo e diferente representando a artificialidade da arquitetura 
e mundo contemporâneo.
Durante o processo de projeto e construção foi sempre visto como uma total inovação e como um edifício 
voltado para o futuro tanto da arquitetura como da engenharia. Nesse sentido, é inegável a influência que o 
estádio teve na arquitetura contemporânea e a sua importância enquanto gesto e criação. Tornou-se um ícone 
naturalmente pela sua forma e linguagem no entanto passa por dificuldades para alcançar o mesmo estatuto em 
termos de vivência, utilização e presença na cidade.
A forma modelar do estádio nomeadamente das suas bancadas garante uma uniformidade que é alterada ou sofre 
uma rutura quando se confronta com o espaço natural o que garante uma grande intensidade visual, espacial, de 
materiale programática. Esta opção no entanto foi algo adaptada à primeira ideia do arquiteto já que a bancada 
encostada à colina seria na verdade a colina esculpida.
A ideia de trajeto ou hierarquia com a relação entre praça, acesso, bancada e espetáculo a existir em espelho, ou 
seja, do lado nascente começa a relação com praça à cota mais baixa do estádio com os acessos e a bancada que 
se erguem para depois voltar novamente à cota baixa do relvado. No lado poente a praça encontra-se na cota 
mais alta, criando com o alinhamento a cobertura, depois os acessos que escavam a colina e abrem a bancada que 

144 SOUTO DE MOURA, Eduardo, Entrevista a Eduardo Souto de Moura, DIAS Ana S., Por Outro Lado, RTP 2, 4 de Maio de 2005. 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/entrevista-a-eduardo-souto-moura/ acedido a 18 Agosto 2020. 
145 ibidem. 
146 ibidem. 

Figuras 247
Contraste vazio/cheio.
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O Estádio como um estúdio.

Figura 244
Construção natural.

Figura 245
Vista do interior para exterior.

Figura 246
A parede natural.

Figura 248
Contraste cheio/vazio.
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cresce acima do relvado que se encontra assim na cota inferior da bancada poente.
Uma noção bastante importante no sentido em que o espaço interior e exterior é relacionado de acordo com 
dois fatores: primeiro a ideia do relvado, como palco do espetáculo ser o centro das atenções e organização 
espacial; por outro lado as praças, representando o espaço público e o espaço de conceção com a comunidade 
e consequentemente com a cidade. As praças representam precisamente a dicotomia de partida e chegada pois 
enquanto espaço único apoiam cada bancada nesses dois momentos contrários permitindo uma relação física e 
visual entre a cidade e o seu estádio.
A praça enquanto espaço físico compara-se ao relvado, nessa linha de pensamento o estádio funciona num 
esquema de praça, bancada, praça, bancada, praça onde todos os diversos momentos podem representam 
paragem ou movimento. As bancadas são ao mesmo tempo passagem e paragem devido aos acessos incorporados 
em si próprias. 
Este estádio, enquanto momento de reflexão vanguardista e futurista, é simultaneamente, um momento de 
passado. É evidente a similaridade entre os antigos terrenos de jogo das civilizações Maia e Inca e o que segundo 
o arquiteto português e no nosso entendimento é uma das linhas futuras da forma futura. Vemos uma clara 
alusão entre as inspirações do arquiteto e a sua reflexão sobre a contemporaniedade.
O estádio torna-se na sua vivência na mais transparente forma de explicar quando o menos se torna mais 
e quando a simplicidade da artificialidade se transforma em complexidade para criar um ambiente inteiro e 
natural. Ou seja, vemos o estádio e a intervenção como um momento de total simbiose e harmonia entre 
natureza e arquitetura tornando o espaço, através de motivos e soluções complexas algo simples e extremamente 
definido.

A forma de expressão do edifício enquanto peça de arquitetura na cidade mostra a mais simples das verdades 
na arte de construir, qualquer momento é uma alteração da realidade. No entanto, com a intervenção de 
Eduardo Souto de Moura o visitante é levado a crer que ali, para aquele espaço, a intervenção é simplesmente, 
a representação do natural.

Figura 249
A proximidade entre
cheio e vazio.

Figura 251
O estádio e a 
natureza.

Figura 250
O passado como 
futuro.

Dimensão Futura



214 215

A arena como lugar na cidade

A reabilitação de Highbury Park traz verdadeiramente a realidade de um estádio que se pode chamar de casa. 
Caracterizado por ser uma zona muito urbanizada e com malha urbana definida, o espaço do novo estádio/ arena 
era um conjunto de pavilhões e indústria e está inserido entre duas linhas de caminhos-de-ferro.
Análise em duas partes, o estádio antigo muda de função e o estádio novo altera a função do espaço de implantação. 
A área urbana de alta densidade populacional, maioritariamente composta por edifícios de habitação individual 
ou coletiva permite uma grande relação entre os dois espaços que se encontram em grande proximidade.
Desde o início da década de 1910, mais precisamente pouco antes da Primeira Guerra Mundial em 1913, 
quando o Arsenal se mudou do sudeste para o norte de Londres que a área de Highbury era extremamente 
influenciada pela grande mancha que era o estádio, tanto fisicamente como socialmente. Após o anúncio da 
nova localização essa influência não se perdeu por duas razões: o novo recinto é apenas a 500 metros do antigo, 
ou seja, a influência social não se altera e por outro lado a influência física pouco se altera pois o estádio não foi 
demolido mas sim reutilizado.
Reabilitado para criar uma nova praça londrina, o estádio passou a ser um coletivo de edifícios residenciais com 
a proporção daquilo que era o estádio. Assim o monumento do estádio, com 93 anos de utilização e significado 
simbólico para o país e a história da evolução do futebol, vão poder continuar a ser revivido por elementos que 
ficaram da construção anterior.
Em primeiro a espacialidade e os momentos abertos e fechados, assim o antigo relvado desenha a forma da 
nova praça e a cobertura do estádio limita a cobertura das 725 unidades residenciais que substituíram os 30 mil 
lugares anteriores.
Variadas razões levaram à transformação sendo que duas das principais prendem-se aos factos de que Londres 
precisava urgentemente de edifícios de habitação devido a toda a procura e à intensa demografia, por outro 
lado o estádio, que apesar de ser um dos primeiros estádios construídos precisamente para esta função, era um 
monumento Art Déco e categorizado como monumento protegido de grau 2 pela importância simbólica e física 
para a cidade e país.
Assim o projeto, da autoria de Allies and Morrison, propunha um desenho que tentava maximizar ao máximo 
o espaço disponível e ao mesmo tempo honrar a memória e preservar o maior número de elementos físicos 
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Figura 252
Antigo Estádio 
Highbury, Londres,
Inglaterra.

Figura 253
Planta projeto 
reabilitação.

Figura 254
Grande proximidade
entre os dois 
recintos.
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possíveis. A perspetiva de usar elementos que definissem o novo edifício a partir do estádio era algo desejado e 
atualmente passível de perceber. O resultado negociado com as entidades protetoras do património definiram 
que a fachada este e oeste seriam convertidas para uso residencial enquanto que as outras duas bancadas seriam 
substituídas por novos blocos de edifícios para o mesmo propósito, de resto o relvado como já referido foi 
substituído pela ideia da nova praça que se traduz num jardim público.
Esquecendo a ideia da proteção do património a forma do conjunto era uma das premissas mais importantes e, 
por isso mesmo as partes não protegidas foram desenhadas na mesma linguagem.
Essa abordagem permitiu criar estruturas substanciais que tinham impacto em todo o aglomerado urbano, 
criando algo, com o espaço central, anormal àquela área da cidade de Londres assim como áreas residenciais do 
mesmo tipo no Reino Unido.
A ideia foi reconstruir o ideal das praças georgianas, com o jardim partilhado, e a relação entre os edifícios que 
apesar de serem numa escala diferente funcionam da mesma forma.
Os apartamentos nos blocos onde estavam as bancadas este e oeste estão focados e orientados para o interior 
(jardim) através de aberturas e grandes varandas. Nos outros blocos e espaços há também a utilização dos pátios 
centrais ou ingleses que permitem mais iluminação e espaços diversificados, há no total 25 diferentes tipologias.
Os dois blocos novos diferem mediante as suas características e envolvente. São brancos, ao contrário das antigas 
bancadas em tijolo e mais informais devido à maior liberdade que a demolição permitiu.
Assim no final da construção e com a sua utilização é possível perceber o impacto e pertinência desta reabilitação 
que foi de encontro a todos os pressupostos desde a manutenção de património ao arranjo de edifícios capazes 
de albergar um grande número de pessoas sem que a escala do aglomerado envolvente seja posto em causa. 
Ao mesmo tempo no edifício existe a relação de escala com o antigo estádio sem nunca perder de vista o novo 
estádio erigido na proximidade e com relação visual.
O novo estádio partiu da utilização de um espaço com armazéns e fábricas com trabalhadores que eram também 
habitantes da área, assim, para além de encontrar um espaço perto para a recolocação de todos os negócios o 
clube financiou também habitação e espaços para a comunidade local e mais de 2300 espaços foram construídos. 
A forma do terreno de implantação é triangular e resultante da área disponível.
O projeto do estádio incluía um parque, onde o estádio se implanta, de quase 8 hectares que é usado de forma 
similar ao estádio do Dragão pois é criado um pódio/patamar-praça para a relação espaço público interior do 
estádio separando assim os espaços de estar das estradas e acessos, inluindo as duas linhas de comboio vizinhas.
A forma do estádio, elipse, contrária do tradicional retângulo britânico é utilizado para permitir maior uso de 
espaço público e também uma distanciação dos edifícios existentes de habitação e reduzir riscos de som. O seu 
ponto mais alto está a 46 metros de altura permitindo que não seja uma muralha no espaço envolvente mas ao 
mesmo tempo relacionar-se com o antigo estádio e ser protagonista na malha urbana.
A intervenção surge num modo de pensamento pertinente e de forma a poder dar um novo olhar para estruturas 
antigas permitindo que alguns edifícios continuem a fazer parte da realidade contemporânea.

Figura 255
Vista  do interior do 
complexo.
Antigo relvado de 
jogo e relação com 
as bancadas.

Figura 256
Vista do pátio 
interior do 
complexo.

Figura 257
De público para
privado. Corte 
exemplificativo da 
mudança do 
projeto.
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A reflexão realizada durante o processo deste trabalho tem uma relação direta com o pensamento presente e 
futuro das cidades contemporâneas, procurando ir de encontro à ideia de Leonardo Da Vinci ‘‘Cada acção tem 
de ser desencadeada por um motivo.’’147 o nosso estudo procura perceber as premissas e os objetivos da arena 
como lugar na cidade.
O foco levou a que inúmeras questões fossem levantadas em relação à pertinência e papel de edifícios como estes 
ou de como envolver edifícios desta magnitude em diversas malhas urbanas. Por outro lado, é uma reflexão que 
permite uma viagem arquitetónica que percorre milhares de anos e épocas distintas do seu desenvolvimento.
A nosso ver, o pressuposto do trabalho de investigação seria o pensamento sobre o edifício na cidade e sociedade, 
que levou a que fossem selecionados diferentes casos de estudo e investigação, alguns dos quais figuram no 
documento final. Mais do que um edifício, uma arena desportiva é um monumento social e por essa razão foi 
muito importante para o desenvolvimento do trabalho a perceção e a análise de alguns casos onde a cultura social 
tem mais força do que o próprio edifício. Assim, com a importância formal dos espaços em questão gerou-se 
também a importância social, que na vida quotidiana da cidade ganha um patamar crucial e por isso de uma 
maior escala em relação ao edifício em si, escala social. 
Sendo o recinto desportivo um edifício que surge como algo crucial na Antiguidade e nomeadamente na cidade 
grega e romana, está num patamar diferente de cultura social e quotidiana, um carácter de espaço extraordinário 
na cidade e com uma utilização diferente daquela que a corrente malha urbana tem. Por essa razão, uma parte 
fundamental do estudo realizado teve a ver com a perceção do que o estádio pode significar para um aglomerado 
urbano e a amplitude de ideias como as que dão o estádio como uma espécie de catedral contemporânea.
O estádio pode e deve funcionar com toda a sua amplitude e importância potencial. Para ser uma mais-
valia precisa de exercer todas as suas características e unificar-se com a área em redor, ou em muitos casos 
contemporâneos, ajudar a criar a área em redor.
Neste processo a reflexão espacial é importante, Edgar Morin fala do jogo das interações e nessa realidade, a 
reflexão sobre a cidade é crucial no sentido em que a cidade é um plano de interações onde há uma malha 
urbana e uma organização, que tem um bom ou mau funcionamento mas, acima de tudo tem uma rede de 
intervenientes e elementos que se relacionam e criam novas realidades dentro da grande realidade que é a cidade, 
Morin reflete o jogo de interações, a nosso ver, da mesma forma, como cada pequena parte enquanto elemento 
de um grande jogo ‘‘Assim, para que haja organização, é preciso que haja interações: para que haja interações, 
é preciso que haja encontros, para que haja encontros, é preciso que haja desordem (agitação, turbulência).’’148. 
Esse plano de pensamento leva o nosso estudo a não descartar nenhum tipo/forma de intervenção desportiva, 
fosse isolada ou completamente integrada na malha urbana ou mesmo sem resultados práticos pois, mesmo as 
que estão isoladas têm intrinsecamente relações e interações. Nenhum corpo, nenhum elemento vive sozinho e 

147 DA VINCI, Leonardo, The Notebooks of Leonardo Da Vinci - Complete, trad. Jean Paul Richter, 1888, The Project Gotenberg, 2004, 
página 1146, citação original: ’’Every action needs to be prompted by a motive.’’. 
148 MORIN, Edgar, O Método, A natureza da natureza I, trad. Maria Bragança, Europa-América, 3vol, 1977-1986, Mem-Martins, 
página 53. C
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vistos como obras de grande valor arquitetónico e que podiam ser ícones urbanos, no entanto e mais importante 
para os habitantes, o valor tem a ver com a vivência e relação do ícone com eles próprios, com a cidade e com 
o quotidiano da mesma. Muitos são os exemplos de tensão entre a comunidade e as administrações desportivas 
pela localização do estádio sem que queiram ter uma relação com a sua concessão. Na maioria dos casos o estádio 
está inerentemente ligado à importância social do clube, do bairro, da cidade e do país em que está implantado. 
Assim, foi suscetível o entendimento do estádio como uma peça de grande importância física na malha urbana 
mas também no seu interior, como que uma dualidade de análises onde pudemos analisar a diferença entre 
o espaço exterior e interior. O estatuto de importância pode em muitos casos ser equiparado devido ao facto 
do inerente grande espaço e ocupação do estádio se equivaler à grande vivência e importância social do que se 
passa no interior, Goldberger afirma neste sentido que ‘‘o espaço interior vai quase sempre provocar uma maior 
resposta emocional daquela que o exterior do edifício provoca.’’152.
Em suma e perante toda a panóplia de fatores que determinam a pertinência, papel, importância do estádio e a 
sua forma física e mental para a cidade, o trabalho desenvolveu-se numa direção que nos permite refletir sobre 
aquilo que o estádio pode significar, desde a sua conceção pelos arquitetos com a frase de Foster aquando do 
projeto do estádio de Wembley a afirmar ‘‘A verdadeira mestria de desenhar um estádio não é a parte técnica - 
apesar de ser deveras importante - é desenhar um edifício que transborde emoção’’, mostrando que o estádio, é 
no presente como foi na Antiguidade, um edifício pensado por todos e para todos.
Como comentário final cabe-nos aferir que a conclusão encontrada é no sentido do estádio ser um edifício, 
como todos os outros, que faz parte de uma malha urbana, isto é, quaisquer sejam as suas condicionantes 
e circunstâncias, é um edifício parte de um conjunto e por isso uma peça na soma que é a cidade. Assim 
pensamos ser fundamental ver o estádio como um edifício incapaz de criar cidade/espaços ou pelo contrário 
de destruir cidade/espaços de forma individualizada. É no entanto e de forma óbvia um claro dinamizador de 
ambas as situações, seja criação ou destruição. Pela sua importância física, económica, social e enquanto possível 
catalisador deve ser analisado com destaque e fazer parte da realidade urbana. 
Os estádios erguem-se como edifícios extraordinariamente importantes e determinantes na vida e organização da 
cidade. Podem definir, para o bem e para o mal o futuro e forma de viver a cidade como nenhuma outra tipologia 
na história da humanidade. Isto é, como parte de importância elevada e devido à sua grande escala, são dentro 
da hierarquia da cidade elementos definidores.

‘‘Em suma: uma atividade será tanto mais valiosa quanto mais as coisas por ela originadas durarem no tempo.’’153 

152 FOSTER, Norman, Architecture Week, The Story of Wembley Stadium, http://www.architectureweek.com/2013/0327/design_1-3.
html acedido a 16 de Maio 2020. Do livro Wembley Stadium de Foster e Inglis. Prestel, London, 2012.citação original:‘‘The real skill in 
designing a stadium is not the technical stuff - although that’s hugely important - it’s designing a building that bottles emotion.’’
153 TAVARES, Gonçalo M., ibidem op.cit., página 163. 

nesse sentido reforçamos a ideia de Gonçalo M. Tavares quando defende ‘‘A cidade existe porque um Homem 
abdica de ser completamente individual. Decide entender-se com outros.’’149. Cada edifício, seja habitação 
coletiva ou unifamiliar seja um estádio, ou complexo desportivo tem em si, poder para existir, mas acima de 
tudo tem poder para se relacionar com os outros pois essa é a primeira razão de existir e é nesse sentido que 
abordamos o estudo  e desenvolvemos o inquérito já mencionado, olhando para as intervenções de arenas 
desportivas como espaços dos habitantes. A decisão de construir um estádio não é a decisão de construir um 
edifício, é uma decisão de desenhar e construir cidade. É importante a definição da vontade e da implantação 
do edifício na cidade, o futuro de um edifício depende da sua vontade e do seu uso ‘‘porque os movimentos 
resultam de uma combinação entre existência e estrutura: aquilo que um corpo recebe quando nasce e aquilo 
que um corpo decide ser; eis a grande diferença: receber e fazer.’’150.
Mesmo tendo sido visto muitas vezes e em muitos exemplos mencionados como um comportamento 
potencialmente nocivo para a malha urbana, a presença da arena e recintos desportivos alterou completamente a 
forma de viver na cidade. Essa forma influencia a vida quotidiana, cria novos momentos urbanos e garante uma 
hierarquia espacial à cidade.
Durante todo o processo pudemos constatar que devido à grande evolução que as cidades foram tendo e a 
importância relativa que durante muitos séculos se deu ao desporto ou atividades que a arena conduzia, a 
malha urbana foi-se desenvolvendo sem espaço para edifícios desta escala. Este fenómeno levou a um momento 
importante nesta reflexão que teve a ver com a implantação destes espaços. Muitas vezes em áreas externas da 
cidade, com capacidade de evolução que não eram áreas desenvolvidas ou envolvidas na vida quotidiana da 
cidade, no entanto e como Borja defende ‘‘Também é necessário citar as grandes peças especializadas, como 
são os centros comerciais, universidades e os grandes equipamentos culturais, as áreas desportivas, os templos 
religiosos [...].  Estes equipamentos podem gerar novo espaço público ou animar o que existe, ou pelo contrário, 
podem esvaziá-lo, introduzir ruturas ou soluções de continuidade à rede urbana que debilitem o sistema de 
espaços públicos’’151, ou seja, em qualquer circunstância, edifícios destas escalas direcionadas para a vivência 
pública podem e vão alterar a cidade.
O estádio como edifício importante para um núcleo de pessoas, é durante décadas e na atualidade uma discussão 
recorrente e para a grande parte da sociedade mais importante que o próprio desenho do edifício. Aí o inquérito 
surge como um anexo do estudo presente mas também uma reflexão em aberto para o futuro podendo perceber 
o pensamento social nas condições atuais e futuras com a inevitável questão da pandemia a ter algum peso.
Como podemos ver, alteração de paradigmas e a passagem do tempo levou a que os estádios começassem a ser 

149 TAVARES, Gonçalo M., Atlas do Corpo e da Imaginação, Teoria, Fragmentos e Imagens, Relógio d’ Água Editores, Lisboa, 2019, 
página 172-173.  
150 ibidem página 
151 BORJA, Jordi e MUXÍ Zaida, El espacio público, cuidad y ciudadanía, Editorial Electa, 1ª Edição, Barcelona 2001, página 69, ci-
tação origina:‘‘También es necessario citar las grandes piezas especializadas como son los centros comerciales, las universidades y grandes 
equipamentos culturales, las áreas deportiva, los templos religiosos (...). Estos equipamientos pueden generar espacio público nuevo o 
animar el que existe o todo lo contrario, pueden vaciarlo, introducir rupturas o soluciones de continuidad a la red urbana que debiliten 
el sistema de espacios públicos.’’ 
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ANEXOS

No seguimento do trabalho e de acordo com o Inquérito realizado, surgem nas seguintes páginas exemplos 
recolhidos de forma aleatória na amostra existente à data de 2 de novembro de 2020, e ainda, abaixo, o código 
(Qr) para resposta, se o leitor assim desejar, ao inquérito.

-Formulário 227;
-Formulário 63;
-Formulário 89.

02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNgDy82nl2dkCq6-TFtSKbFN5dWH1cy… 1/6

54

Feminino

Masculino

Prefiro não responder

Nenhum

Mediano

Grande

O Estádio de futebol e a Cidade
O meu nome é Diogo Fernandes e sou estudante na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto. O seguinte inquérito surge no âmbito da investigação para a minha dissertação de mestrado.  
A reflexão foca-se na importância do estádio de futebol na cidade e sociedade contemporâneas 
procurando compreender a sua envolvência enquanto espaço de reunião da comunidade e vivência 
quotidiana. 
O principal foco é a análise da relação e opinião que cada indivíduo tem para com os edifícios em 
questão. 
Dessa forma as perguntas que aqui apresento procuram aferir a opinião de cada um não existindo 
nenhuma avaliação de resposta certa ou errada nem qualquer identificação sendo certo o anonimato de 
cada participante. 
Agradeço a sua participação. 

Idade *

Sexo *

Interesse por desporto: *
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02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNgDy82nl2dkCq6-TFtSKbFN5dWH1cy… 3/6

Transportes e mobilidade

Custo de vida da área

Oferta para habitação

Oferta de diferentes atividades como desporto e serviços vários

Impacto na vida quotidiana

Visão externa

Identificação enquanto símbolo cultural/regional/nacional

Positiva

Negativa

Transportes e mobilidade

Custo de vida da área

Oferta para habitação

Oferta de diferentes atividades como desporto e serviços vários

Impacto na vida quotidiana

Visão externa

Identificação enquanto símbolo cultural/regional/nacional

Em que aspeto(s): *

Em que sentido vê a influência de estádios fora da cidade: *

Em que aspeto(s): *

02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNgDy82nl2dkCq6-TFtSKbFN5dWH1cy… 2/6

Nenhum

Mediano

Grande

Espaço próprio designado de forma a assistir pessoalmente

Transmissão televisiva

Nunca visitei

Algumas visitas

Visitas regulares

Positiva

Negativa

Caso concreto do futebol: *

Qual a sua preferência para assistir a espectáculos desportivos (no geral): *

Visitas a estádios: *

Em que sentido vê a influência de estádios na cidade: *

Inquérito O Estádio de futebol e a Cidade
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02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNgDy82nl2dkCq6-TFtSKbFN5dWH1cy… 5/6

1-Edifício que piorou a zona em questão ou sem importância na mesma

2-Edifício incapaz de criar relação comunitária e física com a cidade

3-Edifício satisfatório mas sem influência quotidiana na cidade

4-Edifício capaz de gerir e expandir o núcleo e comunidade urbana

5-Edifício chave e catalisador de desenvolvimento futuro na área e em maior escala

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Em comparação com outros edifícios públicos capazes de receber multidões, classifique as
opções com base na importância, pertinência, interesse e a sua utilização pessoal. (sendo 1
pouco importante e 5 muito importante) *

1 2 3 4 5

Centro Comercial

Cinema/Teatro

Estádio de Futebol

Igreja/Espaço de
culto religioso

Parque
Temático/Diversão

Centro Comercial

Cinema/Teatro

Estádio de Futebol

Igreja/Espaço de
culto religioso

Parque
Temático/Diversão

Numa análise geral, classifique, na sua opinião, a importância de estádios na cidade: *

Espaço para observações/sugestões:

 Formulários

02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNgDy82nl2dkCq6-TFtSKbFN5dWH1cy… 4/6

Sim

Não

Onde muitas vezes se encontram regularmente pessoas que de outra forma não se encontravam.

Positivo

Negativo

Vê o estádio como espaço de representação de massas e comunidade? *

Aponte a maior razão para a sua resposta: *

Como vê o uso de estádios de futebol para outras atividades (concertos, conferências,
outros) funcionando como um equipamento polivalente? *

Inquérito O Estádio de futebol e a Cidade
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02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNiIhqzyXx2XzTO4t1fNeHvht0e7KV8zu… 1/6

22

Feminino

Masculino

Prefiro não responder

Nenhum

Mediano

Grande

O Estádio de futebol e a Cidade
O meu nome é Diogo Fernandes e sou estudante na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto. O seguinte inquérito surge no âmbito da investigação para a minha dissertação de mestrado.  
A reflexão foca-se na importância do estádio de futebol na cidade e sociedade contemporâneas 
procurando compreender a sua envolvência enquanto espaço de reunião da comunidade e vivência 
quotidiana. 
O principal foco é a análise da relação e opinião que cada indivíduo tem para com os edifícios em 
questão. 
Dessa forma as perguntas que aqui apresento procuram aferir a opinião de cada um não existindo 
nenhuma avaliação de resposta certa ou errada nem qualquer identificação sendo certo o anonimato de 
cada participante. 
Agradeço a sua participação. 

Idade *

Sexo *

Interesse por desporto: *

02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNiIhqzyXx2XzTO4t1fNeHvht0e7KV8zu… 2/6

Nenhum

Mediano

Grande

Espaço próprio designado de forma a assistir pessoalmente

Transmissão televisiva

Nunca visitei

Algumas visitas

Visitas regulares

Positiva

Negativa

Caso concreto do futebol: *

Qual a sua preferência para assistir a espectáculos desportivos (no geral): *

Visitas a estádios: *

Em que sentido vê a influência de estádios na cidade: *

Inquérito O Estádio de futebol e a Cidade
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02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNiIhqzyXx2XzTO4t1fNeHvht0e7KV8zu… 3/6

Transportes e mobilidade

Custo de vida da área

Oferta para habitação

Oferta de diferentes atividades como desporto e serviços vários

Impacto na vida quotidiana

Visão externa

Identificação enquanto símbolo cultural/regional/nacional

Positiva

Negativa

Transportes e mobilidade

Custo de vida da área

Oferta para habitação

Oferta de diferentes atividades como desporto e serviços vários

Impacto na vida quotidiana

Visão externa

Identificação enquanto símbolo cultural/regional/nacional

Em que aspeto(s): *

Em que sentido vê a influência de estádios fora da cidade: *

Em que aspeto(s): *

02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNiIhqzyXx2XzTO4t1fNeHvht0e7KV8zu… 4/6

Sim

Não

.

Positivo

Negativo

Vê o estádio como espaço de representação de massas e comunidade? *

Aponte a maior razão para a sua resposta: *

Como vê o uso de estádios de futebol para outras atividades (concertos, conferências,
outros) funcionando como um equipamento polivalente? *

Inquérito O Estádio de futebol e a Cidade
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02/11/2020 O Estádio de futebol e a Cidade

https://docs.google.com/forms/d/1OKHZZLlbZSCidKy6Xb48W2NXKsro-nxKazCAXwV9fIg/edit#response=ACYDBNiIhqzyXx2XzTO4t1fNeHvht0e7KV8zu… 5/6

1-Edifício que piorou a zona em questão ou sem importância na mesma

2-Edifício incapaz de criar relação comunitária e física com a cidade

3-Edifício satisfatório mas sem influência quotidiana na cidade

4-Edifício capaz de gerir e expandir o núcleo e comunidade urbana

5-Edifício chave e catalisador de desenvolvimento futuro na área e em maior escala

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Em comparação com outros edifícios públicos capazes de receber multidões, classifique as
opções com base na importância, pertinência, interesse e a sua utilização pessoal. (sendo 1
pouco importante e 5 muito importante) *

1 2 3 4 5

Centro Comercial

Cinema/Teatro

Estádio de Futebol

Igreja/Espaço de
culto religioso

Parque
Temático/Diversão

Centro Comercial

Cinema/Teatro

Estádio de Futebol

Igreja/Espaço de
culto religioso

Parque
Temático/Diversão

Numa análise geral, classifique, na sua opinião, a importância de estádios na cidade: *

Espaço para observações/sugestões:

 Formulários
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52

Feminino

Masculino

Prefiro não responder

Nenhum

Mediano

Grande

O Estádio de futebol e a Cidade
O meu nome é Diogo Fernandes e sou estudante na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto. O seguinte inquérito surge no âmbito da investigação para a minha dissertação de mestrado.  
A reflexão foca-se na importância do estádio de futebol na cidade e sociedade contemporâneas 
procurando compreender a sua envolvência enquanto espaço de reunião da comunidade e vivência 
quotidiana. 
O principal foco é a análise da relação e opinião que cada indivíduo tem para com os edifícios em 
questão. 
Dessa forma as perguntas que aqui apresento procuram aferir a opinião de cada um não existindo 
nenhuma avaliação de resposta certa ou errada nem qualquer identificação sendo certo o anonimato de 
cada participante. 
Agradeço a sua participação. 

Idade *

Sexo *

Interesse por desporto: *

Inquérito O Estádio de futebol e a Cidade
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Nenhum

Mediano

Grande

Espaço próprio designado de forma a assistir pessoalmente

Transmissão televisiva

Nunca visitei

Algumas visitas

Visitas regulares

Positiva

Negativa

Caso concreto do futebol: *

Qual a sua preferência para assistir a espectáculos desportivos (no geral): *

Visitas a estádios: *

Em que sentido vê a influência de estádios na cidade: *
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Transportes e mobilidade

Custo de vida da área

Oferta para habitação

Oferta de diferentes atividades como desporto e serviços vários

Impacto na vida quotidiana

Visão externa

Identificação enquanto símbolo cultural/regional/nacional

Positiva

Negativa

Transportes e mobilidade

Custo de vida da área

Oferta para habitação

Oferta de diferentes atividades como desporto e serviços vários

Impacto na vida quotidiana

Visão externa

Identificação enquanto símbolo cultural/regional/nacional

Em que aspeto(s): *

Em que sentido vê a influência de estádios fora da cidade: *

Em que aspeto(s): *

Inquérito O Estádio de futebol e a Cidade
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Sim

Não

Como espaço identificação da cultura e desporto dessa comunidade

Positivo

Negativo

Vê o estádio como espaço de representação de massas e comunidade? *

Aponte a maior razão para a sua resposta: *

Como vê o uso de estádios de futebol para outras atividades (concertos, conferências,
outros) funcionando como um equipamento polivalente? *
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1-Edifício que piorou a zona em questão ou sem importância na mesma

2-Edifício incapaz de criar relação comunitária e física com a cidade

3-Edifício satisfatório mas sem influência quotidiana na cidade

4-Edifício capaz de gerir e expandir o núcleo e comunidade urbana

5-Edifício chave e catalisador de desenvolvimento futuro na área e em maior escala

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Em comparação com outros edifícios públicos capazes de receber multidões, classifique as
opções com base na importância, pertinência, interesse e a sua utilização pessoal. (sendo 1
pouco importante e 5 muito importante) *

1 2 3 4 5

Centro Comercial

Cinema/Teatro

Estádio de Futebol

Igreja/Espaço de
culto religioso

Parque
Temático/Diversão

Centro Comercial

Cinema/Teatro

Estádio de Futebol

Igreja/Espaço de
culto religioso

Parque
Temático/Diversão

Numa análise geral, classifique, na sua opinião, a importância de estádios na cidade: *

Espaço para observações/sugestões:

 Formulários
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