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A Cidade do Futebol

A FPF é uma das mais prestigiadas instituições portuguesas. As Seleções Nacionais de 
Futebol, que a FPF promove, gere e organiza, transformaram-se nos últimos anos num dos 
grandes símbolos de Portugal. Internamente, porque os portugueses se revêm nas suas 
conquistas, apoiando-as incondicionalmente, tanto nos bons momentos como nos menos 
bons, e externamente, dando um impulso decisivo a uma das marcas portuguesas mais 
consistentes: o Futebol.

Por essas razões, a Cidade do Futebol deve refletir e projetar a importância e prestígio da 
Federação Portuguesa de Futebol.

Um Espaço Aberto

Porque todos queremos saber tudo sobre a Seleção Nacional e os seus heróis, porque 
queremos acompanhar o seu trabalho, assistir aos treinos, seguir o seu autocarro, quando 
partem ou chegam das suas façanhas, torna-se necessário desenhar um espaço que possa 
receber os jornalistas e o público de modo a contactarem os jogadores, seja nas conferências 
de imprensa ou no visionamento dos treinos. Queremos um recinto simultaneamente aberto 
e recatado. Um recinto que se abre ao exterior, para receber todos os portugueses, mas onde 
também será possível trabalhar com privacidade.

Conforto

A Cidade do Futebol será naturalmente entendida como a morada da equipa nacional. 
Como todas as casas, deve estar concebida para receber os convidados. Mas trata-se 
fundamentalmente de um local de trabalho e de retiro, onde os valores principais a defender 
são a serenidade e a funcionalidade dos espaços. Um lugar onde jogadores, técnicos, 
colaboradores e dirigentes preparam compenetradamente exigentes missões. A arquitetura 
define o lugar desse trabalho e por isso deve neste caso ser sóbria, durável, fácil de usar e de 
entender.
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A Cidade do futebol reúne num só local todas as instalações da Federação Portuguesa de 
Futebol, nomeadamente o Edifício Sede, o Centro Logístico, o Centro Técnico e um Núcleo 
Central que funciona como o “Centro de Acolhimento” de todos os que se relacionam com a FPF.

Núcleo Central
Acolhimento da Cidade do Futebol, Centro de Formação, Centro de Conferências, Área de 
Exposição e Restaurante/Cafetaria.

Sede
Áreas de trabalho de todos os departamentos da FPF.

Centro Técnico de Futebol
Três campos de treino, um campo de treino de guarda-redes, um núcleo de balneários com 
todas as valências necessárias ao trabalho dos atletas – nomeadamente ginásio, centro de 
hidroterapia e um núcleo de escritórios destinado ao trabalho da equipa técnica e staff de 
apoio.

Centro  Logístico
Armazéns de material de treino e de equipamentos, arquivo, áreas de apoio ao tratamento e 
manutenção dos campos de treino, lavandaria, áreas para preparação das viagens e o conjunto 
de escritórios destinado ao trabalho das equipas ligadas à manutenção e segurança. No 
mesmo edifício, mas com acesso independente, será instalado o Centro de Imprensa da FPF.
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O Local
 
O terreno do Alto da Boa Viagem tem cerca de sete hectares e uma configuração retangular 
embora com limites irregulares. Confina, a norte e a poente, com a Estrada do Murganhal e, a 
nascente, com o antigo troço da autoestrada de Cascais, que liga o final da CREL à Marginal. Tem 
cerca de 370m de comprimento (norte / sul), 220m de largura (nascente / poente) e um desnível 
de 20m, entre os extremos norte e sul.

Em alternativa a um sistema composto por edifícios autónomos, desenhámos uma solução 
compacta que resolve simultaneamente a organização do projeto, os acessos diferenciados
e a segregação dos espaços exteriores; e que, através da sua linguagem arquitetónica, distingue 
as várias partes do complexo, dando destaque à Sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Esta solução tem duas vantagens: primeiro, melhores resultados na eficiência energética do 
complexo - menos fachadas, menos circulações, menos equipamento elétrico e mecânico e 
consequentemente, menores custos com a construção e exploração do complexo; segundo, 
liberta mais espaço na zona de acesso, o que valoriza a aproximação ao edifício, potenciando o 
carácter representativo da instituição.

Com implantação em forma de “T”, criam-se duas “praças”: a primeira, pública, do lado Sul, à cota 
60.00; e a segunda, “de trabalho”, reservada a jogadores e funcionários do CTF, no lado norte, à 
cota do campo de treino principal (64.00).

O Centro Logístico, no lado sul, apesar de fazer parte do referido “T”, assume-se como um volume 
autónomo. A sua forma e posição foram pensadas para servir de praça de entrada e, ao mesmo 
tempo, para garantir algum recato. Garante ainda o estabelecimento de uma relação direta com 
a manutenção e apoio aos campos.

A Sede, o CTF e o NC integram-se num volume único que realiza a transição de cotas entre a 
praça pública e a praça de trabalho. A sua imagem reflete esta condição de “muro de suporte” 
sobre o qual se destacam os pisos mais transparentes, onde está localizada a Sede da FPF.

Está prevista uma bancada para Media e convidados com cerca 340 lugares sentados. Em 
consonância com a estratégia de concentrar funções, aproximou-se esta estrutura do edifício e 
desenhou-se uma cobertura.
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Organização do Projeto
O Núcleo Central distribui-se por três pisos. Concentra as áreas públicas em torno do átrio de 
entrada no piso 0 – media, museu e formação – e o restaurante, no piso 1, tirando partido da 
vista até ao Tejo e da entrada de serviço no lado norte. Finalmente, a Presidência da FPF fica 
localizada no piso 3.

O Centro Técnico de Futebol distribui-se por dois pisos. Concentra as duas zonas de balneários
– seleção AA e outras seleções – no piso 1, em ligação direta com os campos de treino, 
nomeadamente o campo principal, e o setor administrativo no piso 2.
A Sede da FPF distribui-se pelos pisos 2 e 3 e tem uma orientação nascente /poente (fachadas 
viradas a norte e sul). Organiza-se através de um corredor central e distingue-se do complexo 
através das suas fachadas “em fole”, onde alternam zonas transparentes e opacas.
Sob o edifício, localiza-se um piso destinado a estacionamento, com uma capacidade para 46 
automóveis.

Finalmente a bancada, visualmente separada do edifício, mas ligada com este através de um 
sistema de escadas (segregadas entre si), que gerem as ligações com o átrio do Núcleo Central 
bem como a ligação dos jogadores à zona privada do Núcleo Central.

O Centro Logístico constitui volume autónomo e distribui-se por dois pisos. Na cota baixa 
(60.50) organizam-se os armazéns, as áreas destinadas ao equipamento de apoio aos campos, 
o cais de carga e o centro media. No piso superior, localizam-se as dependências destinadas 
ao tratamento de roupa, oficina de botas e estendal, ligadas através de uma ponte ao CTF, na 
proximidade das rouparias dos balneários.

Acessos
No projecto Cidade do Futebol, o conforto dos utentes “joga-se” em muitas frentes - organização 
do espaço, materiais, luz, entre outros. No entanto, se os acessos e as circulações destinadas 
aos vários utilizadores não responderem de modo articulado à natureza do programa, nunca 
teremos um edifício user friendly - confortável, fácil de manter e explorar.

Com exceção do CL que constitui uma unidade autónoma, o edifício principal tem três verticais: 
uma que serve a sede da FPF, outra que serve o CTF e finalmente uma outra que serve a área 
da Presidência. Todas, direta ou indiretamente, comunicam com o átrio no NC, a partir do qual 
também se realiza o acesso à bancada.
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Eficiência energética
Hoje, nenhum promotor constrói sem procurar distinguir-se da concorrência na área ambiental. 
No projecto da Cidade do Futebol pretendemos conseguir a melhor certificação energética 
possível, mantendo controlados os custos de investimento e de exploração do edifício.

Para o conseguir começámos por tomar decisões de desenho que favorecem os sistemas 
passivos de aproveitamento de energia: exposição solar, ventilação natural, sistemas 
construtivos das fachadas e aproveitamento da luz natural. São decisões que visam manter os 
sistemas de climatização e de iluminação desligados a maior parte do dia e no maior número de 
dias possível durante o ano.

Nas fases de desenvolvimento e consolidação do projeto, serão estudadas todas as 
possibilidades para os sistemas e equipamentos a instalar, enquadradas nas balizas financeiras 
definidas. O objetivo é instalar sistemas que proporcionem condições de trabalho e conforto 
sensatas, reduzindo ao mínimo os consumos do edifício.


