
ESQUEMA E IMPLANTAÇÃO

CASA DO FUTEBOL

2019

Considerando as limitações da atual sede, 
a Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
decidiu desenvolver um novo edifício, “A Casa 
do Futebol Profissional”, aumentando a sua 
capacidade de resposta, as funções existentes e 
criando novas fontes de receitas.

A nova sede será construída num lote com 
6172 m2, localizado na Rua Padre Diamantino 
Gomes, no Porto, com uma incrível exposição 
solar, o que permite dotar os espaços interiores 
de uma luz natural de qualidade.

ALÇADO DA RUA PADRE DIAMANTINO GOMES — LOJA, MUSEU E CAFETARIA

Localização
Porto, Portugal

Dono da Obra
LPFP — Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional

Custo Estimado
12 500 000 EUR

Fase
Concurso Por Convite  
- 2o Lugar

Área
11 000 m2

ESTUDOS E PROJETOS: ARQUITETURA
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A proposta assenta em três conceitos-chave:

1. Implantação de um campo de jogo, ao nível 
do Piso -2, coberto por lâminas de madeira e 
de vidro. Este campo não é fechado, rodeando-
se dos edifícios previstos no programa e 
prolongando-se para o espaço verde exterior do 
Piso 0, privilegiando a ligação com a comunidade 
e o uso público. Para reforçar esta ideia, o lote 
é totalmente aberto ao público, possibilitando o 
deambular/exercício em todo o perímetro das 
volumetrias (espaços de receção aos edifícios) 
que tocam no Piso 0.

2. Unificação das volumetrias dos edifícios 
enunciados no Conceito Programa, potenciando 
interligações de espaços com utilizações 
semelhantes e reduzindo custos de manutenção 
do edificado. Ao mesmo tempo, implementam-
se acessos diferenciados ao nível do Piso 0, 
através de volumetrias distintas, alcançando-se 
a divisão programática que se pretende.

3. Aplicação de uma “pele” a envolver 
as fachadas de toda a volumetria, acima 
do Piso 1, respondendo à necessidade de 
sombreamento dos vãos de vidro nas fachadas 
e fortalecendo a ideia pretendida no ponto 
anterior. Por este meio, dissimula-se a introdução 
dos vãos nas fachadas deste volume. Por vezes, 
a pele é interrompida para permitir o acesso a 
varandas/terraços ou a fim de destacar alguma 
zona da fachada.

RECEÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE

FUTEBOL HIGHTECH E CAMPO DE JOGO
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