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Resumen
Uma obra singular no quadro da arquitectura universitária em Portugal – a Faculdade de
Motricidade Humana, na Universidade Técnica de Lisboa, projecto de Jacobetty Rosa nos anos
1940-1950
O edificio da actual Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa foi concebido no
quadro da vasta obra emblemática do regime político do Estado Novo – a do “Complexo Desportivo do
Jamor”, implantada num amplo vale arborizado na Costa do Sol a poente de Lisboa.
Foi seu autor o arquitecto Jacobetty Rosa (1901-1970), autor com vasta experiencia na habitação
colectiva e equipamentos urbanos.
A edificação da FMH relaciona-se com o “ponto focal” do “Estádio Desportivo” vizinho, de 1940-1944 (com
a Tribuna de Honra Presidencial tb por J.Rosa), o qual sofreu a influencia da temas do paisagismo
alemão dos anos 1930 (pelo arquitecto paisagista Francisco Caldeira Cabral, formado em Berlim na
época, c.- 1938).
O edifício da FMH, exprime bem a ambiguidade de desenho modernista em confronto com os temas
monumentalizantes e classicizantes, que a “Arquitetcura Oficial “ de Salazar e do ministro das Obras
Públicas Duarte Pacheco propugnavam.
Corpos e volumes das área dos ginásios e dos espaços colectivos e de acesso traduzem modernidade e
desenho racionalista (caixa de escada, tijolos de vidro, com volumes cilíndricos e lisos), enquanto o
pórtico em pedra, clássico, traduz a vontade do poder autoritário.
É especialmente interessante o espaço do chamado “Ginásio Sueco”, que mantém exemplarmente as
formas e materiais da época, seguindo a norma internacional mais actual dos anos 1940, dentro do
conceito de “Educação Física” e de “ideal de corpo saudável”, que as obras de cinema de Leni Riefenstal
perseguiram.
O edifício, que hoje se insere com clareza numa área desportiva e paisagística cuidada, modernizada e
qualificada, mantém a sua função e tem-se conseguido actualizar sem perda dos valores essenciais da
sua arquitectura, que bem traduz um tempo histórico onde foi concebida.

