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Já há obras no Caleidoscópio para 
criar centro académico e restaurante

PATRÍCIA MARTINS

Futuro centro académico terá zona de estudo que poderá ser utilizada pelos estudantes 24 horas por dia

Era a peça que faltava para estar 

completa a requalifi cação da zona 

norte do Jardim do Campo Grande, 

em Lisboa: os trabalhos de conversão 

do antigo espaço comercial Caleidos-

cópio num centro académico já estão 

em curso. A obra, com um custo de 

cerca de dois milhões de euros, é fi -

nanciada pela Sistema McDonald’s 

Portugal, que vai instalar um restau-

rante da marca no edifício formado 

por módulos hexagonais.

O imóvel foi entregue pela câmara 

à Universidade de Lisboa em 2011, 

numa altura em que era já evidente 

a degradação do espaço, no qual à 

data funcionava apenas uma livra-

ria. A ideia era que a transformação 

do edifício fi casse concluída até ao 

fi nal do primeiro semestre do ano 

seguinte, mas as obras acabaram por 

só começar no passado mês de Julho.

Já depois de o imóvel ter sido ce-

dido àquela entidade, o município 

realizou obras de requalificação 

de toda a zona Norte do Jardim do 

Campo Grande. Concluídos no fi nal 

de 2013, esses trabalhos incluíram 

a substituição do piso existente, o 

reforço do sistema de iluminação 

pública, a instalação de um sistema 

de rega e a colocação de novo mobi-

liário urbano, bem como a imperme-

abilização do lago e a criação de um 

parque canino. Também os campos 

de ténis e o rinque existentes foram 

entregues à universidade, que os 

transformou em campos de padel.

Alheio a esse movimento de re-

generação permaneceu o Caleidos-

cópio, que foi defi nhando com a 

passagem do tempo. Mas quem por 

estes dias passa no Jardim do Campo 

Grande verifi ca, até pelo barulho das 

máquinas que se ouve a grande dis-

tância, que as obras há muito aguar-

dadas estão fi nalmente em marcha.

O edifício está agora rodeado por 

uma vedação metálica, por cima da 

qual é possível ver que pouco resta 

do interior do imóvel projectado em 

1971 pelo arquitecto Nuno San Payo 

e que acolhia lojas, um restaurante 

e uma livraria. Aquilo que os obser-

vadores não conseguirão porventura 

perceber é o que ali está a ser feito 

ou quem é o responsável pela em-

preitada, uma vez que no local não 

há (como o PÚBLICO constatou na 

quinta-feira) qualquer informação 

afi xada.

Respondendo a perguntas do PÚ-

BLICO, a Sistema McDonald’s Por-

tugal informa que a operação de 

“recuperação e requalifi cação” do 

Caleidoscópio, que “resulta de uma 

parceria” com a Universidade de Lis-

boa e com o município, começou no 

dia 13 de Julho e tem uma duração es-

timada de 12 meses. “Trata-se de um 

investimento importante que ronda 

os dois milhões de euros”, refere a 

empresa que frisa ter “muito orgu-

lho” por contribuir “para devolver 

um espaço tão emblemático como 

este à cidade de Lisboa”.

Nessas respostas confi rma-se que 

no futuro centro académico vai ser 

criado um restaurante da marca, com 

“140 lugares sentados na sala e 60 na 

esplanada”, que “irá ocupar cerca de 

23% do espaço total” do Caleidoscó-

pio. Questionada sobre se esse res-

taurante terá a valência de McDrive 

(que permite aos clientes adquirirem 

uma refeição sem abandonarem os 

seus veículos) e sobre como será feito 

o acesso dos automóveis, a empre-

sa responde que sim, acrescentando 

que “as questões relacionadas com 

a preservação do espaço e com o 

acesso e tráfego foram revistas em 

conjunto com a Câmara de Lisboa”.  

Já o reitor da Universidade de Lis-

boa, que diz ter a expectativa de que 

as obras sejam concluídas em oito 

meses — e não em 12 —, entende que a 

criação deste centro académico será 

“uma mais-valia importante para a 

cidade e para a universidade”. An-

tónio Cruz Serra afi rmou ao PÚBLI-

CO que este equipamento se dirige a 

“alunos de todas as universidades”, 

que aqui poderão estudar, benefi -

ciando de “infra-estruturas” (como 

Internet sem fi os e impressoras) e 

com “segurança”.  

Segundo o reitor, a principal valên-

cia deste espaço será uma zona de 

estudo “muito grande”, que se prevê 

que esteja aberta 24 horas por dia. 

Haverá ainda um anfi teatro e diver-

sas salas, que os estudantes poderão 

utilizar para a prática de diferentes 

actividades, além do já mencionado 

restaurante. A esse respeito, António 

Cruz Serra lembra que a ambição da 

Universidade de Lisboa sempre foi re-

abilitar o Caleidoscópio sem despen-

der fundos próprios, notando que a 

parceria com a McDonald’s permitiu 

concretizar esse objectivo. 

A requalifi cação do edifício no Jardim do Campo Grande, em Lisboa, custa dois milhões de euros 
e é fi nanciada pela McDonald’s, que aí vai instalar um restaurante com esplanada

Lisboa
Inês Boaventura

Piscina do Campo Grande reabre no Verão de 2016

Intervenção começa “nos primeiros dias de Setembro”

C
om vários anos de atraso 
face ao anunciado, as 
obras de transformação da 
antiga piscina municipal 

do Campo Grande num 
complexo desportivo privado 
vão finalmente ter início. 
A expectativa da empresa 
Ingesport é que os trabalhos 
arranquem em Setembro e 
se prolonguem até ao Verão 
de 2016. Foi em Fevereiro de 
2011 que a Câmara de Lisboa 
anunciou que as históricas 
piscinas do Areeiro, Campo 
Grande e Olivais, onde muitos 
lisboetas deram as primeiras 
braçadas, iam ser convertidas 
em ginásios com spa e piscinas, 
por privados que assumiriam a 
requalificação e exploração. A 
autarquia previa que os novos 
equipamentos abrissem as 
portas no ano seguinte, mas 
cedo se verificou que tal não 

aconteceria. A primeira das 
antigas piscinas a reabrir, só 
em Fevereiro de 2015, foi a 
dos Olivais, que é explorada 
pela mesma Ingesport, de 
capitais espanhóis. Seguiu-
se a do Areeiro, que abriu 
em Março deste ano, mas só 
foi formalmente inaugurada 
em Julho, cuja gestão foi 
entregue à Sidecum, também 
de origem espanhola. Já a 
piscina do Campo Grande, que 
foi projectada pelo arquitecto 
Keil do Amaral e inaugurada 
em 1964, está ainda à espera 
da prometida requalificação. 
De acordo com o director para 
Portugal da Ingesport, as obras 
deverão começar “já no mês 
de Setembro”, prevendo-se 
que a inauguração do novo 
complexo desportivo ocorra 
em “fins de Julho” de 2016. Em 
respostas escritas ao PÚBLICO, 

João Galileu explica que está 
em causa um investimento de 
cerca de nove milhões de euros. 
Questionado sobre o porquê do 
atraso no início dos trabalhos, 
atendendo a que o contrato de 
concessão com a câmara foi 
assinado há quase dois anos, 
respondeu que uma obra como 
esta “tem o seu tempo”. “Para 
preparar tudo o que implica 
fazer uma grande obra como 
é o caso do Centro Desportivo 
do Campo Grande tem o seu 
tempo mesmo quando todas as 
partes estão de acordo com a 
obra a fazer. Há timings que têm 
que ser respeitados de ambos 
lados, concursos públicos 
internacionais, adjudicações, 
planos de arquitectura, etc. 
Neste momento estamos aptos 
a arrancar com a obra já nos 
primeiros dias de Setembro”, 
disse João Galileu.


