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Gregório Nobre, marcando 
as linhas do campo de jogo 
para o jogo inaugural do 
estádio municipal



Nos 50 anos 
do estádio municipal
O sonho de um estádio para Torres Novas foi concretizado há 50 anos. Então, ainda 
poucas vilas no País se poderiam orgulhar de ter um equipamento assim, com aquelas 
instalações e capacidade de acolher público. 
Nestes 50 anos, o Estádio Municipal Dr. Alves Vieira foi palco de muitos dos maiores 
acontecimentos desportivos que por cá se fizeram. Foi, igualmente, o recinto escolhido 
para a realização de alguns concertos musicais. Nesse sentido é hoje, também, um lugar 
de gratas memórias para muitos torrejanos.
Fica, nestas breves palavras, a promessa de continuarmos a zelar pela manutenção des-
te importante equipamento e do parque desportivo municipal no seu conjunto, como 
contributo para a valorização do desporto e em particular do futebol, especialmente na 
área da formação. 
É a melhor forma de honrarmos a memória daqueles que, há meio século, conseguiram 
ver mais longe.

Pedro Paulo Ramos Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas

Meio caminho
As mudanças que se imprimiam em Torres Novas há 50 anos terão sido vistas por mui-
tos como megalómanas, sobredimensionadas para a vila que pouco tinha crescido ainda 
para além dos seus limites originais. Contudo, nos protagonistas da altura, havia clara-
mente uma ideia de futuro, uma cidade imaginada que começava a ganhar forma. 
Destes tempos, de poucos recursos, mas de muita vontade e capacidade de mobiliza-
ção, ficam-nos aquelas fronteiras urbanas definidas pelo novo arruamento, o bairro 
residencial ou o grande equipamento público. A construção do Estádio Municipal de 
Torres Novas é um exemplo de tudo isto, numa empreitada coletiva que haveria de levar 
a vila da Escola Industrial até à Bica.
Era rasgar uma rua ou avenida, ter um bom projeto e algum dinheiro para começar. 
Meio caminho já estava feito e o resto tinha de se conseguir depois. Em homenagem a 
esses tempos, esta pequena memória documental é também um meio caminho. Daqui 
por outros 50 anos, já alguém poderá falar sobre um caminho todo, do Estádio e de 
todos nós, que aqui crescemos e que aqui insistimos em imaginar uma cidade. 

Jorge Salgado Simões 
Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Desporto
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O jogo de futebol terá sido introduzido na vila de Torres Novas por estudan-
tes burgueses, tendo o primeiro de que há memória ocorrido em 15 de abril 
de 1909, mas na década de 20 já entusiasmava as classes populares, nomeada-
mente o operariado fabril, surgindo o primeiro clube ligado à modalidade em 
1915/16.
Exigia-se espaço, campos amplos e planos, como o rossio de S. Sebastião e, mais 
tarde, o Almonda Parque que, entretanto cedido à Escola Prática de Cavalaria 
(1934-1945), seria substituído pelo campo dos Claras, apenas para jogos ama-
dores, enquanto, logo em 34, Mário Cunha pedia à Câmara para construir um 
“stadio”. Só em 1951, o Plano de Urbanização da Vila contempla a construção 
de um estádio municipal, a implantar no vale do Samão. O sonho, porém, só 
começaria a ser concretizado em 1967 e num outro local.

A ideia de um estádio 
para Torres Novas

Esboço da 
implantação do 
estádio, da autoria 
do arquiteto Jorge 
Branco Ló



Equipa do União 
Futebol Clube 
Torrejano

Jogo disputado no 
campo do Rossio 
de São Sebastião

Jogo no Almonda 
Parque, anos 20.



O Almonda Parque foi campo de jogos entre 1927 e 1934 e entre 1945 e 
1969, mas o terreno era propriedade privada. Alugado à Escola Prática de 
Cavalaria entre 1934  e 1945, ficou o Torres Novas Football Club sem cam-
po e, por esse motivo, impedido de disputar jogos oficiais. O clube, que ado-
tará o nome de Clube Desportivo de Torres Novas e novas cores (passando 
do vermelho e preto para o verde e amarelo), só renasceria em 1945 quando 
voltou a ter campo para jogar.
O Almonda Parque estava apetrechado com “camarotes”, uma bancada e 
dois “bares” e o campo tinha 90x45 m. Era pequeno para a ambição do clu-
be, mas a equipa estava habituada a contornar as limitações do espaço e lá 
ganhou muitos jogos. Quando começou a jogar no estádio, fugiam-lhe de 
início as vitórias, tendo voltado ainda, até ao fim da época, a disputar alguns 
jogos no Almonda Parque, como estratégia para virar a sorte.
Além de campo de jogos para o futebol e de treinos para a escola de cavalaria, 
o Almonda Parque foi, desde 1973, mercado municipal, função que mante-
ve, pelo menos parcialmente, até 2009, aquando da construção do parque 
de estacionamento que hoje ali se encontra edificado. 

O Almonda Parque
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Almonda Parque, anos 20



Inauguração do 
Almonda Parque, com 
jogo entre o CDTN 
e os Ferroviários do 
Entroncamento, em 
29 de abril de 1945

Assistência em dia 
de jogo no Almonda 
Parque

Cena de jogo entre 
Torres Novas e União 
de Coimbra, em 1966



O Almonda Parque 
tinha também 
um rinque de 
patinagem, que 
permitiu um grande 
desenvolvimento do 
hóquei em patins em 
Torres Novas a partir 
de 1953.

Almonda Parque, 
Anos 50

Equipa do CDTN, 
época 1958-59, com 
José Torres na equipa



Em Portugal, durante o Estado Novo, vários recintos desportivos foram 
construídos com o apoio do regime. Programado para o vale do Jamor, o 
Estádio Nacional terá sido o primeiro, imaginado em 1933, iniciando-se a 
sua construção em 1939 e terminando em 1942. Outros, como o de Braga 
ou o da FNAT, se lhe seguiriam.
Se os estádios da década de 40 e 50 foram uma importante componente pro-
pagandística do Estado Novo, por todo o lado, e mesmo em meios como o do 
nosso pequeno burgo, a formação de grandes massas associativas estimulava 
os clubes a lutarem por melhores condições para o jogo. O projeto do está-
dio de Torres Novas foi desenhado por Jorge Branco Ló, natural de Riachos 
e ex-jogador do Clube Desportivo de Torres Novas e do Riachense, e en-
quadra-se na tipologia do estádio do Jamor, embora moldado à dimensão do 
clube e da então vila de Torres Novas.
Com um campo de jogos de 105x65 m, preparado para futuro arrelvamen-
to, e uma lotação de 25000 lugares, o estádio ficou igualmente apetrechado 
de 4 pistas para corridas, pistas de balanço para triplo salto, vara e salto em 
altura, lançamentos de dardo, peso, martelo e disco, recinto para basquete-
bol e voleibol e zona de tribuna coberta, com todo o equipamento necessário 
ao acolhimento de jogadores e equipa de arbitragem, gabinete médico, casa 
para o guarda e acessos que permitiam a organização das entradas e o escoa-
mento do público.

O projeto
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Maquete do Estádio 
Municipal

Fernando “Pinhão”, 
encarregado da obra, 
e Fernando Cunha, 
analisando o projeto 
no local

Esquema da estrutura 
que compõe a bancada 
principal e respetiva  
cobertura



Estudo prévio da 
implantação do 
Estádio Municipal

A implantação do 
estádio na topografia 
do local

Perfil da escada de 
acesso 



As obras do estádio duraram dois anos, entre 1967 e 1969, decorrendo 
com grande intensidade na fase final. Terão sido orçamentados cerca de 
3500 contos para o arranque da obra, mas é impossível determinar o seu 
custo final, uma vez que foi feita com recursos diversos e o apoio de algumas 
pessoas, como o “Dr. Visconde“, que doou parte dos terrenos. 
A assistência técnica estava a cargo dos militares da engenharia de Tancos. 
A obra foi entregue à Construtora Abrantina a custos reduzidos, aprovei-
tando o facto de a firma estar, nessa altura, a construir a fábrica de algodão 
da Companhia de Fiação e Tecidos, conseguindo-se evitar a deslocação 
propositada de máquinas e homens. A esta firma competia fazer a estrutura 
de betão da bancada. Aos trabalhadores da Câmara, cerca de 20 ou 30, 
orientados pelo encarregado da obra, Fernando Reis (Pinhão), coube o ni-
velamento do piso, a terraplanagem, a finalização do campo – uma brigada 
de “homens do Norte [do concelho], Moreiras Grandes, que sabiam regu-
larizar o terreno” – e os balneários. Infelizmente registou-se um acidente 
mortal, de um operador de máquina. 
O campo não era ainda relvado, só o seria em 1990, mas foi desde o início 
preparado com um sistema de drenagem que viabilizou, mais tarde, o ar-
relvamento.

As obras
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Fase final das obras, 1969



Fernando Cunha, 
presidente da Câmara 
Municipal  à altura da 
construção do estádio

Arranque das árvores 
do olival, propriedade 
do Visconde de São 
Gião e doado para a 
construção do estádio

Terraplanagem a 
cargo das máquinas da 
Engenharia Militar
 de Tancos



Construção do sistema 
de drenagem do piso 
do campo e pista

Colocação de seixos 
em toda a extensão do 
piso do campo, para 
permitir a sua correta 
drenagem. Os seixos 
vieram do rio Tejo, 
fornecidos por um 
industrial de Santa 
Margarida

Pormenor da 
construção do 
túnel de acesso aos 
balneários e da 
bancada principal



Construção da 
cobertura da bancada 
principal

Fase de cofragem da 
bancada principal

Trabalhadores 
envolvidos na 
construção do estádio



A inauguração decorreu nos dias 7 e 8 de dezembro de 1969 e foi presidida 
pelo sub-secretário de Estado da Juventude, Elmano Alves. A longa lista de 
convidados, entre ilustres locais e nacionais, incluía, igualmente, o diretor-ge-
ral dos Desportos, o governador civil de Santarém, o arquiteto Branco Ló, a 
vereação, dezenas de representantes dos órgãos da comunicação nacional e 
um grande nome do futebol nacional, Eusébio da Silva Ferreira. 
O dia nasceu com um sol radioso, apesar da chuva persistente dos anteriores. 
O jogo inaugural realizou-se no dia 7, entre o Benfica e a Académica. O Torres 
Novas jogou no dia seguinte, com o União de Tomar, pela primeira vez no novo 
campo. Jovens atletas levaram um facho e acenderam a pira olímpica enquanto 
outros “desenhavam” o símbolo olímpico e o símbolo de Torres Novas. Houve 
ainda conferências sobre desporto, cinema e outras atividades desportivas.
Participaram nas cerimónias várias associações locais: Banda Operária Tor-
rejana, Sociedade Filarmónica União Pedroguense, Choral Phydellius, Bom-
beiros Voluntários Torrejanos, Rancho Folclórico de Torres Novas, alunas do 
Colégio de Santa Maria, alunos do Colégio Andrade Corvo, alunos da Escola 
Comercial e Industrial, secção de patinagem artística do CDTN, secção de hó-
quei em patins, secção de pesca desportiva, Clube Atlético Riachense, Clube 
Operário Meiaviense, Grupo Desportivo dos Soudos, Grupo Desportivo Fer-
roviários do Entroncamento, Atlético Clube Ouriense, Grupo Desportivo de 
Alferrarede, Sport Lisboa e Cartaxo, Sporting Clube de Abrantes, Tramagal 
Sport União, Estrela Sport Clube Ouriquense, União Futebol Comércio e In-
dústria de Tomar, Vitória Futebol Clube Mindense, Atlético Clube de Pernes 
e Grupo Desportivo da Matrena.

A inauguração
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Programa geral 
das cerimónias 
de inauguração 
do estádio, a 7 de 
dezembro de 1969

Fernando Cunha 
e Hugo Sarmento 
(CDTN), na entrega 
de um troféu 
desenhado para os 
jogos de inauguração 
pelo arquiteto da obra

Eusébio e António 
Alves Vieira, no dia 
da inauguração, 7 de 
dezembro de 1969



Participação das 
ginastas da Escola 
Industrial de Torres 
Novas

Pira olímpica, no  
topo sul, perante 
formatura da 
Mocidade Portuguesa

Alegoria criada pelas 
alunas da Escola 
Industrial de Torres 
Novas



Equipa do CDTN no 
dia do jogo com o 
UFCI Tomar, em 8 de 
dezembro de 1969

Académica de 
Coimbra e Sport 
Lisboa e Benfica, 
alinhados para o jogo 
de inauguração, no 
dia 7 de dezembro de 
1969

Receção das 
individualidades, com 
a presença da Banda 
Operária Torrejana 
e da Mocidade 
Portuguesa.



Os homens do estádio
Da ideia inicial às obras, inauguração e melhoramentos ulteriores, o está-
dio não teve apenas um, mas vários protagonistas. De acordo com o tempo 
e as circunstâncias, cada um deles contribuiu para concretizar um sonho 
visionário que se tornaria aspiração coletiva. De entre uma dúzia de nomes 
que aqui registamos, há os que sonharam, os que projetaram, os que fize-
ram, os que encontraram os meios, os que orientaram os trabalhos, os que 
tomaram conta e os que, anos mais tarde, concluíram a obra e fizeram me-
lhoramentos assinaláveis. O estádio municipal de Torres Novas receberia, 
em 1988, o nome de um destes protagonistas, passando então a designar-
-se Estádio Municipal Dr. Alves Vieira.   
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Estádio municipal, após o 
seu arrelvamento, em 1990



Mário Cunha, pioneiro do 
futebol em Torres Novas, em 
1915, foi o promotor da ideia de 
um estádio para Torres Novas, já 
nos anos 30.

António Oliveira Rodrigues 
era presidente do Clube 
Desportivo de Torres Novas em 
1990 quando o estádio sofreu 
uma série de melhoramentos: 
arrelvamento, iluminação, fecho 
do topo norte, requalificação da 
bancada nascente e alargamento 
dos balneários. Para essas obras, 
obteve vários patrocínios e contou 
com o apoio do município.

António Nobre foi durante 
muitos anos guarda do campo 
e, mais tarde, encarregado do 
Estádio Municipal Dr. Alves 
Vieira.

António Alves Vieira fora 
presidente do Clube Desportivo 
de Torres Novas (14 mandatos 
interpolados), dirigente da 
Associação de Futebol de 
Santarém e da Federação 
Portuguesa de Futebol. Foi grande 
impulsionador do estádio, tendo 
conseguido obter alguns apoios 
para a sua construção.

João Maria Maurício era 
presidente do Clube Desportivo 
de Torres Novas à época da 
construção do estádio.

Gregório Nobre foi o primeiro 
guarda do campo. Já antes tinha 
desempenhado essas funções no 
Almonda Parque. Viveu na casa 
do guarda, dentro do estádio.

Joaquim Matias Pedro, 
dirigente do clube à época, 
enquanto vice- -presidente para o 
futebol, foi um grande entusiasta 
da construção do estádio, 
acompanhando sempre António 
Alves Vieira nessa aspiração dos 
desportistas torrejanos.

Fernando Cunha era presidente 
da Câmara e da Assembleia Geral 
do Clube Desportivo de Torres 
Novas quando foi tomada a 
decisão de construir o estádio.

Fernando Assis dos Reis 
(Fernando Pinhão) foi 
encarregado da obra do estádio, 
enquanto funcionário da 
Câmara Municipal. Ocupou-
se, essencialmente, da 
terraplanagem, nivelamento 
dos terrenos, construção dos 
balneários e preparação do 
retângulo do jogo.

Arnaldo Santos era presidente 
da Câmara Municipal de 
Torres Novas em 1990 e foi 
sob a sua presidência que o 
estádio sofreria importantes 
melhoramentos (arrelvamento, 
iluminação, etc.) cofinanciados 
pelo município.

João Alexandre de Nunes Mexia 
Rodrigues Silveira de Serpa 
(S. Gião) facilitou ao município 
a afetação dos terrenos, de sua 
propriedade, para a construção 
do estádio, mediante algumas 
contrapartidas. Foi sempre um 
benemérito de associações e 
instituições de solidariedade 
locais.

O arquiteto Jorge Rodolfo 
Barroso Branco Ló, ex-jogador 
do Riachense e do Clube 
Desportivo de Torres Novas, 
foi o responsável pelo projeto 
arquitetónico do estádio.
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José Torres entrevistado 
momentos antes do início 
do jogo inaugural entre 
Académica e Sport Lisboa 
e Benfica, a 7 de dezembro 
de 1969


