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 RESUMO

O presente relatório procura expor as questões de investigação e método no desenho do 
Centro de Congressos de Lisboa para o Parque Eduardo VII. Como ponto de partida 
entenderam-se, através de uma criteriosa análise ao parque, os vários constrangimentos 
de projeto e de programa de centro de congressos. Neste sentido, a investigação passou 
por estudar não só os parques urbanos mas também alguns dos centros de congressos 
na história da arquitetura. Identi!caram-se alguns problemas a nível dos valores da 
Liberdade e de Instituição - uma vez rompida a instituição, a liberdade transformar-se em 
libertinagem explicando o estado de degradação do parque. O projeto ambiciona então 
restabelecer um carácter livre mas institucional; neste caso o Parque Eduardo VII e o 
Centro de Congressos passariam a ser uma só entidade.
 Após a análise surgiu a primeira dúvida de projeto: o que fazer ao Pavilhão Carlos 
Lopes? A resposta para esta questão fundadora de projeto, partiria do entendimento do 
que signi!cava o pavilhão atualmente para o Parque: uma estátua. A segunda questão 
foi então: Se se considerar o Pavilhão como estátua, como podemos devolver o carácter 
arquitetónico e funcional para que não seja necessário romper com a memória urbana. 
O Pavilhão Carlos Lopes tinha que ser tomado como monumento histórico - tendo em 
conta as teorias de Alois Riegl - o Pavilhão é um espaço emblemático onde se passaram 
alguns dos acontecimentos mais importantes do século xx, tornando algo a preservar. 
Criar então um monumento para que não se perdesse a memória.
 A colocação do programa tendo em conta o restauro do Pavilhão Carlos Lopes 
tinha em vista uma monumentalização, bem como a utilização de outras estruturas 
em pavilhão para conter os espaços principais do Centro de Congressos. Foi então 
manobrada a implantação como uma contenção do terreno, seguindo o exemplo da 
Acrópole de Atenas, criando então os espaços horizontais num parque maioritariamente 
inclinado. Esta contenção permitia criar novos espaços tendo em conta os conceitos 
espaciais gregos, além de colocar os novos pavilhões que caracterizassem o conjunto 
como uma intervenção monumental de forma a conferir um caráter institucional.
 Como espaços principais foram elencados as três funções: auditório; reunião; e 
exposição. Ambas partem da mesma condição humana – a reunião -  mas por razões 
tipológicas têm que ser separadas em 2, pois uma tem como base a relação orador/
recetor, enquanto que a outra baseia-se em igualdade de mensagem.
Por essa razão entendeu-se que a possibilidade de reunir e expor seriam uma só 
propriedade do espaço, sendo que o auditório seria separado. O espaço de exposições e 
reuniões permitiria uma adequação às pessoas bem como aos seus eventos – através de 
um sistema de cortinas e painéis – isto conseguia dar a liberdade de utilização pretendida.
A proposta re"etia então essa mesma questão, dois pavilhões que continham em si a 
capacidade de livre reunião, independentemente da dimensão do conjunto de pessoas, 
sem nunca perder a sensação de estar no parque.

Palavras-Chave: monumento, reunião, parque, liberdade, instituição
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 ABSTRACT

The given report aims to expose some of the investigation and methodological questions 
through the design of the Congress Center for Lisbon at ‘Parque Eduardo VII’. As a 
starting point, it was understood, through an analysis on the park, the full constraints 
of the program and design of the congress center. Not only the investigation driven 
trough studying the urban parks as well some of the congress buildings from the history 
of architecture. Some of the identi!ed problems came from the freedom and institution 
values – once the institution no longer exists, freedom will be replaced with salacity, 
explaining the park’s state of degradation. The project has the goal to reestablish a free 
and institutional character to the park; in which case the ‘Parque Eduardo VII’ and the 
Congress Center would become one.    
 Further analysis, the !rst question arrived: what to do with ‘Pavilhão Carlos Lopes’? 
The answer for this fundamental question engaged the understanding of what the 
pavilion actually meant to the park: a statue. Then the second question argues that: If 
‘Pavilhão Carlos Lopes is, in fact, a statue, how can we regain the architectonic and 
functional character, so that the corruption of urban memory is no longer necessary?
The ‘Pavilhão Carlos Lopes’ had to be considered an historic monument – regarding 
Alois Riegl theories – this pavilion is an emblematic set of spaces where some of the 20th 
century events occurred, making something to preserve as an entity. It was established to 
create the idea of a monument so that memory and purpose wouldn’t be lost.
 Settling the program regarding the restoration procedure of ‘Pavilhão Carlos Lopes’ 
had in sight the monumentalization process, as well as the use of other pavilion structures 
to contain the Congress Center main spaces. The planting on the site – following the 
Athens’s Acropolis – was to contain the land; with the containment procedure space to 
the new pavilions would be given along with new types of space in the pending park. 
With the creation of horizontal levels the new pavilions would create an holistic sense of 
institution and monumentality. 
 For the Congress Center’s main spaces, it was de!ned the three elemental functions: 
auditorium, reunion and exhibition. All of them come from the same human condition – 
reunion – but for typological reasons they must be separated in two, as one derives from 
a monologue relation and the other two derive from dialogue relation.
 The possibility to reunite and expose where one same property of space, as the 
auditorium would be separated. The exhibition and reunion space would allow a 
perfect adequacy to the users as well as their events – through a curtain and acoustical 
panels system – this allowed to proportionate freedom of use. The proposal re"ected 
that same question, two pavilions that contained within the capacity of free reunion – 
independently of the number of people – without ever losing the sensation of being in the 
park.

Keywords: monument, reunion, park, liberty, institution
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1 : Maquete do Teatro para Vicenza, Ignazio Gardella 1969 (não construído).
2 : Planta do Teatro para Vicenza, Ignazio Gardella 1969 (não construído).
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 0.1. Objetivo

Este relatório tem como objetivo descrever o projeto realizado no âmbito da unidade 
curricular de Projeto Final II do segundo semestre do 5º ano de Mestrado Integrado 
em Arquitetura do Instituto Superior Técnico no ano letivo 2014/2015.  Pretende-se 
apresentar as várias fases de projeto bem como o pensamento estruturante a cada um 
delas – a colocação do problema, análise do local, a elaboração e apresentação do projeto 
– descrevendo os processos e as soluções obtidas.

 0.2. Objeto de Estudo

O projeto realizado referia-se a um Centro de Congressos a localizar no Parque Eduardo 
VII na cidade de Lisboa. 

O que é um Centro de Congressos? Qual a sua razão de ser?

Congresso: 
Um congresso é uma reunião periódica (anual, bienal, etc.) com duração e dimensão 
variável de pessoas com interesses em comum, geralmente vinculada a membros de 
uma associação ou entidade, que visa tratar de determinados temas, divulgar novos 
conhecimentos e/ou produtos, apresentar propostas ou trocar ideias. 

O crescimento acelerado das tecnologias de informação e comunicação (TIC) operado 
nas ultimas décadas, veio alterar as formas de acesso, aquisição, transmissão e partilha de 
informações e conhecimento, favorecendo a via eletrónica em detrimento do presencial. 
É hoje recorrente grupos distantes, situados em lugares geogra!camente distintos 
comunicarem “face a face”, através de sinais de áudio e vídeo – vídeo conferência – 
recriando à distância, as condições de um encontro presencial.
 Apesar das vantagens da comunicação eletrónica serem inúmeras, desde a redução 
de custos, ao aumento da velocidade na partilha de informações, tal não impede que 
grupos de pessoas que partilham uma atividade, as designadas comunidades de prática, se 
reúnem presencialmente para discutir aspetos com ela relacionados e para se conhecerem 
umas às outras. Estes encontros tem uma credibilidade dada pelo valor institucional que 
lhes está associado, e que se transforma num negócio/industria.
 O conceito de centro de congressos, frequentemente designado por centro de 
convenções tem evoluído signi!cativamente ao longo dos últimos anos. Decorrente quer 
de alterações sócio-económicas quer das próprias de exigências e expectativas tanto 
dos organizadores dos eventos como do seu publico-alvo o seu programa tem vindo 
a apostar na oferta de serviços variados. Tal traduz-se em condições de polivalência, 
"exibilidade e de abertura a públicos variados, numa lógica de funcionamento continuo e 
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3 : Ortofotomapa, Zona do Parque Eduardo VII.
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de rentabilização máxima. Para além de serem dotados de espaços que permitem acolher 
eventos periódicos com características e dimensões distintas, estes equipamentos integram 
um mix estudado de diversos espaços de uso público com a presença de “âncoras” sólidas 
(e.g. escritórios, galerias de exposições, lojas, restauração) sendo dada uma atenção 
particular ao poder da imagem e da qualidade projetual e ao contexto pré-existente.

Porquê um Centro de Congressos em Lisboa? 

 Segundo o International Congress and Convention Association (ICCA) em 2014, 
Portugal ocupou o 15º lugar no ranking dos países com maior número de eventos com 
229 eventos sendo que a primeira posição foi ocupada pelo E.U.A com 831 eventos; 
Quanto ao número total de participantes, Portugal obteve a  20ª posição correspondente 
a total de 70.277 participantes, em que a primeira posição foi novamente ocupada pelos 
E.U.A com 365.338 participantes. Quando referenciado a cidades, Lisboa ocupa nesse 
mesmo ranking da ICCA o 12º lugar no número de congressos realizados – 109 – e a 
24ª posição em termos de número de participantes – 40.532. A cidade de Paris detêm o 
primeiro lugar em ambas as categorias com 214 eventos e 130,516 participantes. 
 Estes números re"etem um novo tipo de turismo associado à componente de negócios, 
pela qual a cidade de Lisboa demonstra um grande potencial. A localização da cidade, 
as infraestruturas disponibilizadas, a relação qualidade/preço e o clima são algumas 
das mais-valias que posicionam Lisboa como um destino de excelência em Turismo de 
Negócios. Um produto estratégico para as receitas do sector na capital e que nos últimos 
anos motivou várias referências internacionais. 
 Lisboa tem vindo a a!rma-se cada vez mais como um destino turístico diferenciado, e 
de qualidade no no segmento de negócios tornando-se o palco escolhido para inúmeros 
eventos, Posicionando-se ainda como um destino turístico em que a motivação férias 
continua a ser a predominante, regista-se uma importante tendência de crescimento da 
motivação negócios, que se prevê venha a manter-se no futuro próximo. 
 Num Inquérito do Observatório do Turismo de Lisboa a Congressistas Internacionais, 
realizado com base numa amostra composta por 912 entrevistas, nos meses de Maio, 
Junho e Setembro de 2013, veri!ca-se que na generalidade, os congressistas são 
pro!ssionais com habilitações universitárias e gastam, em média, 1.641,31 euros durante 
a estada em Lisboa. Transporte e Inscrição no Congresso, Alojamento, Deslocações, 
Alimentação são os principais componentes nas despesas efetuadas pelos participantes 
que, em média, permanecem na capital portuguesa 4,1 dias. No entanto Lisboa apesar 
do potencial e interesse demonstrado, não dispõem de um centro de congressos com 
capacidade para receber eventos versáteis (exposição mais conferência em diferentes 
espaços) de grande dimensão (para mais de 5 mil pessoas). Atualmente existe um numero 
reduzido de cidades europeias capazes de receber grandes eventos. Como tal se Lisboa 
conseguir captar estes eventos, tendo como aliadas as vantagens competitivas que 
apresenta, estará a concorrer com um número reduzido de destinos. 

Porquê o Parque Eduardo VII?

 A decisão sobre a localização de um equipamento deste tipo e dimensão passa 
inevitavelmente pela capacidade hoteleira adjacente e pela facilidade de acesso. Neste 
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4 : Corte Longitudinal, Pavilhão Carlos Lopes (atual).
5 : Planta Piso Térreo, Pavilhão Carlos Lopes (atual).
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sentido, o Parque Eduardo VII assume-se como como uma zona privilegiada para o 
efeito. Não só devido à sua centralidade e ao conjunto hoteleiro !xo existente na sua 
envolvente próxima mas também por dispor de espaço disponível para a sua construção. 
 O Parque Eduardo VII ao ser entendido como o local ideal pelos aspetos práticos de 
resposta ao turismo de negócios requer o investimento na requali!cação de toda a área. 
Tal implica promover uma nova leitura do parque tornando-o um espaço urbano de forte 
atratividade na cidade.

 0.3. Pressupostos da Intervenção

A intervenção a ser desenvolvida partiu de uma proposta de trabalho de!nida entre a 
Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto Superior Técnico. Esta proposta simulava as 
condições para a reconversão do atual Pavilhão Carlos Lopes em Centro de Congressos.
 O programa proposto pela Câmara Municipal de Lisboa, manifesta a intenção 
especí!ca de associar a revitalização do Parque Eduardo VII à reconversão do Pavilhão 
Carlos Lopes num grande Centro de Congressos. Parte do principio que tal resolveria 
grande parte dos problemas – abandono e decadência – e tiraria partido da localização 
central do parque e da sua ligação à Estação de metro de S. Sebastião. Para o efeito 
foram colocadas três hipóteses de trabalho:
Hipótese A – O projeto partiria da demolição total do Pavilhão Carlos Lopes. As 
operações teriam em consideração o terreno de parque e a relação de um novo 
edifício com o parque. A criação de um novo edifício colocaria algumas questões de 
memória coletiva e aceitação bem como uma nova abordagem topográ!ca e nas suas 
consequências na leitura do Parque Eduardo VII.
Hipótese B – O projeto partiria da demolição parcial do Pavilhão Carlos Lopes. 
Aproveitaria a estrutura espacial para tomar um maior benefício das novas relações 
com o parque; Esta hipótese tomaria partido da identidade pré-existente do pavilhão 
subvertendo-a para uma nova lógica funcional.
Hipótese C – O projeto partiria da reutilização do Pavilhão Carlos Lopes. Tirava partido 
do contexto histórico e mnemónico bem como a topogra!a existente. Como opção 
surgiriam algumas dúvidas na ligação entre a abordagem de reutilização escolhida e 
as novas estruturas desenhadas para acomodar os amplos programas de Centro de 
Congressos. A escolha desta hipótese teria uma base de restauro a que seria incontornável 
em futuras decisões de projeto.  
Foi ainda considerada uma quarta hipótese, de alguma dubitabilidade, com o objetivo 
de completar o plano da década de 1950 do Arquiteto Francisco Keil do Amaral e 
criar o Centro de Congressos no local onde estava prevista a instalação do Palácio da 
Cidade. No entanto a leitura da área levou ao abandono desta hipótese. No programa 
desconsiderava-se a questão desportiva devida à ultima função do Pavilhão Carlos 
Lopes. Esta foi descartada porque se assumia que as especi!cações dos programas eram 
incompatíveis. O programa desportivo detinha questões de aproveitamento do espaço 
que excluía a hipótese de reutilizar o Pavilhão para !ns expositivos.
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6 : Diagramas síntese da área de intervenção do Parque Eduardo VII; o diagrama superior à direita apresenta 
os obstáculos e acessos ao parque; o diagrama superior à esquerda mostra os dois eixos principais do parque; 

os diagramas inferiores representam a exposição solar no parque e a linha de cumeeira e vista.
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 0.4. Metodologia

O trabalho desenvolvido, iniciado no primeiro semestre do ano letivo de 2014/2015 no 
âmbito da unidade curricular de Projeto Final I,  integrou várias fases de desenvolvimento 
com diferentes abordagens. Através de um processo de re"exão crítica constante foi 
assumida a complexidade inerente a uma intervenção arquitetónica de dimensão 
signi!cativa em contexto urbano de relevância e em transformação 
 A primeira fase consistiu na análise da área de intervenção – Parque Eduardo VII – 
através de uma pesquisa que incluiu dados bibliográ!cos e registos documentais bem 
como várias visitas ao local. Foi elaborado um estudo sobre a realidade do Parque 
Eduardo VII na cidade de Lisboa e a sua capacidade de resposta à integração de um 
Centro de Congressos de grande escala. Foi dada particular atenção à consequente 
transformação que este equipamento iria operar nas dinâmicas de uso na área de 
intervenção.
 Sob uma perspetiva integrada na cidade de Lisboa, trataram-se e sintetizaram-se 
informações relativas às características  geo-morfológicas, ambientais, e funcionais e 
ao contexto socioeconómico e histórico da área de intervenção. Esta síntese assumiu 
desde logo um carácter pro-positivo, identi!cando as principais questões, problemas e 
oportunidades presentes na área e apostando na requali!cação do Parque Eduardo VII, a 
partir do tema do Centro de Congressos.
 Tendo esta informação como base de trabalho o projeto prosseguiu suportado em 
três fases distintas – estratégia, concretização e comunicação – que serão aprofundadas 
posteriormente.
A fase relativa à estratégia foi desenvolvida ainda no âmbito da unidade curricular de 
Projeto Final I. A análise considerou várias escalas e níveis de aproximação da cidade; 
parque; edifício e terminou com a de!nição de uma estratégia visando novas vivências 
para o parque Eduardo VII resultantes da localização do Centro de Congressos.
 A estratégia de!nida foi posteriormente revista de modo a integrar uma das hipóteses 
de trabalho; Optou-se então pela Hipótese C – reutilização do Pavilhão Carlos Lopes 
e apostou-se nas novas interações com o Parque Eduardo VII tendo em conta o seu 
contexto, problemas, necessidades e limitações.
 Com base na estratégia revista foram lançadas as primeiras ideias e desenvolvidos os 
termos de referência para a concretização do projeto do Centro de Congressos, a partir 
do qual se desenvolveu uma proposta preliminar à escala 1:500 tendo em consideração: 
a inserção do Centro de Congressos na área de intervenção e a sua articulação com as 
dinâmicas espaço-funcionais da área de intervenção e a organização e espacialização do 
programa funcional.
 Já no âmbito de Projeto Final II passou-se à fase de concretização. A metodologia 
seguida consistiu em desenvolver o projeto anterior até à escala 1:200. em articulação 
com as diversas especialidades que instruem o projeto de arquitetura. Para além 
da componente estrutural, os trabalhos convocaram ainda informação relativa a 
componente ambiental  incluindo iluminação e acústica e aos sistemas de segurança.
De uma proposta de carácter genérico focada na escala do desenho urbano, foi feita uma 
aproximação gradual à escala da edi!cação Arquitetura – em que a escala abordada teve 
um papel preponderante relativa à interpretação entre a escala da cidade e a escala do 
edifício.
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7 : Diagramas Síntese da estratégia inicial.
8 : Diagramas Síntese da estratégia !nal.
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 A partir das re"exões críticas elaboradas e da introdução das questões especí!cas 
de projeto criaram-se então, as condições para resolver os problemas de maior detalhe, 
revelando o verdadeiro desa!o do projeto – a sintonia entre os conceitos elaborados na 
fase da estratégia e a concretização construtiva. Em paralelo, foram sendo compiladas 
referências e informações provenientes de uma investigação de carácter projetual 
necessária ao desenvolvimento da proposta.

 0.5. Organização

O presente relatório está organizado em duas partes. A primeira, integra os capítulos 1 
e 2 e refere-se respetivamente ao contexto da Intervenção e às estratégias adotadas no 
desenvolvimento da proposta arquitetónica do Centro de Congressos. 
No Capitulo 1, através de uma análise geral, identi!cam-se alguns dos problemas e 
necessidades do Parque Eduardo VII e faz-se uma aproximação à realidade do Pavilhão 
Carlos Lopes. 
 No Capitulo 2 introduzem-se as questões que o projeto se propõem resolver, e 
analisam-se as condições pré-existentes focalizadas na sua capacidade de re-utilização. 
De seguida assumem-se as perspetivas concretizáveis sob os ideais de terreno/lugar. Por 
último, tratam-se as questões programáticas e as suas soluções em particular tendo em 
vista a criação de uma nova atmosfera para o Parque Eduardo VII e a sua coerência 
global.
 A segunda parte integra o Capitulo 3 e descreve o projeto do Centro de Congressos. 
Elencam-se e detalham-se os principais pontos da proposta, salientando-se o métodos e 
processos realizados como resposta ao enunciado em questão. Para !nalizar o Capitulo 
4, procede a uma descrição do conjunto de soluções construtivas em função dos espaços 
desenhados. As questões abordadas nos capítulos anteriores são colocadas como uma 
estratégia de pensamento que !naliza na construção dos espaços.
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9 : Planta Piso 0 (proposta inicial).
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10 : Planta Piso 1 (proposta inicial).
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! "! #! $!%

11 : Alçado Avenida Sidónio Pais (proposta inicial).
12 : Corte Longitudinal (proposta inicial).
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13 : Boulevard Montmartre, Camille Pissarro, 1897. 
Óleo sobre tela, 74x92.8 cm, Hermitage Museum, São Petersburgo

14 : Plano da Avenida da Liberdade, Frederico Ressano Garcia, 1879.
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A identi!cação e reconhecimento dos valores que fundaram o Parque Eduardo VII 
são fundamentais para uma melhor compreensão da realidade em estudo e posterior 
desenvolvimento da proposta de intervenção. 
 Neste capitulo faz-se uma leitura global do Parque Eduardo VII nos seus diferentes 
tempos, funções e usos numa aproximação gradual à realidade do Pavilhão Carlos Lopes. 
Para melhor compreender a forma como o parque Eduardo VII se organiza e as relações 
no seu interior e com a sua envolvente se estabelecem, estabelecer-se-á paralelo com 
outras situações exemplares.

 1.1. Génese e Construção do Parque Eduardo VII: os Antecedentes

Defende-se que o Parque Eduardo VII foi construído sem nunca descartar a sua relação 
com a cidade consolidada1 e tendo como base a expansão para norte da cidade planeada 
por Pombal2. 
 Com o plano da Baixa Pombalina surgiu a necessidade de criar espaços de lazer de 
modo a conferir alguma modernidade (além de salubridade) à cidade. Criou-se então 
em 1764 o Passeio Público, simulando um pequeno bosque amuralhado no eixo com o 
Rossio, destinado a ser fruído pela nobreza e pela burguesia abastada.
 Com o desenvolvimento industrial e o consequente acréscimo populacional a cidade 
de Lisboa sofreu um processo de transformação acelerado3 sendo necessário ampliar os 
limites urbanos e sobretudo construir para responder a esta nova situação. 
No !nal do séc XIX o Passeio Público é então substituído por uma grande avenida que 
tinha como modelo os Campos Elísios em Paris que na opinião de José Augusto França 
(1967) : “é o ato que vai dar-lhe consciência de si própria, permitir-lhe entender-se como 
cidade europeia na grande euforia do século”. Esta seria então a primeira de muitas 
intervenções que colocaram Lisboa como uma capital atualizada em relação às outras 
cidades europeias.  
 Posteriormente o engenheiro Ressano Garcia elaborou o Plano das Avenidas Novas 
terminando num enorme parque na zona do Campo Grande. Foi então pensada uma 
malha ortogonal que se estendia no eixo Nordeste. Esta malha quebraria pela primeira 

1 De forma a compreender a evolução do Parque Eduardo VII, sob os vários pontos de vista desde o histórico, 
social, económico foi feito um estudo que englobava os vários problemas e as várias soluções e oportunidades criadas ao 
longo do tempo. Esta análise incidiu sobre a evolução da cidade desde a sua conquista em 1147 e consequente transfor-
mação numa cidade medieval, passando pelo Plano Pombalino da Baixa, até à ideia de cidade contemporânea.

2 Este plano alterou toda a evolução e crescimento da cidade de Lisboa, seria privilegiado o sentido Norte sendo 
que desta forma o contínuo crescimento ao longo do rio Tejo é substituído por um plano que abriu novas possibilidades de 
expansão.

3 Ao longo do século XIX a cidade de Lisboa continuava a crescer no sentido Norte. A estabilidade económica nas 
décadas após as invasões napoleónicas (1807) e a implementação de infraestruturas ferroviárias obrigaram à criação de 
um transporte facilitado bem como a colocação de equipamentos públicos como cemitérios, hospitais, instalações militares, 
prisões e fábricas numa nova orla exterior a Lisboa, de!nida pela, Estrada da Circunvalação. Para além da facilitação 
de transporte de pessoas, bens e produtos para o centro da cidade, funcionava como uma linha que enlaçava a cidade 
ligando a zona de Santa Apolónia a Alcântara. A estrada da Circunvalação aproximava-se da prisão de Lisboa (ainda ativa 
presentemente) e de uma pedreira de extração de basalto, ambas à cota alta, que se encontravam sobre o eixo Norte no 
seguimento do Passeio Público.
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15 : Vista Aérea Parque Eduardo VII , 1934.
16 : Concurso para o Parque da Liberdade, Henri Lusseau, 1894.
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vez a Estrada da Circunvalação, estabelecendo as relações necessárias à construção de um 
parque que fechava a Avenida da Liberdade.
 Nos primeiros planos para o Parque evidenciam-se já a criação de uma importante 
zona verde. Em 1894, Henri Lusseau vence o concurso para o Parque da Liberdade4 – o 
parque estaria pensado para conter o jardim zoológico de Lisboa, além de quiosques e 
um teatro – sendo que este nunca viria a ser concretizado por incompatibilização entre o 
arquiteto e a Câmara Municipal de Lisboa.
 Em 1912, na zona onde existira uma pedreira de basalto e uma nascente de água, é 
construída a Estufa Fria. Tratava-se de um espaço expositivo municipal que integrava 
um viveiro de plantas de diferentes portes e proveniências. A sua localização viria a 
condicionar o desenho dos planos seguintes bem como interferir na leitura global do 
parque. 
 Num plano datado de 1928 Jean Claude Forrestier5, concebeu a extensão da Avenida 
da Liberdade de forma a incluir uma via que separava duas partes do parque.
Mais tarde em 1932, um ano antes da instalação do Regime de Estado-Novo, o arquiteto 
Luís Cristino da Silva (1896-1976) elaborou um plano que consistiu na extensão natural 
da Avenida da Liberdade culminando numa segunda rotunda. O parque estaria na sua 
extensão limitado pelas duas rotundas e seria composto por dois corpos separado pela 
via que as ligava – tal como preconizado no plano de Forrestier. Este plano tomaria uma 
maior proporção e uma postura mais in"exível do que as propostas anteriores. É também 
nesta altura que é implantado o atual pavilhão Carlos Lopes (1922, Guilherme e Carlos 
Rebelo de Andrade).
 Só em 1945, em pleno regime Salazarista, é fechado o desenho do Parque Eduardo VII 
pelo arquiteto Francisco Keil do Amaral (1910-1975). O projeto aproveitava a pendente 
natural do terreno – ligava a rotunda Marquês de Pombal à Penitenciária de Lisboa e 
ao futuro Tribunal de Justiça, que viria a ser projetado em 1970, por Januário Godinho 
e João Andresen – criando um corredor verde no eixo da Avenida da Liberdade que 
culminaria no Palácio da Cidade. 
 O parque foi concebido no entendimento de se assumir como um espaço verde 
monumental, enquanto referência tanto física como simbólica para a cidade; segregado 
da envolvente, demarcando limites e não estabelecendo continuidades; e especializado 
nas suas funções oferecendo espaços de fruição / contemplação, de repouso e de práticas 
vinculadas ao lazer, à cultura e ao desporto.
O seu desenho é marcado pela rigidez cartesiana da modelação do terreno traduzida 
num corredor central6  que confere a noção de profundidade à Avenida da Liberdade. 
Este corredor é ladeado por duas grandes orlas arborizadas – matas – delineadas por 
percursos curvilíneos que atravessam o parque longitudinalmente e simultaneamente 
promovem articulação com as vias circundantes no pressuposto de valorizar as 
características cénicas do corredor central e criar ambientes diversi!cados. 
 No lado poente é mantida a Estufa Fria complementada com outros equipamentos 
para recreação e lazer incluindo um parque infantil. A nascente de água e o lago 

4 O até então, Parque da Liberdade, que consistia num terreno com um grande lago no meio, é rebatizado como 
Parque Eduardo VII devido a uma visita por parte do rei de Inglaterra a Lisboa.

5 Jean Claude Forrestier era discípulo de Jean-Charles Alphand (1817-1891, arquiteto paisagista que integrou a 
equipa de Haussmann em Paris).

6 Importante não só por ser o seguimento correspondente à Avenida da Liberdade mas por ser um espaço de livre 
interação
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17 : Plano para o Parque Eduardo VII, Francisco Keil do Amaral, 1945.
18 : Shar-e-Bangla, Louis Kahn. Dhaka, Bangladesh, 1974.
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adjacente são renovados e é criada uma nova entrada com acesso direto a partir da via 
circundante. No lado nascente o terreno é preparado para receber um novo percurso de 
acesso ao pavilhão e integrar um conjunto de equipamentos de restauração com acesso 
direto a partir do topo norte do corredor central. 
 No topo norte do corredor central, o miradouro projetado por Keil do Amaral 
acompanha o desenho e regularização da colina, ao mesmo tempo que articula o traçado 
da grande escala com a pequena escala. Constitui uma plataforma que se destaca como 
elemento simbólico à escala do urbanismo e da a!rmação do Estado Novo, impondo-se 
pelo dimensão e escala dos elementos que compõem o muro de suporte e o resguardo 
da plataforma, numa leitura conjunta com os dois obeliscos. Esta plataforma ao tirar 
partido das condições geográ!cas do lugar enquanto zona colinar voltada para o Tejo, 
participa também na forma e no sentido das cidade pré-existente.
 O Palácio da Cidade nunca chegou a ser construído – deixando o plano de Keil do 
Amaral acéfalo. Décadas mais tarde é substituído pelo Jardim Amália Rodrigues (1996, 
desenhado pelo Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeiro-Telles). Na década de 1980 abre-se 
a possibilidade de construir nos terrenos laterais do Parque Eduardo VII – Clube Sete 
– um complexo desportivo integrando campos de ténis – que será também a última 
construção a ser realizada.

 1.2. Modelos 

Para melhor compreender a forma como o parque Eduardo VII se organiza e as relações 
no seu interior e com a sua envolvente se estabelecem, estabelecer-se-á paralelo com 
outras situações exemplares.
 O grande parque do parlamento na capital do Bangladeche ou Shar-e-Bangla Nagar  
desenhado por Louis Kahn(1901-1974) em 1974. O parque inspira-se no ‘Campus 
Martius’ em Roma ao destacar um conjunto de edifícios institucionais encabeçados pelo 
edifício do Parlamento. Todos estes edifícios encontram-se posicionados na intersecção 
de um plano de água com um grande relvado. A esta justaposição de planos na ‘Opus 
Magnum’ de Louis Khan’ está presente a ideia de parque como um grande campo, 
extenso e versátil aberto a várias apropriações por parte dos seus utilizadores. No 
entanto é exatamente pela força da formalidade do parque e da monumentalidade da sua 
envolvente que as possibilidades de vivência do parque são limitadas, não porque exista 
uma legislação que proíba o usufruto daquele enorme espaço aberto (campo), mas sim 
pelo valor simbólico e de representação (de poder) que lhe está associado e o transforma 
num espaço intocável: um espaço que é para ser visto e não para ser utilizado.
 O caso de Brasília é semelhante. A ‘Praça dos Três Poderes’ pensada por Lúcio Costa 
(1902-1998) corresponde a um espaço – campo – aberto em que se destacam os edifícios 
desenhados17 por Óscar Niemeyer. Em ambos os casos existe uma atitude de a!rmação 
através do desenho de um grande espaço, vazio e intocável, que suporta os edifício 
institucionais. Nestes casos estes vazios são lidos como parques.
 Em contrapartida aos exemplos dos parques institucionais de Dhaka e Brasília, 
existem os casos dos parques/jardins românticos. Enquanto que os primeiros são grandes 

7 Os edifícios institucionais apresentam uma pureza formal e icónica dispostos numa grande superfície quase 
in!nita.
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19 : Parque Buttes-Chaumont, Jean-Charles Alphand. Paris, França,1867
20 : Praça dos Três Poderes, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília, Brasil, 1957.

21 : Central Park, Frederik Law Olmsted. Nova Iorque, E.U.A, 1871
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superfícies abertas os seguintes são contemplativos de!nidos pelos seus percursos 
e atmosferas pitorescas. O caso do parque ‘Buttes-Chaumont’ é paradigmático no 
que toca ao entendimento de um parque romântico, foi desenhado pelo diretor de 
obras  Jean-Charles Alphand (1817-1891) durante as intervenções urbanas do Barão 
Haussmann (1809-1891), este parque situa-se no ‘dix-neuviéme arrôndisement’ surgindo 
como limite dos grandes boulevards provenientes de ‘La Villette’ com o objetivo de servir 
a nova população residente de uma Paris em expansão.
 Criou-se para este parque uma topogra!a própria que simulava uma paisagem 
romântica, seguida pelos vários caminhos – que deliberadamente contornavam e 
contemplavam os vários objetos e ornamentos do parque – Alphand concebeu uma 
topogra!a acidentada, coroada por um pequeno templete com o objetivo de se 
assemelhar aos montes do Tivoli. A leitura deste parque assenta num ideal de uma 
‘promenade’ contemplativa da ruína e da natureza. Os percursos também têm uma 
função pragmática de intersectar e atravessar o parque independentemente da beleza 
intrínseca conferida pelo desenho do parque. 
 Embora o uso da ruína como referência e o desenho dos percursos estejam de acordo 
com os valores românticos do parque; estes cedem ao ver alguns espaços naturais serem 
apropriados para um livre usufruto das pessoas. A inexistência de espaços próprios 
para lazer, torna este tipo de parques obsoletos e condenados ao abandono por parte da 
população ou à apropriação espontânea e desorganizada. 
 A melhor postura enquanto parque seria então um carácter institucional e um campo 
de livre ocupação juntamente com um carácter contemplativo, mas simultaneamente 
pragmático como o caso do ‘Central Park’ em Nova Iorque. Rem Koolhas (1944- ), 
no seu livro “Delirious New York”, de!ne o ‘Central Park’ “como um colossal risco, 
o contraste que descreve – entre o construído e o não-construído – que di!cilmente 
existia na data da sua criação (...)”. Koolhas descreve o parque como um dos aspetos 
fundamentais da cidade de Nova Iorque, pois segundo ele, mantém o seu carácter  
individual que estabelece o contacto entre a rigidez da cidade e a espontaneidade da 
natureza.
 O parque é inaugurado em 1857, sendo posteriormente ampliado após um 
concurso de melhoria de qualidade ganho por  Frederik Law Olmsted e Calvert Vaux, 
reinaugurando em 1871 após a Guerra-Civil Americana. Este parque foi desenhado 
a partir de dois grandes espaços verdes em Paris, o anteriormente referido ‘Parc des 
Buttes-Chaumont’ e o ‘Bois de Bologne’. Olmsted visitou ambos os espaços durante a 
execução do parque, onde interiorizou o conceito de ‘promenade’ nos vários percursos, 
!cando compreendida a importância da relação linear para um usufruto completo do 
parque.
 De facto, o ‘Central Park’ tornou-se importante pois permitia à cidade um desafogo 
de uma intensa vida urbana criada por um rígido sistema ortogonal de quarteirões. Este 
parque é marcado pela capacidade única de convergir várias atividades, em que algumas 
necessitam de uma grande superfície plana. Frederik Olmsted desenhou a tal superfície 
com o intuito de proporcionar momentos de lazer.
 Embora esteja claro que o ‘Central Park’ reúne ambas as características, vivência 
linear e vivência de campo, existe um terceiro fator anteriormente referido que torna 
este parque num caso de estudo: a capacidade de receber equipamentos de várias 
funções. A relação entre os equipamentos de carácter público como o jardim zoológico 
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22 : Pavilhão Português na Feira das Industrias, Rio de Janeiro, Brasil , 1922.
23 : Palácio das Exposições e Festas, Salão Automóvel, Lisboa, 1934.
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de Nova Iorque ou o ‘Metropolitan Museum of Art’, conferem a este parque o carácter 
institucional – este, fundamental para a conservação e estima da população – constata-se 
que o facto de este parque deter os dois tipos de vivência necessários, e ser ocupado por 
vários equipamentos torna-o num ícone da cidade. Apesar de ter tido alguns momentos 
de declínio, foram sempre antecedidos por momentos de prosperidade e utilização.

 1.3. O Pavilhão Carlos Lopes

Como já anteriormente referido, este edifício foi construído no Parque Eduardo VII em 
1927.  De nome original “Pavilhão Português das Industrias”, foi inicialmente concebido 
para representar Portugal na “Feira Internacional do Rio de Janeiro” em 1922, em 
seguimento das comemorações do “I Centenário da Independência do Brasil”. Desenhado 
pelos irmãos arquitetos Rebelo de Andrade, tinha a grande vantagem de ser facilmente 
desmontável e leve, ao mesmo tempo usando técnicas e materiais que garantissem a sua 
utilização por vários anos – pela leveza e versatilidade: o aço e vidro; enquanto que pela 
durabilidade: o estuque e o tijolo. 
 Segundo o jornal da época “A Vanguarda”: «Esta resolução teve ainda a vantagem 
de deixar em Portugal a maior parte do dinheiro que os pavilhões custam; é por isso 
mesmo que o esqueleto deles  é em ferro e os demais elementos que os constituem são 
na sua maioria suscetíveis de larga duração, permitindo sem avarias os pavilhões, !nda a 
exposição, se possam desarmar e utilizar em qualquer outro local.» data
 O mesmo jornal noticiava que as exigências colocadas por parte da organização e 
patrocinadores para exporem os seus produtos no pavilhão português haviam obrigado 
ainda em projeto a integrar sucessivas alterações de modo a ampliar a área do pavilhão.
Em 1925, ainda no Rio de Janeiro, o Pavilhão Português das Industrias foi utilizado 
como um dos palcos principais para a “I Feira de Automobilismo do Rio de Janeiro”, 
expondo o “état de l’art” na industria automóvel.
 Em 1929, o pavilhão é desmontado e transferido para Portugal. Jorge Segurado 
(1898-1990) foi o arquiteto responsável pela recolocação, refundação e remontagem do 
pavilhão no atual Parque Eduardo VII – à época ainda um vazio que separava a rotunda 
do Marquês de Pombal da antiga estrada da Circunvalação – alterando o seu nome para 
“Palácio das Exposições e Festas”. Em 1932 é inaugurado com a “Grande Exposição 
Industrial Portuguesa”. Com os sucessos obtidos no Rio de Janeiro e agora em Lisboa, o 
palácio tinha agora uma importância na cidade não só pela sua localização como pelos 
espaços e a sua capacidade de exposição. O palácio era composto por grandes salas 
nos seus dois pisos que eram submissas a um grande hall que tinha uma capacidade de 
receber os mais diversos tipos de produtos (inclusive algumas máquinas industriais), bem 
como alguns eventos e bailes importantes – nomeadamente o Salão Automóvel de Lisboa. 
O hall de exposições tinha uma grande versatilidade de transformação e de imagem, o 
que tornava este espaço bastante requisitado. Em 1946, altera-se toda a estrutura espacial 
e funcional do pavilhão para poder receber o Campeonato Mundial de Hóquei em Patins 
de 1947. Eliminam-se todos os pisos em consola do hall, substituindo por bancadas à 
volta do ringue deixando apenas os pilares – passa então a chamar-se “Pavilhão dos 
Desportos”.
 Desde então o pavilhão passa a ser utilizado para eventos variados de carácter 
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24 : Pavilhão durante a construção do Parque Eduardo VII , 1934
25 : Marchas Populares celebradas dentro do pavilhão, 1952.
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desportivo, musical e lúdico  inclusive as marchas populares de Lisboa desfrutando da 
sua posição central em Lisboa. A partir de 1974, após a queda do regime ditatorial, é lhe 
associado um novo uso, passando também a acolher convenções, comícios partidários 
e campanhas eleitorais. Em 1984 recebe a designação de “Pavilhão Carlos Lopes” – em 
honra do maratonista e vencedor de uma medalha de ouro olímpica.
 Em 2003 o pavilhão é encerrado. Exibia então um estado de desquali!cação geral com 
problemas vários de natureza físico-construtivos e de obsolescência funcional. Desde a 
sua última utilização foram várias as propostas para um novo programa, sem qualquer 
resultado. 
 Pese a formalidade e monumentalidade associada ao Parque Eduardo VII e ao 
Pavilhão Carlos Lopes, a sua atual condição não concorda com tal premissa. 
Tanto o Parque como o Pavilhão de!nham. O parque re"ete uma utilização pontual 
e desaproveitada – é uma espécie de “espaço-lixo” entre os vários equipamentos ali 
instalados. Apenas em eventos pontuais o parque adquire uma vivência própria. A 
estatuária e outros ornamentos foram vandalizados, não tendo sido alvo de qualquer tipo 
de intervenção ou de outras medidas de prevenção. 
 O mesmo ocorre com o Pavilhão Carlos Lopes. Acostumado a uma utilização 
constante e diversi!cada, desde os grandes eventos desportivos a comícios passando por 
exposições, caiu no desuso. Com o tempo foi abandonado, restando apenas um ruína. 
Outrora um “herói nacional” – representou Portugal na Feira Internacional 1922, tendo 
sido aclamado como um dos grandes pavilhões –não passa de uma estátua como as 
outras do Parque, degradada e esquecida.
 A sua presença no parque é escondida pelas copas das árvores. Implantado no cimo de 
um morro centralizando a faixa lateral do parque, destaca-se pela singularidade formal 
e decorativa (azulejaria, trabalho de estuque e de cantaria) que lhe atribuem um sentido 
simbólico de espaço de representação.
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26 : Jackson Pollock pintando a obra “Nº 32”, 1950.
Clement Greenberg considerava que a arte para ser “avant-garde” tinha que inventar a técnica.

27 : Concurso do Monumento a Battle, Jorge Oteíza e Roberto Puig, 1958-1960.
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 2.1. Intervenção no Pavilhão Carlos Lopes
 
Entre o “kitch” e a ruína 

Na perspetiva de Clement Greenberg8 a arte tem que transcender o seu próprio meio 
para se considerar como tal. Quer isto dizer que um artista não pode usar as mesmas 
técnicas, anteriormente empregues, para representar objetos de uma forma diferente, tem 
que criar a sua própria técnica/expressão para fazer arte. Em “Avant-Garde and Kitsch”, 
Greenberg defende que a arte para ser pura tem que ser válida por ela mesma – “art 
for art” – como uma criação que detém a sua própria lógica, em que tudo o que não se 
enquadra neste per!l é considerado “kitsch”9. 
 Neste caso o Pavilhão teria que ser considerado como kitsch – este edifício, concebido 
para representar Portugal numa feira internacional, e posteriormente reconvertido para 
receber eventos de grande dimensão – nunca representou o “état de l’art” do momento 
nem se quer foi um marco na arquitetura portuguesa,. 
 A sua conceção assumiu uma linguagem eclética e passadista, re"exo de um gosto 
renovado por uma decoração abundante apoiado num conjunto estatuário associado a 
elementos historicistas. O anacronismo associado à sua recolocação no parque tornou-se 
ainda mais evidente ao ser integrado no plano de Keil do Amaral e a ao entrar em clara 
con"ito com uma arquitetura que, associada princípios de monumentalidade, pretendia 
sobressair pela regularidade e simplicidade de linhas e pela economia decorativa.

O que fazer então com o Pavilhão Carlos Lopes? Como utilizá-lo na proposta do Centro 
de Congressos?

 Ao pensar na sua circunstância, dir-se-ia que o pavilhão assume o papel de um 
elemento estatuário: primeiro devido à sua relação com a envolvente do parque, ou 
seja a sua expressão volumétrica e formal, uma massa intransponível  segundo pelo seu 
potencial enquanto monumento e ícone da cidade. 
 Oteíza10 (1908-2003) expressou a sua ideia de monumento no concurso para um 
espaço memorial ao presidente uruguaio Jorge Batlle: “Todo o monumento tem uma 
função espiritual, uma função comemorativa, uma qualidade emocional sagrada que 
permite a sensibilidade emocional e de qualquer ângulo visual, vivê-lo e habitá-lo 
esteticamente”. Oteíza aludia à possibilidade de uma escultura ser, em simultâneo, 
um edifício e uma obra de arte. Pensado para dominar uma colina em Montevideu, a 
proposta consiste num volume paralelepípedico apoiado num cubo. Esta seria então 

8 Clement Greenberg (1909-1994; historiador e crítico de arte conhecido por ter dado o suporte teórico ao Ex-
pressionismo Abstrato de Jackson Pollock).

9 Embora Greenberg esteja conotado a um processo elitista de arte, a sua crítica pode muito bem ser usada para 
entender o Pavilhão Carlos Lopes como estátua.

10 Jorge Oteíza (1908-2003 – escultor basco conhecido por conferir às suas esculturas um sentido espacial e mate-
rial que transcendem a própria forma)
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26 : As relações de implantação no terreno e entre os pavilhões têm como referência a acrópole de Atenas 
– contêm uma ideia dos três tipos de espaço anunciados pela cultura grega, topos, chora e kenon* -  a 

importância dada ao espaço circundante entre os pavilhões seria tão importante como o espaço construído, 
bem como a sua exata localização e a experiência de estar no Centro de Congressos enquanto Parque 

Eduardo VII
* topos – de!nição de um lugar propriamente dito; no entendimento do !lósofo Roland Barthes (1914-1980) 

designa, o lugar comum em qualquer tópico (daí a palavra tópico provir do termo topos). Querendo isto 
dizer que o termo de lugar não se restringe apenas a uma ideia de lugar físico; chora – signi!ca o espaço 

como localização, em que existe uma sensação de estar. Segundo Heidegger, chora seria a experiência espacial 
de estar numa determinada localização. Embora em muitos casos, a de!nição de topos e de chora sejam 
sinónimas; kenon – é a designação de vazio propriamente dito, alguns exemplos de vazio anunciados por 

Keimpe Algra (1959 -  ), sugerem claros exemplos de utilização da palavra kenon, visto como um vazio que 
contem e que é contido.
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a massa monumental a ser habitada. Nas conferências “la ciudad como obra de arte 
(1958)”, o escultor apelou a uma ideia de um serviço fundamental para o Homem, 
dado pela cidade, em analogia com o serviço da arte para a cidade; Estes são os tipos 
de relações pretendidas para a cidade de Lisboa: que o pavilhão consiga transmitir um 
símbolo estético enquanto monumento.

As intenções

 Para o Pavilhão Carlos Lopes assume-se a intenção de o tornar num legado – uma 
memória coletiva da cidade – para depois lhe conferir um novo uso e uma habitabilidade 
própria. Nesta posição assume-se o conceito de monumento como um objeto de memória 
tal como de!nido por Alois Riegl (1858-1905)11.

A estratégia

 A estratégia de intervenção parte assim de uma postura de restauro de acordo 
com o fundamento “com’era e dov’era” de Luca Beltrami (1854-1933). Através do 
recurso a registos antigos, procurar-se-á recuperar o carácter espacial correspondente 
ao projeto inicial dos irmãos Rebello d’Andrade com o objetivo de retomar as suas 
funções expositivas, em complemento ao programa do centro de congressos. Com efeito 
o grande hall admite acomodar vários eventos e exposições. Tendo em conta o novo 
programa, as suas alas podem funcionar como apoio aos eventos e fazer a ligação entre 
os núcleos estruturais. Tal programa !cará então con!nado ao piso térreo e primeiro 
piso (intermédio) do pavilhão. No segundo piso, onde se localiza o Salão Nobre, torna-se 
possível a colocação de um restaurante, em que a cozinha ocuparia a faixa tardoz desta 
sala, privilegiando a cobertura para colocação de infraestruturas em contacto direto com 
o exterior sem dani!car o edifício. 
 Esta intervenção implica no entanto repensar as condições de acessibilidade ao novo 
conjunto e a relação com a envolvente do parque. Para o efeito torna-se necessário 
escavar debaixo do pavilhão de modo a conectá-lo com os outros núcleos funcionais e ao 
mesmo tempo dotá-lo de uma nova relação com a rua e com o corredor verde do parque. 
 O desnível existente entre a Av. Sidónio Pais, o corredor verde e o pavilhão Carlos 
Lopes permite criar uma grande entrada inferior ao pavilhão, com uma função 
distribuidora e de articulação entre o interior e o exterior. Deste modo mantém-se as 
anteriores entradas principais e laterais de forma a manter as relações com o Parque 
Eduardo VII e evitar criar ruturas.  Ao manter uma relação horizontal entre a nova 
proposta e o parque está-se a clari!car e a integrar o pavilhão. Tal passa por criar 
um grande plano horizontal que proporciona um fácil e imediato acesso ao edifício, 
acompanha a inclinação original do parque e proporciona um enquadramento da cidade 
de Lisboa.  
 De acordo com uma perspetiva de construção num parque, o novo Centro de 
Congressos nasceria de uma integração do Pavilhão Carlos Lopes num conjunto de 
outros dois pavilhões sobre o mesmo plano. A criação de um grande plano construído 

11 Choay ao referenciar o “Notre-Dame de Paris” de Victor Hugo (1802-1885), alude à morte do monumento com 
a invenção da imprensa por Guttenberg, a partir desse momento as catedrais e todos os objetos antigos passaram a ser 
obsoletos pois deixam de contar a História passando esse propósito para os livros.
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27 : Solução Concetual do Projeto.
Em ambos os diagramas é percetível a disposição dos espaços fundamentais ao programa de Centro de 

Congressos bem como a relação com os espaços servidores respetivos.
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aparece como a resposta a uma necessidade de ultrapassar um obstáculo na vivência do 
parque (como foi anteriormente descrito), esta superfície confere o carácter institucional 
que é necessário ao projeto.
 A estratégia de modelação topográ!ca para implantação no parque, baseada na 
tipologia de podium12, funcionará como o principio ordenador do projeto. É sua 
principal intenção a criação de uma superfície plana de suporte – plataforma – que 
permita assentar outros edifícios e dar-lhes um importante destaque. Esta plataforma 
vai ligar-se aos atuais percursos do parque com o objetivo de lhes dar continuidade e 
desmultiplicar os acessos. 
 Uma vez que já existe uma grande plataforma que se encosta no terreno à cota do 
Pavilhão Carlos Lopes, as operações seguintes vão ser conduzidas pela intenção de criar 
uma atmosfera única resultante da relação espaço – forma – uso a ser estabelecida entre 
o conjunto a edi!car e o parque. 
Complementarmente à tipologia de podium, per!lha-se a adoção do tipo pavilhonar na 
conceção do conjunto edi!cado. Um conjunto aparentemente autónomo formado por 
vários corpos permeáveis entre si a partir do tratamento do seu invólucro: uma pele que 
não constitui um obstáculo à luz, mas que apenas promove a distinção entre o interior 
e o exterior. Na sua organização procura-se seguir as estratégias ensaiadas por Mies 
Van der Rohe ao nível dos princípios distributivos e soluções estruturais, em particular 
no modo como a de!nição da estrutura resistente se confunde com a de!nição da sua 
estrutura formal/espacial.
 Assim, em cada pavilhão pretende-se criar um conjunto de fortes paredes estruturais 
que suporta o plano da cobertura. As paredes estabelecem as relações entre os três tipos 
de espaço: o espaço servidor que está contido dentro das paredes; o espaço-corredor 
que está entre o limite com o exterior e as paredes e tem a função de servir de átrio; e o 
espaço servido que é delimitado pelas paredes e pela cobertura. 
Os espaços servidos são o Auditório e Zona Expositiva. Estes espaços estão conectados 
por um grande espaço livre e uno que é acedido pela mesma cota tanto da rua como do 
parque. A resposta estrutural das paredes leva-as diretamente ás fundações, delimitando 
os espaços de estacionamento, armazenamento e cargas e descargas. Tanto o piso 
subterrâneo como o piso de distribuição são de planta cruciforme, em que no eixo 
longitudinal estão colocados os pavilhões e os respetivos programas, enquanto que no 
eixo transversal ao parque e à rua estão colocados espaços planos que estabelecem o 
contacto entre o Centro de Congressos, o parque e a rua.

12 Segundo Quatremére-de-Quincy (1755-1849) a ideia de tipo nasce de uma essência primordial que de!ne e dá o 
mote para os restantes edifícios. A palavra recorre conceptualmente às regras que originaram o edifício. Trata-se por-
tanto de uma gramática que suporta a relação entre espaços e funções, e que nasce   de uma visão sequencial e evolutiva 
da arquitetura. Neste mesmo argumento o arquiteto Aldo Rossi (1931-1997), incorpora a ideia de tipo e de modelo de 
Quatremére incidindo que estes não devem ser confundidos, alertando também para a distinção entre tipo e forma. Rossi 
conclui que tipo é o mais próximo de uma essência da arquitetura, em que na sua relação com as múltiplas formas não se 
pode associar um tipo a uma só forma, mas sim associar várias formas apenas a um tipo.
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SOLUÇÃO ARQUITETÓNICA
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28 : Descrição do Programa para o Centro de Congressos.
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Neste capitulo descreve-se a solução proposta para o Centro de Congressos. O capitulo 
está organizado em três partes. Na primeira apresenta-se o programa de espaços. 
Destacam-se os aspetos programático-funcionais, identi!cam-se as valências funcionais 
previstas e as relações espaciais sugeridas. Na segunda parte descreve-se o projeto na sua 
componente arquitetura e na terceira parte detalham-se alguns aspetos do projeto.

 3.1. Programa de Espaços 

Ao estruturar uma abordagem programática elencaram-se as várias relações que os 
diferentes espaços deveriam ter. Esta abordagem tinha na sua génese a relação de espaços 
servidos e servidores. Foram então agrupados os espaços com o objetivo de perceber a 
que categoria pertenciam; para um programa de centro de congressos e exposição, os 
grandes espaços servidos seriam logicamente os que tinham a capacidade de concentrar 
várias pessoas.
 Os espaços servidores foram distribuídos conforme um conceito sensível à 
realidade de parque urbano. A zona de cargas e descargas foi dividida e unida a um 
estacionamento conjunto unido a espaços de apoio logístico, nunca perdendo a relação 
direta com a Av. Sidónio Pais nem com os espaços servidos no piso superior. O serviço 
aos espaços principais seria feito pelos vários núcleos estruturais do projeto, que por 
conseguinte, estão associados os espaços servidores dos vários espaços servidos. 
 O grande desa!o do projeto seria juntar as zonas de reuniões e de exposição, em que 
possam coexistir independentemente das questões pragmáticas inerentes a estes espaços. 
A sequência espacial e funcional partiria, em todos os casos, de um grande hall que 
separaria a zona de auditórios da zona de reuniões e exposições e do Pavilhão Carlos 
Lopes.
 No espaço de reuniões e exposições – instalações sanitárias; salas de apoio; salas 
de limpeza; salas de máquinas – os espaços servidores estão concentrados em núcleos 
lineares que assumem a função estrutural e infrastrutural dos espaços. O mesmo acontece 
na zona dos auditórios. Os espaços logísticos são distribuídos pelos vários núcleos 
encerrando os espaços principais, garantindo o bom funcionamento intrínseco. 
O programa estaria então dividido em cinco grandes áreas: a zona dos Auditórios/
Conferências; o espaço de exposição e reunião; o grande hall de entrada e o Pavilhão 
Carlos Lopes. Estes espaços estão todos ligados pelo Hall de entrada, mas a grande 
plataforma subterrânea de estacionamento permite o funcionamento autónomo de cada 
um destes espaços.
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29 : Planta Piso -1 (cota +78m)



49

 3.2. Projeto

Piso -1 (+78m) – Estacionamento, Cargas e Descargas e Armazéns Auditório

Este piso integra o conjunto funcional dos espaços de Estacionamento. Estes são 
compostos pelas duas zonas de cargas e descargas referentes ao espaço de exposição e 
reuniões, à zona de auditórios e o conjunto Hall e Pavilhão Carlos Lopes – permite uma 
autonomia de cada um destes espaços em relação aos restantes.   
 A colocação do parque de estacionamento e da zona de cargas e descargas foi 
determinada pela necessidade de estabelecer uma implantação dos espaços de auditório 
e de reuniões de uma forma sensível ao terreno. Para tal criou-se uma grande plataforma 
subterrânea que liga com os espaços a um nível inferior, comunicando e permitindo os 
vários tipos de utilização de apoio. O estacionamento e a zona de cargas e descargas são 
acessíveis pela mesma entrada (cota +78m).
 A grande intenção de escavar um piso inteiro pela zona de aterro do parque resulta 
da inclinação natural da Avenida Sidónio Pais. Esta escavação poderia assumir duas 
alternativas: a primeira seria a de criar um acesso único para ambas as funções; a 
segunda seria separar as entradas para as duas funções. Optou-se pela primeira solução, 
concluindo-se que a convergência das várias entradas para um só canal permitia um 
controlo maior dos acessos e da distribuição das viaturas.
 Com efeito existia uma diferença su!ciente para implantar um piso intermédio 
que conseguisse estabelecer uma relação direta com a Avenida Sidónio Pais e com o 
corredor verde do Parque Eduardo VII  – o Pavilhão Carlos Lopes situa-se à cota +91m 
– este piso estabeleceria a relação entre o piso inferior de estacionamento e zona de 
cargas e descargas, com os restantes espaços da proposta. Deste modo situaram-se as 
duas zonas principais de cargas e descargas nos extremos da proposta enquanto que o 
estacionamento foi colocado ao longo do espaço intermédio do piso subterrâneo. 
 Na zona do Auditório localizaram-se as salas de ensaio bem como as entradas para 
dois auditórios de 200 pessoas. As paredes estruturais detém os camarins bem como 
instalações sanitárias e espaços de armazenamento. Os apoios audiovisuais estão 
conectados ao Grande Auditório nas paredes estruturais; para o material expositivo 
bem como o armazenamento de material será colocado ao longo dos quatro núcleos de 
ligação ao Pavilhão Carlos Lopes; Os restantes espaços de armazém incluindo a o!cina 
de manutenção serão incluídos nas paredes estruturais da zona de reunião.

Piso 0 (+82m) –  Piso Intermédio, Espaço cruciforme

Começando pelo lado da Avenida Sidónio Pais, consegue-se chegar para um espaço de 
receção enviesado (cota +82m). Este espaço tem uma relação direta com a estrutura 
subterrânea da estação de Metro ‘Parque’ – o enviesamento é provocado pela conciliação 
de ambas as estruturas de contenção. O Centro de Congressos como programa 
transformador de um parque e de uma cidade, traz um dos principais meios de transporte 
– o Metro - diretamente para o Parque Eduardo VII.
 Pelo mesmo eixo atravessa-se o um átrio, este de funções expositivas, é dominado 
por uma malha de colunas de seis metros de altura que incidem diretamente com as 
fundações do Pavilhão Carlos Lopes. O contorno do átrio é feito pelo muro de contenção 
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30 : Planta Piso 0 (cota +82m)
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- necessário para a operação de escavação e manutenção do pavilhão – neste muro 
situam-se os núcleos estruturais do pavilhão que permitem e condução de infraestruturas 
bem como dos espaços servidores do Pavilhão Carlos Lopes. Ao percorrer o átrio, são 
percetíveis as quatro entradas; estas são retângulos deitados que deixam entrar uma luz 
indireta, seja pelos pavilhões seja pelo parque e a rua.
 Ao percorrer cada uma das entradas acede-se aos núcleos bem como alguns espaços 
servidores ao Centro de Congressos. Os núcleos contêm não só a função estrutural, 
mas também permitem as ligações verticais pelo meio de elevadores e escadas, e contêm 
espaços de instalação sanitária além de um espaço de livre programa. No dois núcleos 
junto à entrada do Metro estão contidos os escritórios da empresa administradora.
 Em direção ao parque existe um grande espaço retangular que prepara a entrada 
e a saída do Centro de Congressos. Este espaço plano tem como objetivo auxiliar os 
eventos que se fazem no corredor verde do Parque Eduardo VII – isto com o propósito de 
integrar a proposta no ambiente do parque.
 No eixo transversal estabelecem-se as relações entre a rua, edifício e parque; no eixo 
longitudinal estabelecem-se as relações programáticas fundamentais para o Centro 
de Congressos. Estas são feitas por um átrio que divide o programa de exposição do 
programa de conferência. Na extremidade em direção à Avenida da Liberdade está 
colocado o espaço de reuniões e de exposição, enquanto que na outra extremidade está 
colocado o auditório.

Piso 0 (+82m) – Zona de Conferências

 A zona de Conferências é composta por dois auditórios de duzentos lugares cada e um 
grande auditório com dois mil lugares sentados.
Entre as paredes estruturais, no espaço servido, consoante o piso estão colocados os 
auditórios. A partir do foyer pode-se aceder a qualquer um dos auditórios, incluindo o 
piso superior através de dois lanços de escada. A escadas permitem libertar a luz zenital 
proveniente do pavilhão para iluminar o foyer.  O grande auditório está construído 
numa bancada apoiada numa grande parede estrutural que divide os dois auditórios 
secundários.
 Com a colocação de duas grandes paredes enviesadas de acordo com o arquétipo 
grego de auditório, surgirão espaços sobrantes, onde estarão colocados os espaços de 
apoio ao evento, bem como os camarotes. A primeira preocupação foi desenhar as 
condições mais confortáveis no nível de acesso, visibilidade e acústica. Os auditórios 
foram pensados para facilitar a entrada e a evacuação de uma forma normal e segura. 
A disposição em concha permite uma melhor visibilidade e acústica na interação entre 
conferencista e audiência.
Este conjunto dispõe de vários espaços de apoio integrados nas paredes estruturais – 
instalações sanitárias, instalações e áreas técnicas, zonas VIP e bar, bilheteira e camarins – 
O espaço-corredor (ao nível da plataforma) do pavilhão associado à zona de conferências 
é utilizado como espaço de socialização, confraternização e pausas dos eventos. No piso 
superior a zona VIP e o bar são abertos para o espaço corredor com grandes painéis de 
madeira que recolhem para entrar a luz controlada pelas árvores do parque.
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31 : Planta Piso 1 (cota +89m)
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Piso 1 (+91m) – Piso Superior

Anunciadas as relações entre o piso de Estacionamento e o piso Intermédio e tendo em 
conta a base inicial de projeto, pode-se então explicar o que é esta superfície que contem 
enquadra o Pavilhão Carlos Lopes.
 Começando pelas relações que tem com os percursos existentes, a superfície 
estabelece-as de uma forma a dar continuação, dirigindo-as ora para o seu desenho 
original ora para subir aos pavilhões. Este tipo de estratégia de um equipamento em 
continuidade com o parque, cria uma sensação de atmosfera e integração total como 
elemento da cidade. Os vários percursos são continuados por elementos de transição 
vertical exteriores – rampas, escadas – ou então simplesmente desembocam na 
plataforma.
 A ideia de um grande superfície plana não nasce apenas de uma sensibilidade na 
intervenção do terreno, nasce da consciência que se podem criar tipos de espaço que 
não existem no parque e que o quali!cam. Estes espaços surgem da posição exata de 
cada um dos pavilhões. No pavilhão do espaço expositivo e de reuniões, o espaço criado 
é tendencialmente um parterre – espaço exterior usado nos palácios franceses para 
diferenciar a zona do jardim da zona da casa – este espaço em corredor corresponde a 
uma continuação do átrio interior do pavilhão. A partir da mesma vivência acede-se ao 
Pavilhão Carlos Lopes que antecede o pavilhão da zona de conferências.
 Na zona das conferências optou-se por um espaço em belvedere, que mantém a 
mesma cota e ganha altura su!ciente no espaço de entrada do parque. Esta altura permite 
uma visão cénica para a Avenida da Liberdade e para o rio Tejo. Este espaço não compete 
com o miradouro no topo do Parque Eduardo VII, mas surge em complementação com 
o programa de auditório para 2000 pessoas - para  os utilizadores terem um espaço 
desafogado nos intervalos. 
 Esta grande superfície é contida por muros que assumem várias escalas de utilização 
desde o sentar até a quebra da visão e contenção de um espaço. No piso superior, 
os muros assumem um carácter mais próximo à utilização humana, enquanto que 
na continuação do percurso acompanham o utilizador criando uma sensação de 
enquadramento no Centro de Congressos sem nunca perder a ideia de parque.
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32 : Planta Cobertura
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33 : Planta de Implantação
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34 : Corte Transversal pela Entrada
35 : Corte Longitudinal
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36 : Corte Transversal pelo Espaço de Exposições e Reuniões
37 : Corte Transversal pela Zona de Auditórios
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38 : Alçado Sul
39 : Alçado Poente
40 : Alçado Norte

41 : Alçado Nascente
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CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO
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42 : Esquisso do Espaço de Exposições e Reuniões.
43 : Esquisso do Espaço de Exposição e Reuniões.
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Este capitulo detalha a proposta do Centro de Congressos. Está organizado em 
seis partes e uma conclusão !nal. A primeira parte trata as questões de atmosfera e 
espacialidade inerentes ao projeto; as cinco partes seguintes descrevem e detalham com 
algum pormenor as soluções mais importantes e que constituem o fundamento do projeto 
em todas as escalas. 
 As questões introduzidas ao longo do projeto do Centro de Congressos decorrem da 
intenção de monumentalização do Pavilhão Carlos Lopes e da manutenção da atmosfera 
do Parque Eduardo VII na sua função de espaço de lazer . Tal passou por assumir a 
condição de restauro do pavilhão Carlos Lopes e a esquematização entre os espaços do 
parque Eduardo VII e os grandes halls em corredor do novo edifício de forma a manter a 
atmosfera de um parque de cidade. 
 É na monumentalidade espacial que o projeto do centro e Congressos se completa. 
Para transmitir esta qualidade, não basta apenas uma intenção formal, uma imposição 
horizontal ou as grandes fachadas do interior dos pavilhões, o espaço tem que se 
concretizar permitindo adicionar novos valores e vivências ao Parque Eduardo VII. 
Pretende-se que o projeto crie espaços que consigam reunir as pessoas no parque, desde 
o encontro programado ao casual até uma convenção com cinco mil participantes ou 
uma exposição com número idêntico de visitantes. Este é o grande objetivo do projeto: 
permitir a reunião formal e informal a várias escalas.
 Entendeu-se que o recurso a uma tipologia pavilhonar cumpriria os objetivos de 
manter uma relação não só visual mas atmosférica com o parque bem como conter de 
um grande espaço no seu interior ao tornar as grandes paredes estruturais e espaços 
servidores em fachadas dentro dos pavilhões. No caso do auditório principal, como já 
foi referido, as grandes paredes contêm um espaço base usando o arquétipo grego de 
auditórios, criando uma monumentalidade pela dimensão deste espaço.
 Aborda-se o assunto dos valores como introdução ao último capítulo pois foram sob 
eles que se desenhou o projeto e sob eles se concretizaram os espaços contidos; são estes 
os que mais necessitam de uma carga atmosférica proveniente destes valores. Foi o caso 
do espaço de reuniões e exposições. 
 Este espaço coroa o Centro de Congressos, na medida em que estabelece uma 
nova ligação com um projeto de valores. Com este espaço, o projeto ganha um valor 
incomensurável – pois ele permite a reunião e a exposição livre.

Espacialidade e Atmosfera 

 O espaço de reuniões e exposição surge como uma subversão de programa de forma 
a carregá-lo com uma atmosfera icónica. Neste espaço uniu-se as salas de reunião a 
uma grande zona de exposições. O propósito não é simplesmente unir os espaços num 
só, mas sim garantir a diversidade de situações a ocorrer em simultâneo sem perder o 
enquadramento de um espaço institucional.
 Para garantir esta multiplicidade criou-se uma célula base (7,5mx7,5m); esta pode ser 
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44 : Esquissos da solução estrutural.
45 : Esquissos da solução estrutural.
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anexada a outras células de forma a conformar um espaço que permitisse às pessoas uma 
utilização proporcionada.  A sua separação seria feita através de grandes cortinas opacas 
ao som. As cortinas escondem os tirantes que suportam grandes lajes - tornando-os 
invisíveis – as lajes levitam criando uma sensação espacial única. Ao serem recolhidas, 
para dentro dos núcleos estruturais, o espaço permite uma apropriação total  partilhando 
a mesma luz e o mesmo teto. Este espaço consegue ter um evento expositivo enquanto 
pequenas palestras são dadas, conferindo alguma facilidade no diálogo com os visitantes.
 O visitante segue de um foyer, iluminado por uma luz escorrida proveniente do 
pavilhão, para uma escadaria de dois lanços simétricos encastrados na parede de pedra. 
Entre o arranque das escadas, no seu eixo de simetria surge um pórtico recortado na 
pedra. Este antecede o auge de todo os espaços, compacto e com uma altura controlada. 
Ao !nalmente passar por este pequeno hall, surge então a visão de um espaço único. Este 
espaço não é nada mais do que a liberdade de reunião materializada, pela sua capacidade 
de receber qualquer tipo de diálogo humano.
 O projeto cria um espaço de exposições que conseguisse ele mesmo ser um novo 
arquétipo não só pelo pensamento estrutural ou pela conjugação de funções mas pela 
pertinência como espaço icónico e a escala a que se propõe.

Funcionalidade e Acessibilidade

 Para captar o ambiente deste espaço como elemento chave de projeto foram feitos 
alguns estudos da acessibilidade aos espaços sem nunca comprometer a sua capacidade 
de multiplicação. O espaço de reuniões e exposição é sempre acedido pelas paredes 
estruturais. O acesso a partir do espaço-corredor às várias entradas está de acordo com 
algumas das medidas da segurança dos espaços - distanciamento entre saídas bem como 
a fácil evacuação para o exterior. A cada um dos espaços de reunião (quando encerrados) 
está pensado um acesso livre que nunca perturbe os outros espaços, garantindo a 
funcionalidade e boa vivência dos espaços. Estes espaços são divididos por uma grelha 
de painéis e cortinas móveis que permite a funcionalidade e apropriação dos espaços 
com algum conforto e intimidade. Uma vez recolhidos os painéis, o espaço pode ser 
totalmente apropriado em que as cortinas mantêm-se de forma a esconder a estrutura. 
Assim sendo a mudança de escala deste espaço permite a reunião das pessoas de uma 
forma livre.

Estrutura

 Como elemento fundamental no pensamento e constituição dos espaços, a estrutura 
apresentou-se como um dos grandes temas deste projeto. São vários os momentos em 
que  o pensamento da estrutura conferia o módulo do espaço. Sob este ponto de vista 
os vários elementos que enclausuram um espaço detêm um rigoroso processo delineado 
não só pela resistência dos materiais mas também pela forma como se articulam entre si. 
A estrutura é então vista como o esqueleto do edifício – invisível e oculta – garantindo 
ritmo e uma sequência natural dos espaços. A estrutura, como tema de projeto, é então 
dividida em três momentos distintos: cobertura e paredes estruturais; lajes; subestrutura 
da fachada.
 A cobertura é suportada por paredes estruturais de betão com treze metros de altura, 
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46 : Esquissos da solução acústica dos espaços de reunião.
47 : Esquissos da solução acústica dos espaços de reunião.
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que têm também a função de separar os espaços servidos dos espaços servidores  -  
núcleos de serviço ao programa. O espaço necessitava de um grande vão em função dos 
diferentes requisitos espaciais e pragmáticos; a cobertura teria então que vencer um vão 
transversal de trinta e cinco metros e um vão longitudinal de 60 metros, além da extensão 
para fora da fachada de vidro de oito metros. A solução utilizada seria então a estrutura 
treliçada assente nas paredes de betão, permitindo o sombreamento ao espaço-corredor 
através da sua extensão para o fora da fachada de vidro.
 A treliça teria também a função de agarrar as lajes pelo intermédio de altos tirantes 
de aço (per!l de 16x16 cm). As lajes estando em consola permitiriam um deslocamento 
que em conjunto com a posição estática da treliça tornariam o suporte da laje viável. Na 
sua parte superior, os tirantes seriam soldados a duas chapas que entalariam as cordas 
inferiores da treliça, enquanto que na ligação à laje seriam soldados diretamente a uma 
viga metálica – isto poria os tirantes de aço à tração permitindo espessuras mais delgadas. 
Foi escolhido o per!l SHS 160 (quadrado) pois garantia a resistência à vibração, em 
resposta aos estados limites de utilização. Os tirantes teriam então duas funções: apoio 
estrutural e módulo espacial.
 A seguinte questão não se enquadra na prioridade estrutural como ordem de um 
espaço, apenas como um controlo importante do limite físico entre o  interior e o 
exterior. A sub-estrutura da fachada permite apenas que os módulos dos panos de vidro e 
a métrica desenhada fossem respeitadas bem como o espaço-corredor. Algumas soluções 
de estruturas de fachada indicariam para uma utilização de pilares exteriores ao vidro 
no lado do espaço-corredor; essa solução foi descartada pois era mais importante a 
integridade do espaço do que as interrupções criadas por caixilhos nos vidros. Decidiu-se 
então por uma estrutura principal de fachada agarrada a pilares metálicos quadrados 
(SHS 200) que conteriam a sub-estrutura, mantendo a métrica das fachadas dos 
pavilhões.

Acústica

 De forma a conferir a funcionalidade aos espaços de reunião enquanto células 
autónomas teve que existir uma preocupação na acústica. A sua ausência levaria a um 
compromisso na conceção do ambiente deste espaço. A solução acústica compõe-se pela 
utilização de dois materiais e a capacidade de mobilidade, não só para separar os espaços 
!sicamente mas também para retirar qualquer som proveniente do exterior. 
Os espaços são então vedados por um conjunto de painéis que acompanham a altura 
do piso onde estão colocados, conferindo uma maior capacidade de isolar os sons. Os 
painéis acústicos são montados em calhas agarradas ao pavimento e teto das lajes, no 
caso do piso térreo, ou à estrutura de iluminação, no caso do primeiro piso, que depois é 
recolhida nos núcleos estruturais. 
 Estes são compostos por uma estrutura metálica que suporta uma camada interior de 
isolamento (Poliestireno extrudido de 5cm) forrada por tábuas de madeira; as cortinas 
são de um material absorvente. Assim, o sistema acústico móvel permite re"etir e 
absorver os sons aéreos enquanto os sons de percussão são absorvidos pelo revestimento 
das lajes, permitindo um isolamento e!caz a cada um dos espaços independentemente da 
dimensão que ele assuma.
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48 : Esquissos do sistema de recolha dos paíneis acústicos dos espaços de reunião.
49 : Esquissos do sistema de recolha dos paíneis acústicos dos espaços de reunião.



67

Iluminação Natural

 Foram pensadas duas situações de iluminação natural para o espaço-corredor e para 
o espaço de exposições e reuniões. Começando pela entrada de luz na fachada de vidro, 
tem que se ter em conta que parte da luz é sombreada pela cobertura avançada sendo 
que a restante é !ltrada pelo conjunto arbóreo do parque Eduardo VII – o pavilhão, 
ao integrar-se no parque conta com esta capacidade de controlo da luz proveniente de 
Oeste – permitindo que o espaço-corredor não se torne num espaço em estufa. A luz 
proveniente da fachada ilumina também a entrada e a respetiva escadaria, preparando o 
visitante para o espaço principal.
 No caso do espaço principal as condições do controlo da luz são diferentes: este 
espaço conta com uma luz zenital proveniente das clarabóias que o iluminam de forma 
direta adicionando a luz proveniente da fachada que escapa pelas grandes aberturas nos 
núcleos estruturais. 
 O controlo da luz é feito por uma grande subestrutura reticulada agarrada à 
treliça que além de marcar uma métrica quadrada no teto, suporta também painéis 
de vidro opalino que !ltram a luz e impedem o aquecimento do espaço. A métrica 
da sub-estrutura enquadra as calhas do sistema acústico; nos espaços de reunião é 
substituída por um painel opaco que desvia a luz, cortando grande parte da luz que os 
acede, sendo substituída por luzes arti!ciais incorporadas na sub-estrutura de iluminação.

Materialidade

 Neste projeto a materialidade não pode ser vista apenas como uma mera pele para 
um esqueleto, tem que se ter em consideração não só um ambiente visual mas sim 
um ambiente sensorial. A pensar para que os espaços detivessem o maior número de 
sensações possíveis, foram determinados alguns materiais que seriam fundamentais para 
a construção desta atmosfera.
 Começando pelo interior dos núcleos estruturais; o objetivo seria torná-los o mais 
convidativos possíveis. Os tetos seriam revestidos a reboco pintado que desceria pela 
parede até encontrar um revestimento em paíneis de azulejo, com o pavimento em pedra 
calcária. No exterior dos núcleos, as paredes estruturais serão feitas por painéis de pedra 
engatada - escondendo o isolamento permitindo uma e!cácia térmica no interior – com 
isto  consegue-se transmitir uma ideia de grande volume ocupado e que dá um fachada 
limpa dentro do pavilhão.
 No espaço-corredor, o pavimento acompanha a estereotomia do exterior (em 
resultado da fachada de vidro e da fachada interior de pedra) feita por lajetas de betão, 
sendo que poderá ser acompanhado de um material mais confortável, como a alcatifa.
Nos espaços de reunião e exposição, as lajes são revestidas também pelas lajetas de 
betão acompanhadas pela alcatifa, enquanto que o teto é composto pela subestrutura de 
iluminação cuja métrica é marcada por peças horizontais em aço que suportam painéis 
de vidro ou cerâmicos conforme o controlo de luz.
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50 : Planta do Estacionamento, Piso -1 (cota +78m)
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51 : Planta da Zona de Exposições e Reuniões, Piso 0 (cota +82m)
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52 : Planta da Zona de Exposições e Reuniões, Piso 1 (cota +89m)

! "# $#%#



71

! " # $%

53 : Desenho Construtivo da Zona de Exposições e Reuniões





73

Nota Conclusiva

 Todos estes aspetos enunciam uma construção não só de espaços mas também dos 
valores que estão presentes no desenho deles. Pensa-se então numa monumentalidade 
que se possa ser apropriada, desde o restauro e categorização do Pavilhão Carlos Lopes 
até à criação de um novo espaço. O projeto associa os vários espaços institucionais 
a uma capacidade de reunião livre que permite o livre e bom usufruto do parque, 
independentemente do conjunto de pessoas que se quer juntar.
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54 : Plano das Avenidas Novas, Miguel Correia Pais, 1885.
55 : Plano para a extensão da Avenida da Liberdade, Jean Claude Forrestier, 1928.
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56 : Plano para a extensão da Avenida da Liberdade e Parque da Liberdade, Luís Cristino da Silva, 1932.
57 : Maquete do Palácio da Cidade, Francisco Keil do Amaral, 1945.
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58 : Jornal “A Vanguarda”, edição 23 de Maio, 1922
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59 : Esquisso do espaço de entrada no Centro de Congressos pelo Parque Eduardo VII.
60 : Esquisso do espaço de entrada no Centro de Congressos pelo Parque Eduardo VII.
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61 : Esquisso da entrada no Centro de Congressos pelo Parque Eduardo VII.
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