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RESUMO 

 

 

    O Parque Eduardo VII, localizado no centro de Lisboa, revela-se como um espaço natural, vivo, que 

acolhe pessoas e potencialidades variadas. Pelas suas qualidades intrínsecas, este espaço tornou-se 

alvo de intervenção, ao nível do projecto urbano, propondo-se a sua requalificação. No entanto, esta 

resultará, primordialmente, da proposta de um elemento de conexão entre o Parque e a Cidade, à 

escala do projecto de arquitectura – o novo Centro de Congressos de Lisboa. O presente Relatório 

tenciona, não só descrever, mas ainda fundamentar as opções tomadas durante o desenvolvimento da 

proposta, no âmbito de Projecto Final em Arquitectura, cujo exercício académico se originou da Câmara 

Municipal de Lisboa. Dada a escala da intervenção, tornou-se fulcral proceder à análise do território, 

considerando os seus aspectos fortes e fracos, através da recolha de informações relevantes, além de 

recorrer a contribuições multidisciplinares nas matérias de Engenharia Civil, Arquitectura Paisagista, 

Acústica, e História da Arquitectura. Definiram-se soluções básicas, segundo o conceito da proposta, a 

fim de gerar uma reflexão crítica sobre futuras possibilidades de evolução. A partir desta intervenção 

no âmago da cidade, pretendeu-se, portanto, não apenas propor um edifício, que acomode as 

funcionalidades requeridas no programa fornecido pela Câmara, mas ainda um plano urbano, que o 

integre, sendo influenciado, e que, por sua vez, o influencie, para o usufruto da população, sendo esta 

última a razão principal da existência da Arquitectura. 
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ABSTRACT 

 

 

    Eduard VII Park (in Portuguese, Parque Eduardo VII), located in the center of Lisbon, reveals itself 

as a natural space, alive, which receives a variety of people and potentialities. By its own intrinsic 

qualities, this space has become an object of intervention, at urban project’s level, so its requalification 

has been proposed. Nevertheless, this will result, primarily, from the proposal of an element of 

connection between the Park and the City, at the architecture project’s scale – the new Congress Center 

of Lisbon. The present Report intents, not only to describe, but also to ground the options taken during 

the proposal’s development, in the scope of Final Project on Architecture, which academical exercise 

was originated from Lisbon’s City Hall. Because of the intervention’s scale, it became vital to proceed 

into the territory’s analyses, considering its strong and weak aspects, through the collection of all 

relevant information, besides resort to multidisciplinary contribution on the maters of Civil Engineering, 

Landscape Architecture, Acoustics, and Architectural History. They were defined basic solutions, 

according to the proposal’s concept, in order to generate a critical reflection on future evolution 

possibilities. From this intervention in the heart of the city, it was intended, therefore, not only to propose 

a building, which accommodates the required functionalities on the City Hall’s program, but also an 

urban plan, to integrate it, being influenced, and which, in turn, can influence, to the population’s 

usufruct, being this last one the main reason for the Architecture’s existence. 
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|1 INTRODUÇÃO  

 

 

    Envolvido pelo contexto urbano da cidade de Lisboa, de presença central, e debruçado sobre o Rio 

Tejo, o Parque Eduardo VII revela-se como um espaço natural, vivo, que acolhe pessoas e 

potencialidades variadas. Pelas suas qualidades intrínsecas, este espaço tornou-se alvo de 

intervenção, ao nível do projecto urbano, propondo-se a sua requalificação. Todavia, esta resultará, 

primordialmente, da proposta de um elemento de conexão entre o Parque e a Cidade, à escala do 

projecto de arquitectura – o novo Centro de Congressos de Lisboa. 

    O estudo desta área de intervenção pretende a compreensão do território, os seus aspectos fortes e 

fracos, os quais condicionarão as decisões projectuais, quanto ao desenho do espaço público. Pela 

análise das suas características, entende-se a relevância da intervenção, pois reúnem-se factores 

como a fácil mobilidade viária, a diversidade funcional e tipológica das edificações envolventes, a 

História acumulada, inscrita, em momentos pétreos, que emanam do Parque, ou que o moldaram, e a 

flexibilidade de usos e ambientes, numa área de influência relativamente pequena. Não obstante, 

evidenciam-se condicionantes na ligação entre o território a intervir e a cidade, que o descaracterizam, 

pelo que se desvanece a noção de parque urbano. Deste modo, a valorização do território, por meio 

da articulação de elementos relacionados à mobilidade, resultantes na continuidade ao nível do espaço 

público, além da sugestão de pólos, cujas funções e usos contribuam para a promoção do Parque 

Eduardo VII, surgem como objectivos básicos da intervenção. 

    O exercício académico, desenvolvido no âmbito de Projecto Final em Arquitectura, originou-se de 

uma situação real, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), para a transformação do Parque 

Eduardo VII. De facto, este projecto constitui-se vital para a cidade, dado o aumento exponencial de 

congressos, nacionais e internacionais, gerados pelo turismo de negócios, pelo que se necessita de 

um local de grande capacidade, superior aos existentes1. O Parque Eduardo VII, pela sua singularidade 

em comparação com outros locais considerados, foi seleccionado como o espaço de implantação do 

novo Centro de Congressos de Lisboa. 

    A proposta deverá contribuir, portanto, para a reflexão e para o debate sobre a própria cidade, o que 

excede o local de análise, por meio da sugestão e da fundamentação de soluções viáveis, passíveis 

de serem explanadas à autarquia. Tenciona-se conceber um projecto entre a parte e o todo, pela 

intersecção da arquitectura e do planeamento urbano. Esta intervenção surge alicerçada na premissa 

de que a complexidade de um edifício lhe confere a relevância de projeto urbano, dada a capacidade 

de gerar dinâmicas no contexto da cidade. “São uma construção na matéria e, não obstante a matéria, 

algo de diferente: são condicionados, e também condicionantes”2, como escreve Aldo Rossi (2001), a 

propósito da definição de “factos urbanos”, que caracterizam a cidade. 

                                                           
1 Welcome Media. Agregador do Turismo e do Lazer. Vítor Costa Anuncia o Lançamento de um Novo Centro de 
Congressos em Lisboa. [Em linha]. 
2 Aldo Rossi – A Arquitectura da Cidade. 2ª Edição. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 46. 
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    A aparente contradição de escalas provoca, todavia, a sua inteireza, pois ambas se complementam 

e promovem. Partindo da análise, organizada e contínua, dos componentes estruturantes do território, 

de carácter urbano, em união com os aspectos mais detalhados e precisos subjacentes ao ‘objecto’ 

arquitectónico, neste caso, o novo Centro de Congressos, esclarece-se o alvo fulcral, ou seja, o estudo, 

de cariz projectual, de uma solução justificada para a renovação do Parque Eduardo VII, como espaço 

público qualificado. 

    Alcançar os objectivos considerados depende, em grande parte, da metodologia de trabalho, focada 

nas intenções de génese do projecto. O acto de projetar não é, não deve ser, um esforço isolado ou 

individual. Antes, a evolução positiva de uma proposta baseia-se numa sedimentação de contribuições 

interdisciplinares, segundo perspectivas integrantes. Como afirma Nuno Portas (2008), “o trabalho de 

equipa é irrecusável e carece de uma base cultural comum”3. Dada a escala da intervenção, geradora 

de consequências sobre a sociedade, a política e a economia, esta necessidade intensifica-se. Assim, 

o trabalho foi concebido em equipa, sob a orientação de docentes de Projecto Final em Arquitectura, 

com a colaboração paralela de outros nas áreas de Engenharia Civil, Arquitectura Paisagista, Acústica, 

e História da Arquitectura. 

    O projecto urbano, cuja origem da expressão resulta da confluência de Projecto e de Plano, envolve 

uma acção constante de ‘aproximação e afastamento’ sobre a zona de estudo. Este trabalho de escalas 

tornou-se fundamental na procura de unidade entre o novo edifício e o espaço público circundante, pelo 

que os problemas encontrados, de ordem geral ou pormenorizada, foram sendo ultrapassados, através 

da consciência invariável do conjunto e dos elementos. 

    Relacionadas com o último método, salientam-se a análise e a síntese, ferramentas duradouras no 

âmbito do projecto, constituindo, respectivamente, a recolha relevante e a organização de informação, 

que contribua para a leitura do território, e, de seguida, a selecção crítica dessa matéria. O seu exercício 

cíclico, presente em todo o processo, promove a fundamentação correcta dos conceitos pretendidos, 

enquanto torna o arquitecto sensível às sucessivas metamorfoses que lapidaram a área de estudo. 

    A estrutura do Relatório reflecte a metodologia empregue no projecto, embora muitas das suas fases 

se sobreponham. Deste modo, os objectivos, a pertinência e os métodos da proposta são considerados 

na Introdução; o segundo capítulo reúne a informação analisada pelo conjunto dos grupos de trabalho, 

enfatizando-se a mais significativa para consolidar as opções projectuais tomadas; o estado da arte, 

ou os exemplos actuais relacionados com o tema, são considerados no terceiro capítulo; como produto 

final, o projecto é descrito e justificado no quarto capítulo, mencionando-se a sua evolução, além de se 

detalhar um dos seus constituintes básicos; e, por fim, o quinto capítulo apresenta a conclusão.    

    A partir desta intervenção no âmago da cidade, pretende-se, não apenas propor um edifício, que 

acomode as funcionalidades requeridas no programa fornecido pela CML, mas ainda um plano urbano, 

que o integre, sendo influenciado, e que, por sua vez, o influencie. A solução sugerida deverá beneficiar 

a leitura do Parque, como espaço claro, de conexão entre pólos urbanos, não como mera interrupção 

na malha urbana, mas como elemento uno entre jardim e cidade, livre e permeável, para o usufruto da 

população que o experiencia, sendo esta última a razão principal da existência da Arquitectura. 

                                                           
3 Nuno Portas – A Arquitectura para Hoje seguido de Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal. 2ª Edição. 
Lisboa: Livros Horizonte, 2008, p. 71. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|2 ANÁLISE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
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|2 ANÁLISE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO  

 

 

|2.1 APROXIMAÇÃO AO LUGAR 

 

    Evidenciando-se a sua presença central na Área Metropolitana de Lisboa, o Parque Eduardo VII 

surge distinto, em relação à malha urbana, como um espaço verde dentro da cidade, possuidor de um 

papel fulcral, estruturante, na sua organização.  

    O Parque Eduardo VII, como se pode observar na Figura 1, prolonga o eixo definido pela abertura 

da Avenida da Liberdade, a qual, após a Segunda Guerra Mundial, se tornou fundamental na circulação 

interna de Lisboa, dado que permitiu uma expansão para Norte, enquanto garantia a sua conexão 

directa com a actual Praça do Comércio. Além disso, a implantação do Parque Eduardo VII, com cerca 

de 3,7 hectares, permite uma interacção muito próxima com espaços significativos da cidade, como o 

Jardim e o Museu Calouste Gulbenkian, a Norte, e o Parque Florestal de Monsanto, a Oeste. 

    Usufruindo de uma vista privilegiada sobre a cidade e sobre o Rio Tejo, localizado a Sul, o Parque 

Eduardo VII caracteriza-se como um território de desníveis acentuados de terreno, que permitem a 

existência de espaços de estada de natureza distinta, envolvidos por áreas arborizadas, com maior ou 

menor densidade, respectivamente, nos lados a nascente e a poente, e na alameda central, participante 

do eixo proveniente da Avenida da Liberdade. 

 

 

Figura 1: Vista aérea, ou ortofotomapa, sobre o Parque Eduardo VII, adaptado de CRUZ et al. (2014). 
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|2.2 ANÁLISE DO LUGAR 

 

    O território em que se insere o Parque Eduardo VII resulta da constante sedimentação de 

intervenções, ao longo do tempo, quer humanas, quer naturais. Elas conferem significado a este 

espaço, tornando-o único. Porém, quando se pretende a análise de uma área de estudo, surge, 

imperativamente, a necessidade de revelar cada camada de informação, procurando entender todos 

os seus detalhes, sobretudo os mais relevantes para o projecto a desenvolver. 

    O período de recolha e organização de dados, no qual se contemplam comparações e interpretação 

de resultados, é sucedido pela síntese, momento de crítica sobre a matéria considerada. Todavia, o 

acto de projectar envolve um trabalho constante de ‘aproximação e afastamento', um esforço de 

reflexão entre análise e síntese, ferramentas que, como expressa Alvar Aalto (1988; cit. por RICARDO 

DA COSTA et al., 2012), não podem ser separadas, pois complementam-se4. 

   Assim, esta metodologia de trabalho, aplicada na proposta para a requalificação do Parque Eduardo 

VII e no projecto do novo Centro de Congressos, permite fundamentar as opções tomadas durante o 

seu desenvolvimento, justificando-as, pela pesquisa. 

 

    |2.2.1 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FÍSICO-AMBIENTAIS – DECLIVES 

 

    O terreno de implantação e o edifício concebido devem ser entendidos como um só elemento, 

relacionados simbioticamente. Assim, é vital analisar a forma como o solo se encontra modelado. 

    Pela Carta de Declives, exposta na Figura 2, é possível discernir a presença de zonas planas no 

Parque Eduardo VII, como a plataforma em que se implanta o Pavilhão Carlos Lopes, a Este. Por outro 

lado, as situações mais notórias de declives acentuados encontram-se na zona do aterro, novamente 

a Este, em ambos os seus lados.   

   

    No contexto da proposta desenvolvida, a modelação original do terreno permitiu optar por parte do 

edificado ser enterrado, inculcado no solo, ao passo que, noutros momentos, o ‘objecto’ arquitectónico 

tende a revelar-se por entre as massas vegetais, à superfície. Além disso, a zona plana de implantação 

do Pavilhão Carlos Lopes tornou-se parte do próprio edifício, tendo contribuído para a sua organização 

interna, mais concretamente, para a escolha da localização das áreas do programa e para a distribuição 

de acessos ao Centro de Congressos. 

    Não obstante, a inserção de um volume de grandes dimensões teria influência sobre a maneira como 

o solo se molda. Realmente, esta situação ocorreu nos pontos de remate, ou intersecção, entre o 

                                                           
4 António RICARDO DA COSTA et al. – “Alvar Aalto and Michelangelo: The emergence of synthesis in urban 
design”. Urban Design International, nº 18, 2012, p. 188. 
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edifício e o solo, pelo que se suavizou o terreno na extremidade Sul do primeiro, elevando-se de forma 

gradual, revelando, tenuemente, a linha do horizonte, camuflada pelas árvores. A Norte, o terreno surge 

cortado, a fim de receber um pátio, pelo que se concebe a ideia de que o edifício se encontra encaixado 

no solo vegetal; que se desenvolve e se cria a partir dele. Por outro lado, ocorrem dois momentos em 

que o conjunto edificado rompe o terreno, precisamente, em situações de desnível elevado, ou seja, 

nos limites laterais do aterro. Revela-se, assim, o percurso exterior que trespassa transversalmente o 

edifício, e que gera duas aberturas, notórias aos olhos dos observadores que se aproximam. 

 

Figura 2: Carta de declives do Parque Eduardo VII, adaptado de FERNANDES et al. (2014). 

 

    |2.2.2 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FÍSICO-AMBIENTAIS – DRENAGEM NATURAL 

 

    A implantação de qualquer edifício gera consequências sobre o solo, muitas vezes negativas, quando 

não se consideram factores ambientais, como os sistemas de drenagem natural. Estes não devem ser 

interrompidos, dada a sua importância no escoamento de águas pluviais desde a cidade até aos corpos 

de água mais próximos. 

    A partir da Carta de Sistemas de Drenagem Natural, relacionada com o Parque Eduardo VII, como 

se evidencia na Figura 3, entende-se o fluxo das águas pluviais, o seu percurso fluido até ao Rio Tejo. 

Este desenvolve-se, sobretudo, nos limites Este e Oeste do Parque, evitando as áreas de maior 

densidade vegetal, além da alameda central, cuja permeabilidade é limitada. 
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    Como decisão de projecto para a implantação do novo Centro de Congressos, consideraram-se os 

sistemas de drenagem natural, não os interrompendo. O edifício foi concebido, portanto, para se 

sustentar sobre o aterro, onde não circula o fluxo de águas pluviais. 

 

 
Figura 3: Carta de sistemas de drenagem natural do Parque, adaptado de FERNANDES et al. (2014). 

 

    Embora a grande dimensão do edifício provoque a diminuição da camada permeável do aterro, 

minimizou-se a sua área de implantação no terreno, além de terem sido utilizadas zonas previamente 

impermeabilizadas, com uma fraca presença de maciços arbóreos, nomeadamente, a plataforma em 

que se encontra o Pavilhão Carlos Lopes. 

 

    |2.2.3 ANÁLISE DO PERCURSO HISTÓRICO – O PLANO DE KEIL DO AMARAL 

 

    Quando se pretende influenciar o território, uma das perguntas fulcrais a fazer é: Como se alcançou 

este espaço? A resposta dependerá da acumulação de camadas interventivas, feitas ao longo do 

tempo, inscritas na História do lugar. “Com o tempo a cidade cresce sobre si mesma; adquire 

consciência e memória de si própria. Na sua construção permanecem os motivos originários, mas ao 

mesmo tempo a cidade esclarece e modifica os motivos do seu próprio desenvolvimento”5 (ROSSI, 

                                                           
5 Aldo Rossi – op. cit., p. 31.  
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2001). Desta análise, retiram-se fundamentos para o acto de conceber um projecto, tornando a mente 

do arquitecto mais sensível aos diversos momentos que contribuíram para formar o espaço presente. 

    O Parque Eduardo VII é prova desta sedimentação de camadas históricas. A sua forma e linguagem 

actuais devem-se ao pensamento de muitos intervenientes, em épocas diversas. O espaço do Parque 

foi, outrora, desenhado como um parque urbano de cariz Romântico (Henry Lusseau, 1887; Figura 6), 

como prolongamento da Avenida da Liberdade (Forestier, 1927; Figura 5), daí a sua alameda central, 

ou como corredor verde, mais recentemente. 

    Todavia, o espaço actual do Parque foi, sobretudo, marcado pela intervenção do Arquitecto Keil do 

Amaral, expresso na Figura 4, o qual concebeu, a partir de 1942, o projecto para o Palácio da Cidade, 

edifício que não chegou a ser construído. 

    Por oposição ao plano de Forestier, Keil do Amaral desconsidera prolongar a Avenida da Liberdade 

para o Norte, intersectando o Parque Eduardo VII. Antes, desenha uma rotunda, ou rótula, como ponto 

de confluência de avenidas, entre elas a Avenida da Liberdade. O eixo da alameda central foi utilizado, 

a fim de implantar o Palácio da Cidade, espaço que tinha o objectivo de engrandecer, ou 

monumentalizar, Lisboa, funcionando como acrópole desta. A simetria, a partir do eixo, é enfatizada no 

desenho do Parque, incluindo os seus percursos, que pairam sobre o manto verde. 

 

 
Figuras 4, 5 e 6: Planos para o Parque: Keil Amaral, Forestier e Lusseau, adaptado de ENDRENÇO et al. (2014). 

 

    No âmbito da proposta em causa, e compreendendo a relevância de Keil do Amaral como “arquitecto 

de Lisboa”, dada “a sua intervenção não no próprio tecido edificado da cidade, onde foi limitada, mas 

na concepção ou adaptação dos espaços vazios e de lazer, os Parques de Lisboa e edificações neles 
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integradas”6 (FERREIRA et al., 1992), pretendeu-se preservar e clarificar o desenho do arquitecto para 

o Parque Eduardo VII, sem modificar a alameda central, ou destruir os seus equipamentos, como a 

Estufa Fria, a Oeste, e o restaurante “O Botequim”, a Este. De facto, os percursos originais do aterro 

contribuíram para a concepção e para o condicionamento do conjunto edificado, orientando-o 

longitudinalmente, sem, contudo, ficar indiferente ao sentido transversal. 

    Assim, o novo Centro de Congressos torna-se o novo ‘Palácio da Cidade’, a acrópole que atrai 

observadores, e os transforma em utilizadores dos seus espaços, contribuindo para a renovação dos 

equipamentos envolventes. 

 

    |2.2.4 ANÁLISE DO PERCURSO HISTÓRICO – O PAVILHÃO CARLOS LOPES 

 

    Localizado na zona Este do Parque Eduardo VII, o Pavilhão Carlos Lopes implanta-se sobre o aterro, 

orientado segundo o eixo transversal promovido pela saída de metropolitano do ‘Parque’, concebida 

por Keil do Amaral, na Rua Eugénio dos Santos.  

    O Pavilhão, construído no Brasil, para a Grande Exposição Internacional do Rio de Janeiro (1923), 

foi projectado pelos arquitectos Guilherme e Carlos Rebello de Andrade e Alfredo Assunção Santos, 

sendo de duração temporária. No entanto, em 1932, o Pavilhão é reconstruído em Lisboa, no lugar 

presente, para a Grande Exposição Industrial Portuguesa. Ao acolher o Campeonato do Mundo de 

Hóquei em Patins (1947), recebeu o nome de Pavilhão dos Desportos, até ser conhecido como Pavilhão 

Carlos Lopes (1984), em honra deste atleta português. Seguiram-se várias adaptações e remodelações 

dos espaços no seu interior, a fim de acomodar diferentes usos, todavia, por falta de condições de 

segurança, foi encerrado em 2003, estado em que permanece até ao momento, como revela a Figura 

7. Hoje, a autarquia pretende transformá-lo num novo centro de congressos para a cidade de Lisboa. 

 

    Embora a sua importância histórica seja inegável, optou-se por, tendo em consideração o projecto, 

não preservar o Pavilhão Carlos Lopes. Esta decisão deve-se, em grande parte, ao facto de que a sua 

estrutura se encontra bastante degradada, o que acresceria o custo de construção do novo Centro de 

Congressos, além de não possuir qualidades a nível acústico, o que limitaria a inclusão de salas de 

reuniões e de auditórios. 

    Não obstante, a sua presença simbólica é promovida, através da preservação da sua escala e da 

sua implantação, no Parque. O programa foi organizado por forma a realçar a importância central do 

Pavilhão, conferindo-lhe o carácter de volume de acesso, por excelência, além de possuir uma função 

de elemento distribuidor de espaços.  

 

                                                           
6 Raúl Hestnes Ferreira et al. – Keil Amaral – Arquitecto. Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1992, 
p. 96. 
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Figura 7: Estado actual degradado do Pavilhão Carlos Lopes (feito pela autora). 

 

    |2.2.5 ANÁLISE DA REDE VIÁRIA – HIERARQUIA 

 

    Entender a maneira como se acede a um dado espaço, ou edifício, é fulcral para decidir o seu local 

de implantação e a sua organização programática, em especial quando se trata de um lugar público e 

de grandes dimensões. Ademais, a análise da rede viária e da sua hierarquia, relativa à área de estudo, 

permite justificar, ou não, a presença de tal espaço. Como é que vai influir na rede viária? Que 

contribuição dará para a conexão entre espaços existentes e propostos?  

    O Parque Eduardo VII participa na rede viária como elemento estruturante, pois, por meio dele, 

definem-se percursos que, ao mesmo tempo, conformam e definem os seus limites. A hierarquia da 

rede viária, expressa na Figura 8, destaca a presença de vias de grande intensidade de trânsito em 

redor do Parque, o que lhe confere uma boa acessibilidade. 

    De facto, o Parque Eduardo VII encontra-se condicionado a vias de distribuição principal (2º nível), 

como a Rua Joaquim António de Aguiar, que se desenvolve na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 

localizadas a Sul, assim como a Avenida Fontes Pereira de Melo, que liga a rotunda do Marquês de 

Pombal à do Saldanha, a Nordeste; e a Avenida António Augusto de Aguiar, paralela ao limite Este do 

Parque. A Noroeste, existem duas vias de distribuição local (3º nível), ou secundária, a Rua Marquês 

de Fronteira e a Alameda Cardeal Cerejeira, que define o limite Norte do Parque, e o separa do Jardim 

Amália Rodrigues. As vias de proximidade (4º nível), como a Rua Castilho e a Alameda Edgar Cardoso, 
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e a Avenida Sidónio Pais conformam o Parque a Oeste e a Este, respectivamente. Por fim, verificam-

se algumas vias correspondentes a acesso local (5º nível), que se materializam na continuação da 

Alameda Edgar Cardoso, para Sul, e no percurso que parte da Avenida Sidónio Pais, o qual circula em 

redor do Pavilhão Carlos Lopes. 

 

 
Figura 8: Planta da hierarquia da rede viária do Parque, adaptado de CABRAL et al. (2014). 

     

    Como opção de projecto, pretende-se diminuir a intensidade de trânsito na Avenida Sidónio Pais, via 

a partir da qual se realizará o acesso principal ao novo Centro de Congressos. Esta decisão baseia-se 

na vontade de estender o acesso ao edifício pela Avenida, por torná-la pedonal, ao passo que reduz a 

perturbação sonora provocada pelo trânsito automóvel, que será condicionado a delegados, 

funcionários e a cargas e descargas do Centro de Congressos. 

 

    |2.2.6 ANÁLISE DA ESTRUTURA EDIFICADA – NÚMERO DE PISOS DOS EDIFÍCIOS 

 

    Qualquer intervenção que proponha a construção de um edifício deve ter em consideração os 

conjuntos arquitectónicos pré-existentes, respeitando aspectos como a sua altura, ou cércea, o ritmo e 
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o estilo da fachada, a sua tipologia, a sua cor e revestimento, e ainda a sua posição no lote. A proposta 

deve, portanto, estar em harmonia com o todo, contribuindo para a sua clareza. 

    Segundo a área de estudo definida, para a análise do número de pisos dos edifícios, revelando a 

sua altura, como apresentado na Figura 9, entende-se que os volumes construídos dentro dos limites 

do Parque Eduardo VII são de menor dimensão em altura, tendo, no máximo, dois pisos. Por outro 

lado, a maioria dos edifícios na sua envolvência possui mais de cinco pisos, pelo que se forma uma 

barreira delimitadora, a qual distingue o Parque como um momento de desafogo da malha urbana. 

 

 
Figura 9: Planta analítica da altura dos edifícios na área do Parque, adaptado de GONÇALVES et al. (2014). 

 

    A predominância, no interior do Parque, de edifícios isolados e de altura reduzida, envolvidos por 

massas arbóreas, gera a ideia de permeabilidade, a qual, na proposta desenvolvida, desempenha um 

papel primordial, dada ser uma necessidade. Realmente, o projecto contempla a ênfase na 

permeabilidade visual e física, entre o Parque Eduardo VII e a cidade, por meio da inclusão do novo 

Centro de Congressos, permitindo acessos directos ao primeiro. 

    O edifício comporta quatro pisos, incluindo o da entrada principal, a partir da Avenida Sidónio Pais, 

além de dois níveis enterrados. Portanto, a sua altura não ultrapassa a cércea dos edifícios 

envolventes, pelo que o conjunto construído, isolado, se camufla entre a densa arborização, cuja 

mancha esmeralda silencia a presença do volume. Além disso, grande parte do edifício encontra-se 

coberta pelo terreno, diminuindo o seu impacto visual sobre o Parque. Embora se trate de um edifício 

de implantação livre, o Centro de Congressos respeita os alinhamentos fornecidos pelos quarteirões 

mais próximos, inclusivamente, foram utilizados como condicionantes da sua forma. 
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|3 CASOS DE ESTUDO 
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|3 CASOS DE ESTUDO  

 

 

|3.1 FINLANDIA HALL 

 

    Concebido no contexto do Plano Urbano para o Centro de Helsínquia, na Finlândia, o edifício 

Finlandia Hall (FH) surge como apenas parte de uma visão mais abrangente, de uma vontade não 

plenamente concretizada. 

    Tanto o Plano, desenhado em 1961, como o Finlandia Hall, projectado em 1962, sucedendo-se a 

sua edificação entre 1967 e 1972, foram gerados pelo pensamento do Arquitecto Alvar Aalto (1898-

1976). A proposta, à escala urbana, de Aalto incluiu a construção de uma nova via de trânsito, no lugar 

onde passava uma larga linha ferroviária, para conectar a zona suburbana, a Norte, e o centro da 

cidade, chamada de Avenida da Liberdade (Freedom Avenue ou Vapaudenkatu). Ao longo do limite 

Oeste da Baía de Töölönlahti, Aalto idealizou uma sucessão de edifícios públicos, incluindo o Finlandia 

Hall, cujos alçados principais se espelhariam nas suas águas. Este gesto pretendia atrair quem se 

aproximasse do centro da cidade.    

    Inserido numa área arborizada, que tinge a Baía de jade, o Finlandia Hall gera, ao longo do seu 

alçado principal, uma praça de chegada, a qual se abre sobre o meio natural em frente, visível na Figura 

10. As suas formas cubistas, de volumes revestidos a mármore branco de Carrara, reflectem a vontade 

de Aalto de relacionar composição decorativa e função, aliando-as.  

 

 

Figuras 10 e 11: Implantação real do Finlandia Hall e simulação no Parque, adaptado de ELIAS et al. (2014). 

 

    O Finlandia Hall, com cerca de 20.500 metros quadrados (m²) de superfície, a fim de funcionar como 

centro de congressos e concertos, contém três espaços principais, caracterizados nominalmente por 
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Sala de concertos, Foyer e Salão de música de câmara, além de outros serviços, tais como zonas de 

restauração, de apoio e técnicas. O grande auditório, ou Sala de concertos, salienta-se dos restantes 

volumes, pela sua forma em leque, de desenho livre, concretizada com o objectivo de aumentar a 

qualidade acústica do espaço, além de expressar o desejo de monumentalizar o edifício (Figura 12).   

 

 
Figura 12: Vista geral do FH (http://www.helenakantola.fi/kalenteri.html?date=2015-04-22&eventId=74, 26/06/15). 

 

    Entre a Sala de concertos e o Salão de música de câmara, desenvolve-se o Foyer, que, pela sua 

transparência, se espraia sobre a praça e a paisagem em redor. Este espaço, sem qualquer forma 

concreta, prolonga-se até à ala Oeste do edifício, encontrando uma parede composta por semi-círculos 

convexos, como surge na Figura 13. Esta modelação origina-se da preocupação de Aalto de preservar 

certas árvores, presentes no lote original, além de promover uma leitura dinâmica, que renega a ideia 

rígida e inflexível das paredes rectas. 

    Alvar Aalto, pela maneira como desenhava a espacialidade das suas intervenções, evidente no 

Finlandia Hall, acreditava que a Arquitectura serve de cenário aos seres humanos. As pessoas que 

utilizam os espaços são mais valiosas do que estes. Elas devem, portanto, ser tão honestas e naturais 

como a paisagem, que abraça o edificado7 (SCHILDT). 

    Ao simular a implantação do caso de estudo no Parque Eduardo VII, expresso na Figura 11, entende-

se a escala de tal edifício e a sua complexidade programática. Apesar desse carácter monumental, que 

se afirma, a pureza volumétrica do Finlandia Hall, suportada pela camada vítrea do Foyer, parece pairar 

sobre a Baía. Espera-se, assim, que o novo Centro de Congressos seja um corpo de grandes 

dimensões, porém a forma como o edifício se integra na paisagem, e como a acolhe no seu meio, 

tornando-a parte de si, permite amenizar a sua presença, ao passo que a revela e a dignifica, no 

contexto da cidade. 

                                                           
7 Gorän Schildt, “Alvar Aalto & Finlandia Hall” [Em linha]. p. 3. 
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Figura 13: Planta do piso térreo do Finlandia Hall, e a função de cada espaço, adaptado de ELIAS et al. (2014). 

 

|3.2 BERLIN ICC 

 

    Qual reflexo vívido da função principal que desempenha, o Centro de Congressos Internacional de 

Berlim, ou Berlin ICC, revela-se como um edifício-máquina, cuja escala e capacidade o evocam como 

participante do dinamismo urbano. 

    Condicionado ao desenho de vias de grande mobilidade, que contrastam com a forma regular, hirta, 

do ‘objecto’ arquitectónico, relação ilustrada na Figura 14, o Berlin ICC, próximo de Charlottenburg-

Wilmersdorf, destaca-se como uma das mais reconhecidas estruturas do Pós-Guerra na Alemanha.  

 

 

Figuras 14 e 15: Implantação real do Berlin ICC e simulação no Parque, adaptado de ELIAS et al. (2014). 
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    O Berlin ICC, construído entre 1973 e 1979, segundo o projecto desenvolvido pelos arquitectos Ralf 

Schüler e Ursulina Schüler-Witte, encontra-se conectado às Messe Berlin Fairgrounds, que comportam 

eventos relativos a exposições, feiras e congressos, através de uma passagem aérea com três pisos, 

e à Radio Tower of Berlin (Funkturm Berlin), como verificado na Figura 16. Caracteriza-se, portanto, 

como um projecto urbano, conector de pólos da cidade, o que contribuiu para o seu sucesso funcional. 

    O edifício, inserido na paisagem urbana, destaca-se pela sua linguagem contemporânea e clara, que 

integra inovações tecnológicas, tanto no seu exterior como no seu interior. Fruto da sua localização, o 

Berlin ICC volta-se para si próprio, segundo o conceito de house-in-house, o qual permite dissipar o 

ruído e as vibrações que emanam das vias de trânsito. Como refere C. A. Brebbia, “[…] this building 

mitigates the hazards of its location by ignoring it, based on the technological possibilities of its time”8. 

De facto, o centro de congressos, com 320 metros (m) de comprimento, 80 de largura e 40 de altura, 

possuindo aproximadamente 25.600m² de superfície, reconhece e valoriza a estrutura, presente na 

solução de suporte da cobertura, através de elementos em neoprene. 

 

Figura 16: Vista geral (http://static.bz-berlin.de/data/uploads/multimedia/archive/00482/icc_482766a-

1024x576.jpeg, 19/08/15). 

 

    O Berlin ICC deve a sua forma e o seu conceito ao programa funcional que acolhe, os quais fazem 

transparecer a vontade de génese dos arquitectos de garantir uma utilização eficaz dos espaços no 

seu interior. Consequentemente, o volume regular do edifício recebe 8 núcleos cilíndricos, fundidos no 

primeiro, correspondentes a acessos verticais, que geram uma circulação fluida entre pisos. Envoltas 

em amplos espaços de Foyer, tal como demonstra a planta do piso térreo da Figura 17, passíveis de 

acomodar exposições, vigoram 80 salas, adaptáveis a diversos eventos, como congressos, concertos 

                                                           
8 C. A. Brebbia et al. – Sustainable Development and Planning VII. United Kingdom: WIT Press, 2015, p. 259. 
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e bailados, possuindo uma capacidade total de 20.300 lugares, além de se verificar o recurso às mais 

recentes tecnologias, quanto a iluminação e sistemas de som e de projecção de imagens, que 

potenciam os seus usos. O auditório principal, coincidente com a sala de maiores dimensões do caso 

de estudo, manifesta-se singular pela sua organização espacial, dada a sua apresentação fragmentada 

em duas partes, com o palco no seu meio, evidente no corte pertencente à Figura 17. Assim, o auditório, 

que compreende 9.000 lugares, pode ser utilizado total ou parcialmente, segundo a necessidade. 

 

Figura 17: Planta do piso térreo e corte, com a função de cada espaço, adaptado de ELIAS et al. (2014). 

 

    Quando se simula a presença de um edifício desta dimensão no Parque Eduardo VII (Figura 15), a 

sua valência urbana torna-se explícita, como influenciador da organização do espaço público. O volume 

do Berlin ICC, através da sua linguagem formal, aclama a estrutura e a função, encarando-as como 

expressão nítida da eficiência dos espaços internos, qual “machine for living”9 (LE CORBUSIER, 1986), 

pertencente ao dinamismo progressivo da cidade. Embora, referentemente à proposta para o Centro 

de Congressos no Parque Eduardo VII, não se evidenciem as componentes técnicas e funcionais, 

dados os seus contextos díspares de localização e o desejo de camuflar o edifício no coberto vegetal, 

atendeu-se ao seu papel primário na utilização e manutenção do edifício, pelo que foram assimilados. 

 

                                                           
9 Le Corbusier – Towards a New Architecture. 2ª Edição. New York: Dover Publications, inc., 1986, p. 4. 
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|3.3 REGENT’S PARK 

 

    Condicionado por uma malha urbana consolidada, o Regent’s Park revela-se como mais do que uma 

área verde. A sua implantação no centro da cidade de Londres, em Inglaterra, permite-lhe participar, 

como elemento estruturante, da rede viária, por integrar, dentro dos seus limites, percursos promotores 

de permeabilidade, geradores de eixos relevantes para a continuidade do desenho urbano. Deste 

modo, o Regent’s Park (RG) intervém na cidade como um parque urbano. 

 

 
Figura 18: Vista aérea do RG, adaptada de http://www.purcelluk.com/cms_project/regents-park-1.jpg (27/06/15). 

 

    Outrora conhecido como Marylebone Park, o caso de estudo, que se estende por uma área 

equivalente a 197 hectares, incluindo o jardim a Norte, Primrose Hill, foi adquirido pelo Rei Henry VIII, 

tendo pertencido, por esse motivo, aos Parques Reais, até 1646. Este local, isolado em relação à 

cidade, foi utilizado como reserva de caça e terreno agrícola. Apercebendo-se da rentabilidade do 

espaço para fins construtivos, o parlamento e o Príncipe Regente, futuro Rei George IV, convidaram 

arquitectos a propor ideais para a área, de modo a valorizá-la. John Nash, arquitecto responsável pelo 

desenho actual do Parque, visível na Figura 18, concebeu este território em forma circular, com um 

lago e um canal no seu interior, além do palácio de Verão para o Príncipe Regente, que estaria 

conectado, por meio de uma via, a presente Regent’s Street, à sua residência, em St James’s Palace. 

O Parque teria 56 palacetes, para financiar a intervenção10. 

                                                           
10 Royal Parks. The Royal Parks Home Page. The Regent´s Park, Landscape History. [Em linha]. 
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   Embora o Plano desenhado por Nash não tenha sido aplicado na sua íntegra, foram realizados 8 

palacetes, com acesso a partir do Círculo Interior, além da via de ligação entre o Parque e St James’s 

Palace, como ilustram as Figuras 20 e 21. Hoje, o Regent’s Park contém diversos equipamentos e 

espaços livres (Figura 19), que deleitam os seus utilizadores e observadores. 

    O papel urbano, estruturante, desempenhado pelo Regent´s Park na cidade de Londres, não pode 

ser equiparado ao do Parque Eduardo VII, dada a sua diferença de escala, evidente na Figura 18, 

referida acima. Não obstante, no contexto de Lisboa, este pode integrar conceitos de preocupação 

urbana e paisagista, apreendidos a partir da análise do Regent’s Park. 

    O Parque Eduardo VII encontra-se, neste momento, integrado no desenho urbano, seguindo 

alinhamentos e eixos gerados por percursos relevantes, todavia, a sua implantação provoca uma 

interrupção na rede viária e na continuidade da cidade. Como poderia o Parque, através do seu 

desenho e da inclusão de equipamentos, tecer conexões entre as zonas urbanas envolventes? 

     A proposta de implantação do novo centro de congressos, bem como a vontade expressa de 

preservar a massa verde do Parque, e de camuflar a presença do edifício, pretende promover a solução 

de criar um corredor verde, contínuo, até ao Parque Florestal de Monsanto. Deste modo, dar-se-ia a 

união de partes consolidadas da cidade, por meio de um manto vegetal, caracterizado e utilizável. 

 

 
Figuras 19, 20 e 21 (de cima para baixo, da esquerda para a direita): Vista para o lago; Círculo Interior; e 

esquema do Plano (http://www.manors.co.uk/images/areaguides/Regents-Park/Regents_Park-The-Park.jpg, 

http://iskconuk.com/wp-content/uploads/RegentsParkOpenAirTheatreAndInnerCircle.jpg, 

http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Regents-park-plan.jpg, 27/06/15). 
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|4 PROPOSTA PARA PARQUE & CENTRO DE CONGRESSOS 

 

 

|4.1 A IDEIA DO PROJECTO 

 

    Um projecto, qualquer que seja a sua natureza, implica o desenvolvimento de uma ideia, uma 

história, que vai sendo alvo de alterações, metamorfoses, compromissos e abandonos. Todavia, essa 

história permite fundamentar a proposta, tornando-a teoricamente sólida. A partir do estudo contínuo 

entre análise e síntese sobre o território do Parque Eduardo VII, o início da história do projecto surge. 

    A leitura do local revelou que a implantação do Centro de Congressos deveria ser perto dos limites 

do Parque, a fim de beneficiar de uma boa acessibilidade, garantida pela rede viária. Desta forma, 

entendeu-se que o edifício situar-se-ia no aterro, onde se encontra o Pavilhão Carlos Lopes, degradado 

e estruturalmente instável. Embora este não tenha sido utilizado no âmbito do projecto, como fora 

proposto pela CML, a sua presença simbólica é preservada, evidente no uso da sua escala e 

importância central na distribuição de espaços e acessos, ilustrado na Figura 22.  

 

 

 
Figura 22: Esquema conceptual da implantação do Centro de Congressos (feito pela autora). 
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    Desejava-se redefinir o desenho do Parque, segundo o projecto de Keil do Amaral, logo a proposta 

condicionou-se à presença de percursos marcantes no aterro, de ligação entre as suas extremidades, 

orientados longitudinalmente. Estes elementos, linhas reguladoras, são fundamentais na Arquitectura, 

na procura da ordem. “The regulating line is a guarantee against wilfulness. It brings satisfaction to the 

understanding […]. Its choice and the modalities of expression given to it are an integral part of 

architectural creation”11 (LE CORBUSIER, 1986). No entanto, a carência do Parque quanto a acessos 

transversais motivou a inclusão de um percurso, exterior ao edifício, que o fizésse, directamente para 

a cidade. Esta via pedonal permitiria, por consequência, unir as duas ‘margens’ do Parque, promovendo 

mudanças nos seus usos, desejo expresso na Figura 22. 

    O edifício, dividido num conjunto de volumes, resultantes dos percursos, originais e criados, torna-

se mais permeável e discreto, no contexto do Parque, gerando acessos a partir da alameda central e 

da Avenida Sidónio Pais, a Este. A volumetria do ‘objecto’, expressa na forma de malha urbana, como 

uma pequena cidade, permite o uso independente, bem como simultâneo, dos seus espaços principais. 

 

|4.2 A REVELAÇÃO DO EDIFÍCIO 

 

    A permeabilidade física e visual surge como conceito básico da proposta, aliada à forte ideia de 

horizontalidade. A intervenção premeia as tenções dinâmicas entre volumes e superfícies, tornando-a 

complexa. Além disso, procurou-se a harmonia das formas, bem como da matéria, com o terreno 

(Figura 23) e com as massas vegetais, cuja relação simbiótica impede que uma parte viva sem a outra. 

 

 
Figura 23: Esquema do conceito – volumes puros e horizontais sobre superfície orgânica (feito pela autora). 

 

    Parcialmente cravado no solo, o edifício parece brotar, e estender-se até alcançar a superfície. Este 

primeiro volume, a Norte, é salientado pela movimentação orgânica da sua cobertura, na aparência de 

formações piramidais, que simulam a topografia do Parque. De seguida, surgem dois volumes puros, 

Platónicos, iguais em dimensão, que pairam entre as densas teias arbóreas, apoiados numa ‘pele' 

vítrea, livre, que convida o jardim e quem observa a participarem dos seus espaços. Esta área 

transparente implanta-se sobre a plataforma do Pavilhão Carlos Lopes, descendo, posteriormente, até 

à cota equivalente à da entrada principal do edifício, o qual se solta do terreno, para usufruir da vista 

                                                           
11 Le Corbusier – op. cit., p. 3. 
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sobre o Parque, que surge suavemente. No centro, em baixo, junto ao solo, o edifício rompe o aterro, 

gerando um rasgo profundo, porém luminoso, que se espraia na praça de chegada, ligada à Avenida 

Sidónio Pais, dissolvendo-se na cidade. 

    A materialidade do edifício também advém da vontade de o unir ao território, salientando-se os tons 

terrosos e as texturas fibrosas dos alçados. O uso de ripas de madeira como revestimento exterior, 

tanto nos dois volumes puros, como nas formas piramidais, relaciona-se com a natureza da Estufa Fria, 

caracterizada pela mesma matéria, enquanto os elementos que contactam com a superfície do solo, 

bases do edifício, são cobertos por placas de betão, pelo que se acentua o seu cariz firme e perene. 

    Desde a sua génese, a proposta é firmada em contradições. Pretendia-se ‘a riqueza de significado, 

em vez da clareza de significado’, ideia promovida por Robert Venturi (2002), pois “a valid architecture 

evokes many levels of meaning and combinations of focus: its space and its elements become readable 

and workable in several ways at once”12, pelo que cada indivíduo entende o edifício distintamente. 

    Se se evidencia, por meio da Análise, a qual se baseia na compartimentação da informação e no 

método científico, o uso da Razão, para a demonstração da validade das soluções sugeridas, clarifica-

se ainda, pela Síntese, a Intuição do artista, que ultrapassa o que é possível explicar ou definir. Deste 

modo, a síntese do projecto concebe o todo, a unidade, que se eleva sobre os detalhes esmiuçados 

consequentes do pensamento lógico. De facto, a proposta salienta-se, numa primeira leitura, pela sua 

oposição formal, expressa na Figura 24, que relaciona o Conceptual, de cariz simbólico, através do 

movimento orgânico de elementos como os contornos piramidais e a ‘pele’, ou envidraçado, facetada, 

que envolve o piso sobre a plataforma do Pavilhão Carlos Lopes, com o Racional, observável nos 

volumes etéreos e singelos, onde se denota a importância do Número, além da sua influência, mais 

específica, sobre a organização funcional e as técnicas construtivas. 

 

Figura 24: Perspectiva da proposta, no terreno, que contrasta elementos puros e orgânicos (feito pela autora). 

                                                           
12 Robert Venturi – Complexity and Contradiction in Architecture. 3ª Edição. New York: The Museum of Modern Art, 
2002, p. 16. 
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|4.3 A ESTRATÉGIA E A ORGANIZAÇÃO 

 

    Elaborada como troço de cidade, sendo esta composta por ‘cheios e vazios’, ou peças construídas 

e espaço público, a proposta prima pela porosidade urbana, através da conjugação de formas. Porém, 

a divisão de um edifício em volumes independentes gera condicionantes, quanto aos seus acessos e 

à sua organização programática. Deste modo, devem ser criados pontos de ligação entre os volumes, 

a fim de não prejudicar a circulação pelos espaços. 

 

 

 
Figuras 25 e 26: Esboços iniciais do corte longitudinal e da planta à cota 82.0, referentes à organização 

programática geral, que salientam os núcleos de apoio (feito pela autora). 

 

    O conjunto edificado segmenta-se em três unidades fundamentais, que se intersectam em níveis 

diferentes, no subsolo e à superfície, através de núcleos de apoio, que garantem a circulação vertical 

(Figura 25). O volume central, na implantação do Pavilhão Carlos Lopes, privilegia o acesso ao edifício 

e a distribuição entre espaços, pelo que nele se localiza o Foyer da entrada principal, à cota da Avenida 

Sidónio Pais (cota 82.0; ilustrado na Figura 26), e o do Centro de Exposições, no piso acima (cota 89.0). 
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Por outro lado, o volume lateral, direcionado a Sul, comporta a Sala de Eventos/Banquetes, à cota 82.0, 

além da continuação dos espaços expositivos, à cota 89.0, existindo, neste ponto, uma ligação entre 

os dois objectos arquitectónicos puros, iguais na sua dimensão, por meio de ‘braços’, ou passagens 

suspensas, luminosos. Este último inclui, ainda, todas as salas pertencentes ao Centro de Reuniões. 

Por fim, o volume que surge mais enterrado corresponde ao Auditório, dividido em dois, com o palco 

no seu meio, cujo acesso à plateia se faz a partir do Foyer central (Figura 27). O bloco administrativo, 

autónomo, todavia intersectado com o último, como se verifica na planta final apresentada na Figura 

28, constitui uma unidade secundária perpendicular ao conjunto. Pela observação das Figuras 25 a 28, 

compreende-se que os princípios originais da proposta foram preservados, gerando coerência. 

 

Figuras 27 e 28: Corte longitudinal e Planta (82.0) finais, legendando-se os espaços principais (feito pela autora). 

 

    |4.3.1 O PROGRAMA 

 

    O edifício e o espaço urbano não são entidades independentes. Possuem, por oposição, uma relação 

simbiótica, de partilha. Logo, o primeiro deve ser entendido como um acto de urbanismo, influenciador 
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e promotor de novas vivências no domínio público, ao sugerir espaços exteriores ao programa, que, 

interligados, contribuam para a definição do conceito da proposta e da sua organização funcional. As 

áreas programáticas do edifício devem, neste sentido, ser flexíveis quanto ao lugar, para colmatar as 

suas carências e valorizá-lo. 

    Dado o programa de base para o projecto ter sido fornecido pela CML, concebido a partir da análise 

de casos de estudo localizados em centros urbanos, entendeu-se utilizar uma metodologia semelhante 

na elaboração da sua crítica, um dos objectivos iniciais da intervenção. Deste modo, a consideração 

individual e conjunta de centros de congresso, a nível internacional, revelou as necessidades funcionais 

de cada espaço e a forma organizada como se conjugam entre si, além de clarificar a relação entre o 

edifício e o espaço público envolvente, dinamizando-o. 

    Embora não tenham sido integrados, no presente relatório, todos os casos de estudo analisados, 

visto a selecção depender da sua pertinência para a fundamentação da proposta, apresenta-se, na 

Figura 29, a síntese do processo, que salienta a dimensão espacial reservada para cada função geral. 

 

Figura 29: Percentagem média de áreas e programa preliminar ajustado, adaptado de ELIAS et al. (2014). 

 

   A partir da consideração do gráfico, o qual apresenta a média das áreas programáticas (Figura 29) 

relativas aos centros de congressos estudados, verifica-se a desconsideração das funções desportivas, 

pelo que poderiam ser associadas a espaços exteriores ao edifício. Apesar da dimensão estabelecida 

para o estacionamento ser inferior à desejável, a proximidade de outros construídos compensaria esta 

lacuna. As áreas administrativas carecem de mais espaço, enquanto as instalações sanitárias previstas 

no programa surgem sobredimensionadas. Finalmente, rodeadas por espaços de foyer, de superfície 

variável, as áreas dedicadas a auditórios e salas de reuniões encontram-se bem dimensionadas. 

    Visto que se pretende enfatizar a horizontalidade do Centro de Congressos, assim como a sua 

integração no terreno, preservando, tanto quanto possível, a sua camada permeável, tomou-se a opção 

de não integrar valências desportivas no novo edifício. A sua inclusão exigiria um aumento da área de 
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implantação, a fim de conter espaços de apoio desportivos, que devem estar localizados ao nível do 

campo, além de implicar, como espaço polivalente, um elevado pé-direito, necessário à prática de 

certas actividades olímpicas. 

    O conjunto proposto sustenta, portanto, três espaços principais, directamente relacionados com a 

função fulcral de um centro de congressos: o Auditório, o Centro de Reuniões e o Centro de Exposições 

(que pode, igualmente, receber salas de reuniões, se a afluência de delegados o justificar), organizados 

em três volumes, como explanado acima (secção 4.3). Todavia, para o bom funcionamento do edifício, 

incluíram-se espaços complementares (Figura 30), tais como as Áreas Comuns Gerais, nas quais se 

inserem o Foyer, a Recepção a delegados, as Instalações sanitárias e os Bares/cafetarias (o principal, 

junto ao Foyer, e os secundários em torno do auditório, quando o número de congressistas o exige, 

perto de zonas de catering); as Áreas de Apoio/Serviço, que acolhem a Administração (ou Empresa 

gestora), o Centro de Controlo e a zona relativa a Cargas/descargas; a Área de Refeições e Banquetes, 

que engloba a Sala de Eventos/Banquetes; o Estacionamento; e as Áreas Exteriores, direccionadas 

para o Terraço, a Sul, do Centro de Exposições, a Esplanada da Sala de Banquetes e o Pátio, a Norte. 

    A procura da permeabilidade física e visual entre o Parque Eduardo VII e a cidade que materializa 

os seus limites transparece através da forma, franca e livre, como se acede aos espaços do edifício. A 

concentração de acessos verticais em blocos de apoio, de superfície condicionada em toda a sua altura, 

além de áreas técnicas e de serviço, permite uma maior amplitude de utilização dos espaços principais, 

estendendo-os e abrindo-os para os meios natural e urbano, ao passo que confere uma transição mais 

directa entre interior e exterior. Embora o percurso pedonal, transversal ao conjunto proposto, resulte 

numa quebra entre espaços internos, nomeadamente o Foyer de entrada e a Sala de Banquetes (cota 

82.0), gera, por sua vez, um desafogo do primeiro, que derrama o jardim na praça de chegada junto à 

Avenida Sidónio Pais. A Sala de Eventos/Banquetes, independente do Foyer, torna-se um espaço mais 

tranquilo, focado no Parque, passível de ser usado em eventos díspares dos do Centro de Congressos. 

Relacionado com o cerne do projecto, o Foyer de entrada protagoniza as ideias de acessibilidade e de 

permanência, tendo sido concebido como Ágora, espaço de confluências de percursos, praça pública 

de intersecções funcionais. 

    Aquando da organização do Estacionamento, entendeu-se que se deveria localizar nos dois pisos 

abaixo do Foyer de entrada e da Sala de Banquetes, a fim de conferir não apenas um alicerce sólido 

ao edifício, mas ainda possibilitar que seja utilizável pela população residente. O acesso a este espaço 

é realizado a partir da Avenida Sidónio Pais, à cota 81.5, cuja rampa fornece a entrada conjugada de 

veículos de menor e de maior porte, estes últimos ao cais de cargas e descargas, sob a praça. 

    Embora a proposta não tenha considerado todo o programa funcional elaborado pela CML, tendo 

sido objecto de crítica ao longo do processo projectual, o edifício, através da sua organização, procura 

clarificar espaços públicos e técnicos, promovendo a sua coordenação harmoniosa, sem comprometer 

os seus princípios conceptuais. 
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Figura 30: Esquema ilustrativo da organização programática do Centro de Congressos (feito pela autora). 
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|4.4 A EVOLUÇÃO DO ‘OBJECTO’ – CONFRONTOS INTERDISCIPLINARES 

 

    “O processo para atingir os novos estádios, não pode ser senão a prática metódica e a reflexão 

constante sobre os seus resultados”13 (PORTAS, 2008). O acto de projectar, mais do que, somente, 

conceber uma ideia de princípio, significa relacionar conceito e concretização; implica moldar o objecto 

arquitectónico consoante as exigências técnicas e funcionais, condicionantes interdisciplinares que o 

tornam coerente e utilizável, quando, paralelamente, são respeitados os seus axiomas. 

    Quanto maior for a escala de intervenção, maior será a necessidade de incluir contribuições técnicas 

específicas que, de forma constante, permitam uma evolução positiva da proposta, clarificando-a, tais 

como as da Arquitectura Paisagista, da Estrutura, da Segurança e da Materialidade. Assim, pretende-

se que, a partir da mesma estratégia projectual, se resolva tudo. 

 

    |4.4.1 A ARQUITECTURA PAISAGISTA 

 

    O Parque Eduardo VII tem sido alvo de várias intervenções ao nível paisagístico, que culminaram na 

sua aparência actual. O desenho último do Parque, da autoria do Arquitecto Keil do Amaral, expõe a 

pertinência de, não apenas integrar o edificado no terreno original, mas ainda adaptar o primeiro aos 

volumes construídos, unificando-os. O aterro, sustentação material que eleva o Pavilhão Carlos Lopes, 

é fruto de tal leitura. Deste modo, a Arquitectura Paisagista deve participar do projecto do edifício. 

    A inserção do novo Centro de Congressos no solo pré-existente revelou a validade de os conjugar 

como um só elemento, por meio de arranjos exteriores, que coroassem as fronteiras dos volumes. A 

superfície plana sobre o aterro permite a transição entre a massa construída enterrada, que comporta 

o Auditório, e as restantes, etéreas, sustentadas pelo piso do Centro de Exposições, limitado pela ‘pele’ 

vítrea. A plataforma (à cota 89.0) distingue-se como componente fundamental na permeabilidade do 

edifício, dada a sua localização central e a sua capacidade de interligar áreas interiores e exteriores, 

no mesmo plano. 

 

 
Figura 31: Esquema que ilustra o suavizar dos desníveis do terreno, modelando-os (feito pela autora). 

                                                           
13 Nuno Portas – op. cit., p. 68. 
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    Consequentemente, outros agentes contribuíram, quais momentos singulares, para a integração da 

matéria construída no terreno. A Norte, o novo Centro de Congressos conforma-se pela presença de 

um pátio, cujo comprimento corresponde à largura do primeiro, permitindo, ao mesmo tempo, a entrada 

de luz e ventilação naturais na Cafetaria (ou Restaurante), que advém da utilização da cobertura, 

composta por formas orgânicas, do Auditório, e na Sala VIP, à cota 89.0. Por outro lado, a Sul, a Sala 

de Banquetes reflecte-se no jardim na forma de esplanada, como superfície que modela o terreno, qual 

barro vivo, tornando os seus desníveis subtis, ao passo que gera a confluência dos percursos de origem 

nesse instante. As palavras de Nuno Portas revelam a importância do desenho do solo no entendimento 

do conceito do edifício: “Obra projectada e natureza disponível constituem um todo que mutuamente 

se molda – o que quer dizer que pode interessar antes a criação ou supressão de relevos naturais, num 

projecto de refazer a paisagem de acordo com o significado do organismo construído”14 (2008). Assim, 

como se ilustra na Figura 31, através da modelação cuidada do terreno, pretende-se que, tal como os 

espaços do edifício, todo o jardim do Parque seja percorrível. 

    Um exemplo que demonstra o valor do trabalho subtil sobre o relevo do terreno é o jardim que, como 

actor e cenário, participa de Castle Howard (1699-1800?). Moldado na sua inteireza, o parque de Castle 

Howard, com mais de 400 hectares, permite que os utilizadores definam os seus próprios percursos, 

ao passo que descobrem mausoléus firmados entre árvores e lagos (Figuras 32 a 34). 

 

 
Figuras 32, 33 e 34: Vistas sobre Castle Howard e o jardim totalmente modelado que o envolve, adaptadas de 

http://www.castlehoward.co.uk/house-and-grounds/the-grounds-and-gardens/garden-gallery.html (27/08/15). 

 

    Como receptor-chave da população, a praça de chegada ao Centro de Congressos corresponde à 

passagem entre a Cidade e a Natureza, pelo percurso pedonal, que rompe o obstáculo físico do aterro. 

Esta atitude é acentuada, quando se observa do lado da alameda central do Parque, através dos muros 

silenciosos de sustentação de terras, que surgem entre as árvores (Figuras 35 e 36). O seu desenho 

simples, porém constituído por planos inflectidos, cujas rectas verticais consequentes se libertam do 

terreno, procura a essência de cariz orgânico e de síntese evidente no contorno do anfiteatro ao ar livre 

do Museu de Aalborg (1968-1972; Figura 37), de Alvar Aalto, que transparece na Figura 38. A ideia de 

movimento é nítida em várias obras deste Arquitecto, como no caso do trabalho formal do Finlandia 

Hall (1967-1972), considerado acima (na Secção 3.1). 

                                                           
14 Nuno Portas – op. cit., p. 97. 
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Figuras 35 e 36: Alçado Sudoeste e fotografia da maquete finais, com os muros do percurso (feito pela autora). 

 

    Assim como, gradativamente, os muros de suporte do terreno, pertença do edifício proposto, foram 

sendo abaixados, camuflando-se na vegetação, a fim de realçar a horizontalidade dos volumes, que 

parecem surgir do solo, a forma da superfície do Terraço, o qual expande, para o exterior, o piso do 

Centro de Exposições, foi sendo clarificada, com o mesmo objectivo. O canto Sudeste do Terraço, que, 

primeiramente, surgia facetado, tornou-se recto (ângulo de 90º), pairando sobre o jardim. Este plano, 

liberto sobre o terreno oscilante, acrescenta força aos volumes puros, enquanto possibilita a passagem 

pedonal sob si. 

 

 
Figuras 37 e 38: Vista geral sobre o Museu de Aalborg e anfiteatro ao ar livre, adaptadas de 

http://alvaraaltosarchitecture.blogspot.pt/2012/07/alvar-aalto-in-denmark.html (27/08/15). 

 

    Mais do que a elaboração de um projecto para um edifício de grandes dimensões, a intervenção 

tenciona promover a metamorfose do Parque Eduardo VII, pela clarificação do seu desenho 

paisagístico, enquanto gera, por meio da moldagem suave do terreno, veredas múltiplas, tão naturais 

como os leitos dos regatos, conferindo-lhe a qualidade de jardim no centro de Lisboa. 
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    |4.4.2 A ESTRUTURA 

 

    Qual Esqueleto que confere forma, solidez e capacidade funcional a um corpo, a Estrutura permite o 

usufruto e a concretização da Arquitectura, ao depurar a organização do ‘objecto’ firmado, promovendo 

ligações articuladas entre espaços. Por outro lado, o isolamento da Estrutura, relativamente à Arte de 

projectar, não preenche o Homem emocional. “O espaço está para a arquitectura concebida como arte, 

como a literatura está para a poesia; constitui sua prosa e lhe dá a caracterização. […] Porque o espaço 

não é só cavidade vazia […]: é vivo e positivo”15 (ZEVI, 1996). Portanto, a Arquitectura encontra-se na 

união entre Estrutura e Arte; somente deste modo ‘viverá’ e será vivida. 

 

 
Figura 39: Sala principal do Edifício Johnson (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0117/3662/products/johnson-wax-

building-headquarters.jpeg?v=1403238979; 29/08/15). 

 

    Desde os momentos iniciais do desenvolvimento do projecto para o novo Centro de Congressos, a 

consciência do papel fundamental da estrutura permitiu que fosse conjugada com as vontades e com 

os objectivos definidos. Uma estrutura clara significa um conceito e uma organização espacial claros, 

                                                           
15 Bruno Zevi – Saber Ver a Arquitectura. 5ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 217. 
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logo qualquer proposta de solução tencionou considerar a harmonia entre ambos. Como exemplo de 

tal compatibilização, entende-se o Edifício Johnson (1936-1950), localizado em Racine, Wisconsin, pelo 

Arquitecto Frank Lloyd Wright. A descrição da sala principal, por Eduardo Sacriste (2006), salienta a 

simbiose entre o conceito da obra e a estrutura: “Al juego de luz se suma el de las columnas que con 

nuestro movimiento parecen desplazarse. Observando el plano del local, con columnas cada 6 m, se 

llega a la conclusión de que éstas se hallan ahí no por razones técnicas sino para dar escala. Si 

tratáramos de imaginar el local sin las columnas el ambiente nos parecería más reducido. Por otra parte 

las columnas otorgan cierto dinamismo al espacio: nuestros movimientos, como se ha dicho, van 

acompañados por el movimiento aparente de las mismas.”16 Através das suas colunas, necessárias ao 

bom desempenho estrutural do edifício, fungiformes, cujo desenho dos capitéis permite a entrada de 

luz zenital, lembrando a claridade difusa de uma floresta densa, o espaço adquire uma maior amplitude 

de escala e singularidade, evidente na Figura 39. 

    Deste modo, na integração da estrutura no projecto para o novo Centro de Congressos, intentou-se 

que esta realça-se e concretiza-se os conceitos expressos de volumes horizontais, que pairam sobre a 

‘pele’ transparente, e de permeabilidade dos espaços e dos percursos, tanto física como visual. Assim, 

a abordagem estrutural foi determinada pelo uso de lajes de betão, apoiadas em colunas produzidas 

no mesmo material, dispostas numa malha estrutural, mais fechada (de 8x8m), nos pisos reservados a 

estacionamento, e mais aberta (de 16x8m) nos pisos acima, incluindo o nível da entrada principal, a 

partir da Avenida Sidónio Pais. Esta variação do espaçamento entre colunas (com 0,40m de diâmetro) 

confere uma notória porosidade espacial, sobretudo no Foyer de entrada, à cota 82.0, dado se acrescer 

o seu elevado pé-direito (de 6,40m), além de permitir uma maior flexibilidade de usos. A fim de aumentar 

o cariz monumental do Foyer de entrada, incluiu-se a participação de uma escadaria, a qual providencia 

o acesso aos pisos superiores, que se torce sobre si mesma, agarrando-se às lajes do edifício, à medida 

que se solta, suspensa por meio de tirantes de aço (com 0,12m de diâmetro), num vazio tecido de luz. 

    Quanto à dimensão das lajes de cada piso, tornou-se necessário entender o esforço estrutural a que 

estariam submetidas, tendo em consideração o número dos seus apoios, ou colunas. Desta forma, as 

lajes referentes aos pisos de estacionamento seriam maciças (de 0,20m de espessura), com capitéis 

(de 3x3x0,20m) no topo de todas as colunas, salientes em relação às primeiras, para evitar o fenómeno 

de punçoamento, ou a ruptura da laje pelos seus apoios. Por outro lado, estando localizada à cota 89.0, 

ao nível da plataforma do jardim, a laje constituir-se-ia nervurada (com 0,20m de espessura), pelo que 

seria possuidora de capitéis contínuos (com 3m de largura e 0,40m de espessura), como ligação entre 

as colunas afastadas em 16m. As lajes superiores, por sua vez, correspondentes às das cotas 94.0 e 

99.0, no volume direccionado a Sul, e 96.0, no volume central, teriam um acréscimo na sua espessura 

total. Esta situação deve-se à vontade de salientar as ‘peças’ arquitectónicas etéreas, relativamente ao 

alçado vítreo inferior, como se este se movimentasse de forma independente, provocando a supressão 

de algumas colunas, que tornariam o conceito difuso. Assim, as cargas estruturais dos pisos superiores 

dariam origem a lajes nervuradas (de 0,15m) com capitéis corridos (de 0,85m) e de travamento (de 

0,75m), optando-se pela divisão da espessura total necessária ao suporte de cada volume puro pelos 

                                                           
16 Eduardo Sacriste – Frank Lloyd Wright. 1ª Edição. Buenos Aires: Nobuko, 2006, p. 138. 
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seus níveis, em vez de reuni-la no da cobertura. A Figura 40, referente à intersecção entre os volumes 

do Auditório e do Foyer de entrada, expressa a aplicação das soluções estruturais propostas. 

 

Figura 40: Corte construtivo final, que salienta a integração dos elementos estruturais (feito pela autora). 

 

    O desenvolvimento projectual revelou, constantemente, a intenção de clarificar o conceito do edifício 

proposto, aliando-se a Arte de criar espaços cativantes e complexos e a Estrutura que os torna fruíveis, 

sem, jamais, permitir que um destes invalide a presença do outro. Francis D. K. Ching (2007) esclarece: 

“[…] architecture, in combining form and space into a single essence, not only facilitates purpose but 

communicates meaning. The art of architecture makes our existence not only visible but meaningful.”17 

 

                                                           
17 Francis D. K. Ching – Architecture – Form, Space & Order. 3ª Edição. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007, p. 
406. 
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    |4.4.3 A SEGURANÇA 

 

    “Conjunto das acções e dos recursos utilizados para proteger algo ou alguém”18. Estas palavras são 

representativas de uma das qualidades primárias, de presença imprescindível, da arte de projectar em 

Arquitectura – a Segurança. A sua desconsideração invalida a utilização serena dos espaços, acima 

de tudo quando participam de edifícios de grande capacidade. 

    Tanto o conceito como a estratégia, para o novo Centro de Congressos de Lisboa, contribuem para 

o desenho de espaços seguros, pois a sua concepção em volumes distintos, interligados a vários níveis, 

permite saída imediatas (Figura 41) pela praça de chegada, pelo percurso transversal e pela esplanada 

da Sala de Banquetes, a Sul (à cota 82.0); e pela plataforma do jardim, que fornece o piso do Centro 

de Exposições e a entrada VIP, independente, do Auditório (à cota 89.0). Deste modo, a maioria dos 

espaços principais não necessita de recorrer a acessos verticais em caso de saída de emergência. 

Todavia, a existência e a disposição central, em planta, de blocos de escadas garantem a facilidade de 

acesso ao exterior, tornando-se essenciais aos pisos correspondentes ao Centro de Reuniões (às cotas 

94.0 e 99.0). 

 

 
Figura 41: Corte transversal final, que confirma o acesso imediato ao exterior, em vários níveis (feito pela autora). 

 

    Devido à sua franca integração no terreno, o volume do Auditório constitui-se como um dos espaços 

mais condicionantes, quanto à aplicação de medidas de Segurança. A implantação de um pátio, no seu 

limite Norte, admite, não apenas a entrada de luz natural no volume inculcado no subsolo, mais ainda 

uma saída directa para o exterior, a partir de um bloco de escadas de emergência, utilizáveis desde os 

pisos reservados ao Estacionamento. O espaço do Auditório, envolto por áreas de Foyer, cujo acesso 

ao público se pratica à cota 82.0, surge escavado no terreno, pelo que se conceberam saídas e escadas 

de emergência em diversos níveis da platéia. Além disso, respeitaram-se as dimensões de segurança 

explicitadas por Ernst Neufert, Professor da Escola Politécnica de Darmstadt e autor da obra, para 

                                                           
18 “segurança”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [Em linha], 2008-2013, 

 http://www.priberam.pt/DLPO/seguran%C3%A7a [consultado em 01-09-2015]. 
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consulta, Arte de Projectar em Arquitectura (1974), quanto ao acesso e à organização do espaço de 

Teatros. Segundo Neufert, a largura dos corredores que fornecem o Auditório, quando não possuem 

iluminação ou ventilação directas, não deverá ser inferior a 3m, para corresponder à exigência de 1m 

para cada 80 pessoas. Por sua vez, a largura das escadas de emergência deve oscilar entre 1,25m e 

1,80m, a fim de se afiançar o seu bom funcionamento e a sua segurança19. 

    A organização das poltronas na platéia foi condicionada pelos princípios da mesma fonte, de modo 

que esta foi parcelada, através de corredores laterais e intermédios, consoante a quantidade máxima 

permitida para as primeiras, como ilustrado na Figura 42. Ademais, as portas correspondentes a saídas 

de emergência, situadas às cotas 77.80 e 79.90, possuem 1m de largura. 

 

 
Figura 42: Ilustrações esquemáticas com normas de segurança para organizar a platéia (NEUFERT, 1974). 

 

    Dado o facto de se tratar de uma disciplina relevante, progressivamente condicionante da formulação 

de espaços, a Segurança deve integrar a consciência do Arquitecto ao projectar. A fim de que o espaço 

seja “uma possibilidade de vida, ou do desenvolvimento de uma função”20 (ARGAN; cit. por PORTAS, 

2008), este deve ser desenhado de modo a primar pela segurança dos seus utilizadores. 

 

                                                           
19 Ernst Neufert – Arte de Projectar em Arquitectura. 4ª Edição. São Paulo: Gustavo Gili do Brasil, 1974, p. 338. 
20 Cit. por Nuno Portas – op. cit., p. 119. 
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    |4.4.4 A MATERIALIDADE 

 

    “La arquitectura es siempre una materia concreta; no es abstracta, sino concreta. Un proyecto sobre 

el papel no es arquitectura, sino únicamente una representación más o menos defectuosa de lo que es 

la arquitectura, comparable con las notas musicales. La música precisa de su ejecución. La arquitectura 

necesita ser ejecutada. Luego surge su cuerpo, que es siempre algo sensorial.”21 (ZUMTHOR, 2004) 

Como objecto material, produzido na matéria, a Arquitectura só pode ser entendida, na sua inteireza, 

quando concretizada e experienciada. Zumthor continua: “Experimentar la arquitectura de una forma 

concreta, es decir, tocar su cuerpo, ver, oír, oler.” Dada a relevância da Materialidade para a percepção 

plena de um edifício, tal constituinte incontornável deve ser potenciado, como gerador de sensações. 

    A integração do ‘objecto’ proposto no Parque Eduardo VII é explicitada pelas tonalidades terrosas 

da sua matéria. A harmonia dos seus constituintes físicos – o betão, a madeira, o metal, a pedra – gera 

a atenuação da escala do edifício, dissimulando-a. A sua presença é, primeiramente, revelada por meio 

dos volumes puros, cujas superfícies tranquilas surgem realçadas pelo seu revestimento em ripado de 

madeira, que, qual material vivo, se relaciona com as árvores eternas. Embora se verifiquem aberturas 

verticais para o exterior, os volumes, cobertos pelo ripado, parecem selados sobre si. A disposição das 

ripas de madeira celebra a luz, promovendo a sua presença nos espaços internos, ao passo que se 

valoriza a forma dinâmica como esta se altera, ao longo do dia. Suave, mutável, fresca, filtrada, a luz, 

que inunda os espaços do edifício, lembra aquela que escorre entre as folhas dos arvoredos. Além de 

funcionarem como elementos de sombreamento, evitando a exposição solar directa sobre as zonas 

vítreas, as ripas de madeira nutrem a relação visual com o jardim (Figura 46), dignificando-o. 

 

 
Figuras 43, 44 e 45: Vistas exterior e interiores do Palheiro na Cortegaça (http://www.archdaily.com.br/br/01-

49428/reconversao-de-um-palheiro-em-cortegaca-joao-mendes-ribeiro/; 03/09/15). 

 

    Ainda que se evidencie uma superlativa disparidade de escalas, a intenção descrita acima, quanto à 

matéria de parte do novo Centro de Congressos, é perceptível no caso do Palheiro na Cortegaça (2000-

2005), projecto do Arquitecto João Mendes Ribeiro. A reconversão do edifício incluiu o uso de ripas de 

madeira na frente dos envidraçados da sala, valorizando a entrada de luz natural (Figuras 43 a 45). 

                                                           
21 Peter Zumthor – Pensar la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 56. 
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    Relacionadas com a plasticidade da cobertura da Estufa Fria, a Noroeste do edifício, as ripas de 

madeira representam a movimentação orgânica do terreno, ideia pretendida para o encimar do volume 

do Auditório. Ao passo que o espaço reservado à Cafetaria/Restaurante utiliza o ripado de madeira 

como simples revestimento sobre a laje de cobertura, as áreas técnicas, sob o abrigo das restantes 

formações piramidais, manuseiam o mesmo material distintamente, tirando proveito da sua porosidade. 

Estes espaços exteriores e ventilados, todavia cobertos, possibilitam a localização discreta de 

equipamentos de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). 

    Como base do edifício projectado, os volumes que se entranham no terreno caracterizam-se, quanto 

à sua materialidade, pelo uso de placas de betão, de cariz perene. Este material, relacionado com a 

constituição rochosa do solo, revela-se, ainda, nos muros de sustentação de terras do percurso, que 

rasga o aterro. A contradição que se presencia, portanto, entre os volumes enterrados e os que planam 

sobre o piso da plataforma do jardim é acentuada pela matéria que os reveste. 

    Também o vidro participa dos princípios do Centro de Congressos. Além dos espaços amplos que o 

compõem, de duplo pé-direito, a materialidade vítrea do Centro de Exposições, de carácter livre, a qual 

convida o jardim a integrar o seu interior, reflecte o primar pela sua transparência luminosa. 

 

 
Figura 46: Modelação tridimensional, explícita da harmonia entre matéria edificada e território (feito pela autora). 

 

    Tanto o metal como a pedra são utilizados nas zonas internas do edifício, clarificando as suas formas 

limpas. Visto tratar-se de um espaço central, de distribuição de funções, o Foyer de entrada veste a 

sua superfície horizontal de pedra, como piso nobre, relacionado com a praça de chegada, ao passo 

que os restantes se cobrem de betonilha afagada, material, mais uma vez, propício, aquando de grande 

afluência de pessoas. O metal vive, sobretudo, em elementos estruturais, como os tirantes que sustêm 

as escadarias, ou os caixilhos que definem as superfícies de vidro, e no topo dos corrimãos. 

    A Materialidade participa na proposta para o novo Centro de Congressos, unindo-se ao seu conceito, 

revelando as massas que o constituem, entre a matéria vegetal. Cada material tem, em si mesmo, um 

significado singular. A sua conjugação, por sua vez, origina conteúdos múltiplos, profundos, passíveis 

de serem conhecidos pelos sentidos de quem, em silêncio, os contempla. Deste modo, tencionou-se, 

através da Materialidade do edifício, transmitir vontades e significados. 
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|4.5 O PONTO FOCAL – VOLUME DO AUDITÓRIO 

 

    Emergindo do terreno na forma de princípio, ou culminar, da conjugação volumétrica do novo Centro 

de Congressos, o Auditório, qual elemento dinâmico, complexo aos níveis formal e funcional, salienta-

se como momento inesperado, tão orgânico como a matéria em que se integra. “Any building which is 

built should love the ground on which it stands.”22 (WRIGHT, 1953; cit. por A. CRUZ, 2012). A sua 

relevância para o programa do edifício, acrescendo-se a sua elevada capacidade e desenho singular, 

distinguem-no, relativamente aos restantes volumes, pelo que foi eleito como Ponto Focal (Figura 47). 

    Embora toda a proposta tenha sido alvo de estudo detalhado e de evolução progressiva, a natureza 

do Auditório significou a absorção sensível de vários parâmetros, a fim de possibilitar o seu uso, além 

de harmonizá-lo com a unidade do conjunto, tais como a Forma e a Solidez, a Capacidade Funcional, 

e a Acústica do espaço interior.  

 

 
Figura 47: Fotografia da maquete final, que revela a singularidade do volume do Auditório (feito pela autora). 

 

    |4.5.1 A FORMA E A SOLIDEZ 

 

    Ao caminhar sobre o plano do Parque (à cota 98.0), onde se implanta o restaurante “O Botequim”, o 

observador descobre, entre as massas porosas feitas de jade, uma ‘peça’ encaixada no terreno firme. 

                                                           
22 Cit. por Cesar A. CRUZ – Wright’s Organic Architecture: From ‘Form Follows Function’ to ‘Form and Function 
are One’. Cloud-Cuckoo-Land: International Journal of Architectural Theory. ISSN 1434-984. Vol. 17, nº 32 (2012), 
p. 30. 



43 
 

A encimar o volume, distinguem-se fragmentos piramidais, que, simbolicamente, parecem prolongar o 

relevo orgânico. De súbito, entende-se a presença de um pátio, que recolhe luz natural e contempla o 

céu, em silêncio. Quanto mais se aproxima, mais o observador compreende a sua horizontalidade, ao 

passo que, discreto, emoldura a candura dos volumes que continuam o edifício. ‘Objecto’ arquitectónico 

esculpido no solo, baluarte habitado – o Auditório surge e surpreende. 

    Como espaço complexo, o Auditório vive da sua Forma, que o torna único, e da sua Solidez, sem a 

qual se impossibilitaria a sua concretização física. Ambos os aspectos mencionados necessitaram ser 

conjugados e adaptados ao conceito de volume orgânico que emana do terreno, condicionando a sua 

linguagem e a sua estrutura. 

    A cobertura do Auditório, pelo seu desenho formal, confere a noção de dinâmica e de movimento ao 

volume (Figura 48), contrariamente aos restantes, hirtos e calmos. Contudo, a sua constituição supera 

o valor estético, dado que permite a existência de outros espaços, conformados pela oscilação das 

suas formações piramidais, nomeadamente, uma Cafetaria/Restaurante, e Áreas Técnicas, nas quais 

se localizam equipamentos de AVAC e parte da teia do palco, que serve o Auditório. Deste modo, não 

se entende uma soma de partes ou de funções, mas uma unidade, resultante da sua simbiose. “[…] 

designing for mechanical services is not merely a matter of finding neat ways to install them […] but of 

setting them to work in partnership with the structure so that the whole is more than the sum of the 

parts.”23 (BANHAM, 1984). 

 

 
Figura 48: Fotografia da maquete final, realçando-se a cobertura dinâmica do Auditório (feito pela autora). 

                                                           
23 Reyner Banham – The Architecture of the Well-Tempered Environment. 2ª Edição. London: The Architectural 
Press, 1984, p. 109. 
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    Conceptualmente relacionada com a Estufa Fria, cuja movimentação da ‘tenda’ de ripas de madeira 

provém das cotas altimétricas simuladas do terreno original, a cobertura do Auditório recupera o cariz 

natural do solo em que se insere, estando o seu desenho condicionado, todavia, ao que acontece no 

interior do volume, como denota a Figura 48. De facto, o desenvolvimento interno reflectiu-se, de modo 

constante, no exterior.  

    Assim como sucede no piso da plataforma (à cota 89.0), o corpo do Auditório organiza-se a partir de 

um sistema de ‘peles’, neste caso opacas, que o envolvem. Enquanto a ‘pele’ interior, que define os 

limites das platéias, permanece rígida em toda a sua altura, a exterior espelha, ao nível da entrada 

principal (cota 82.0), a fluidez orgânica de um riacho, conferindo dinamismo aos espaços de Foyer 

circundantes. Esta vontade é realçada pela abertura de mezzanines, à cota 85.7, sobre o piso de 

entrada, as quais produzem, através de tais momentos de duplo pé-direito, diferentes perspectivas e 

pontos de vista espaciais (Figura 49). 

 

 
Figura 49: Planta final à cota 85.7, que evidencia o sistema de ‘peles’ em redor do Auditório (feito pela autora). 

 

    A presença marcante de eixos de simetria no espaço do Auditório contribuiu para a organização de 

certas áreas funcionais, como a entrada independente VIP, localizada na extremidade Sul do volume 

(à cota 89.0), e a Sala VIP, a Norte, que beneficia da iluminação proveniente do Pátio. Assim, ambos 

os lados do Auditório surgem formalmente equilibrados (Figuras 50 e 51). 
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Figuras 50 e 51: Corte longitudinal e alçado Sudoeste finais, aproximados ao Auditório (feito pela autora). 

 

    A complexidade do volume do Auditório manifestou-se nas soluções estruturais adoptadas, que se 

condicionaram à forma pretendida. Não obstante, estas contribuíram activamente para a clarificação 

da proposta, quanto à sua organização programática e espacial. 

    A descontinuidade vertical da ‘pele’ exterior do Auditório constituiu um obstáculo estrutural, visto que 

esta se caracteriza, às cotas 82.0 e 85.7, pela inflexão múltipla dos planos confinantes, ao passo que, 

nos restantes níveis, os seus limites se uniformizam e purificam. Tal situação impediria a transmissão 

dos esforços verticais da ‘pele’, ou parede, exterior para a interior, pelo que, inicialmente, se considerou 

a inclusão de septos de betão, segundo a métrica de espaçamento entre vigas da cobertura de 5,1m. 

Assim, tornar-se-ia possível direccionar os esforços para a única parede passível de ser estrutural, ou 

seja, a ‘pele’ opaca interior. Todavia, optou-se por um sistema de dupla parede estrutural, que evitaria 

o uso de septos de betão. A inserção de uma segunda parede estrutural, paralela à existente (afastadas 

em 2,3m), permite a absorção, tanto dos esforços horizontais (terramotos, vento) como dos verticais 

(sobrecargas, chuva), além de admitir a organização de espaços técnicos e de apoio (instalações 

sanitárias, arrumos, serviços e acessos verticais) no seu meio, expresso na Figura 49. 

    Como solução estrutural para a cobertura do Auditório, entendeu-se a conjugação de dois sistemas 

construtivos. A cobertura aparente, mais leve, produzida pelas formas piramidais, de desenho livre e 

orgânico, seria constituída por uma estrutura interna independente, estando, por sua vez, apoiada sobre 

a cobertura real do Auditório, composta por vigas treliçadas de 3m de altura, espaçadas 5,1m entre si, 

e orientadas transversalmente, encimando os dois conjuntos laterais de paredes paralelas. Dados a 



46 
 

largura do vão do Auditório (de 50m) e os esforços a que a estrutura estaria submetida, compreendeu-

se a necessidade de incluir, pontualmente, treliças entre as principais, dispostas no sentido horizontal 

(cruzes de Santo André), como travamento. Os espaços restantes da ocupação das vigas treliçadas, 

produzidas em perfis metálicos RHS, são passíveis de ser utilizados para áreas técnicas e de arrumos. 

Compostas por elementos horizontais, ou cordas superior e inferior (com 6.0mm de espessura e uma 

secção de 250x150mm), verticais, ou pendurais, e diagonais (ambos com 6.0mm de espessura e uma 

secção de 100x100mm), as treliças garantem uma boa estabilidade estrutural, sem recorrer a pilares, 

ou colunas, no interior do Auditório. 

    Segundo a Figura 52, relativa ao corte longitudinal do lado Sul do Auditório, intentou-se unir forma e 

solidez, num gesto harmonioso e subtil, jamais permitindo que se dissipasse o conceito de génese do 

volume, a consciência una da proposta, e a importância do lugar. 

 

 

 

 

 
Figura 52: Corte construtivo final, focado na platéia Sul do Auditório, com soluções estruturais (feito pela autora). 
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    |4.5.2 A CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

    “Not until we raise the dictum, now a dogma, to the realm of thought, and say: Form and function are 

one, have we stated the case for architecture. […] That abstract saying Form and function are one is 

the center line of architecture, organic. It places us in line with nature and enables us sensibly to go to 

work.”24 (WRIGHT, 1953; cit. por A. CRUZ, 2012) A Arquitectura que deseja fazer parte da Natureza, 

como um só trabalho, não pode separar Forma e Função, nem permitir que uma se sobreponha à outra. 

Antes, devem complementar-se, ser indivisíveis, como elementos naturais. 

    O Auditório proposto para o novo Centro de Congressos parte de tal relação entre Forma e Função, 

sendo flexível a qualquer metamorfose necessária ao seu uso, algo espectável no caso de edifícios de 

grandes dimensões, que possuem um ciclo de vida longo, com uma manutenção constante. A Forma, 

quando aliada à Função, admite a utilização e o usufruto eficazes e tranquilos dos espaços, como se 

verifica no exemplo do auditório do Berlin ICC, considerado acima (na Secção 3.2). A divisão do espaço 

em duas partes (Figura 53), embora incomum, revela-se funcional e polivalente. Uma estratégia similar 

foi empregue na definição da Forma do novo Auditório, o qual surge fragmentado em dois espaços de 

plateia com um palco no seu meio. 

 

 
Figura 53: Auditório do Berlin ICC (http://urbanplanet.info/wp-content/uploads/2012/08/icc_06.jpg; 08/09/15). 

                                                           
24 Cit. por Cesar A. CRUZ – op. cit., p. 29.  



48 
 

    A capacidade exigida, para o Auditório, no programa funcional (5.000 pessoas) originaria a uma sala 

extensa, de grande comprimento, limitada quanto à sua utilização, pois, considerando as palavras de 

Neufert (1974), “as feições e expressões dos atores não se distinguem convenientemente a partir dos 

30 m de distância”25. Deste modo, Neufert conclui que, no caso de eventos em que os gestos do orador 

são relevantes, a sala não deve ultrapassar os 45m de comprimento. A divisão da platéia, sugerida no 

projecto, permite cumprir com esta norma. 

    Um espaço funcional deve ser, por sua vez, um espaço seguro, logo entendeu-se a necessidade de 

incluir uma cortina metálica de cada lado do palco, a fim de que, numa ocorrência de incêndio, ambos 

possam ser encerrados, como protecção dos espectadores, localizados nas platéias. Além disso, foram 

consideradas medidas de Segurança, quanto a acessos ao Auditório e saídas de emergência (referidas 

na Secção 4.4.3). 

 

    |4.5.3 A ACÚSTICA 

 

    “A boa audibilidade é uma das condições principais à que deve satisfazer todo o local destinado a 

concertos, conferências, representações teatrais […]. Consegue-se quando, em qualquer ponto do 

local, ouve-se sem alteração o som produzido noutro ponto determinado (sem eco e com boa 

ressonância).”26 (NEUFERT, 1974) Deste modo, o projecto para o Auditório do Centro de Congressos 

de Lisboa, sensível à relevância da boa audibilidade, necessária à Função que desempenha, integrou 

o estudo de princípios básicos da Acústica de edifícios. 

 

 
Figura 54: Ilustrações esquemáticas da reflexão do som, consoante a forma das superfícies (NEUFERT, 1974). 

 

    Entre os factores que influenciam a audibilidade num espaço estão a sua forma e a sua dimensão. 

Dado que ambas advêm da arte de projectar, a Acústica deve ser incluída na sua definição desde os 

momentos iniciais, em especial quando se propõe um espaço cujo propósito utilitário depende da sua 

                                                           
25 Ernst Neufert – op. cit., p. 339. 
26 Ernst Neufert – op. cit., p. 87. 
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consideração. Embora a dimensão do Auditório proposto tenha sido explicitada, a priori, no programa 

fornecido pela CML, a sua forma surge consequente do conceito do projecto, pelo que se identifica com 

a clareza dos volumes que o compõem. De facto, optou-se por uma aparência, num todo, rectangular, 

que sofre um estreitamento, dos dois lados da platéia, ao se aproximar do palco, como se entende na 

Figura 55, o que respeita as palavras de Neufert (1974), quanto a preocupações de foro acústico: “As 

formas de planta mais favoráveis são a retangular e a trapezoidal alongadas na direção principal de 

propagação do som. […] As plantas de forma quadrada, circular, oval […] são desfavoráveis, assim 

como as grandes superfícies côncavas (cúpulas, abóbadas […]).”27 

 

 

Figura 55: Planta final à cota 82.0, focada na forma rectangular do Auditório, de 5.000 lugares (feito pela autora). 

 

    Similarmente ao que sucede com o olho humano, a forma que se tem revelado mais eficaz para a 

boa audibilidade é a que se limita por superfícies que afunilam na direcção da fonte emissora, localizada 

no palco, ao passo que a que lhe é oposta, a fim de distribuir o som de maneira uniforme pelos ouvintes, 

deverá ser convexa. A Figura 55 revela a inserção de paredes confinantes posteriores de tal natureza, 

promovendo a reflexão divergente do som pelo Auditório (Figura 54). A utilização de paredes laterais 

paralelas promove, geralmente, o efeito acústico prejudicial de Flutter, ou seja, a repercussão sonora 

prolongada nas paredes condicionantes, a qual gera eco (defeito acústico). Todavia, a dimensão do 

                                                           
27 Idem. 
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Auditório, reflectida no afastamento entre as paredes laterais, além das oscilações nos seus planos, 

pela presença de camarotes salientes (à cota 85.7), os quais se direccionam para o palco, resultam na 

dissipação deste efeito negativo. 

    A modelação, em planta, das superfícies limítrofes é complementada pela formalização do tecto da 

sala, cuja cota altimétrica máxima não deve ultrapassar os 5m. Esta norma justifica-se pelo estudo da 

Acústica, o qual esclarece que a diferença entre os percursos das ondas sonoras directa e reflectida 

deve ser igual ou inferior a 10m. Se o tecto, como superfície reflectora, estiver muito elevado, entende-

se uma separação evidente entre os sons directo e reflectido (Figura 56), isto é, ocorre eco. Importa, 

portanto, avaliar a distância do traçado directo segundo cada zona da platéia, por forma a verificar a 

existência de situações com audibilidade limitada, como expressa a Figura 57. 

 

 
Figura 56: Ilustração sobre a reflexão sonora, distinguindo-se os sons directo e reflectido (COMERMA, 2007). 

 

    Embora o tecto do Auditório projectado não cumpra com a cota altimétrica máxima sugerida, optou-

se pelo uso de um tecto suspenso, a fim de diminuir o seu pé-direito, cuja modelação transparece a 

preocupação com a Acústica da sala, apresentada nas Figuras 50 e 52 (na Secção 4.5.1). Enquanto o 

tecto suspenso possui uma forma focada na reflexão e na distribuição do som pelo espaço, o tecto 

efectivo do Auditório prima pela sua absorção, para impedir a sua transmissão tardia à assistência. 

   Além da Forma, a Materialidade pode contribuir para a eficiência acústica de um espaço. Quando se 

entende um elevado pé-direito junto ao palco, aumentando a distância a percorrer pela onda sonora, é 

possível aplicar painéis absorventes no tecto da sala, que invalidem a sua reflexão. Caso a mesma sala 

possua, a meio, uma cota altimétrica não superior a 5m, poderão ser integrados, por outro lado, painéis 

reflectores. A existência de uma área na sala, de pé-direito reduzido, afastada da fonte sonora, propicia 

a reverberação, ou o prolongamento do som. Pelo contrário, tal como acontece em todas as superfícies 

do palco, incluindo as cortinas de separação entre platéias, pretende-se que a parede posterior da sala 

se revista de materiais absorventes. A geometria do Auditório resultou, assim, no uso duma abordagem 

similar, dividindo-se o espaço em partes, através da distinção formal e material do tecto suspenso. 
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    Além disso, as paredes que conformam o espaço devem segregar os materiais que as caracterizam, 

consoante a sua proximidade com o público, de modo que os que são frágeis estejam fora de alcance, 

e os resistentes ao choque (painéis perfurados, réguas de madeira) se localizem ao nível da circulação.  

 

 

Figura 57: Esquema que foca a relevância do estudo acústico na configuração do auditório (feito pela autora).  

 

    As palavras de Leo Beranek (2004), referentes à Acústica de salas de concertos, passíveis de serem, 

por sua vez, aplicadas em centros de congressos, esclarecem o que se tenciona obter destes espaços: 

“[…] a good concert hall […] should have a spacious sound, making the music full and rich and 

apparently much larger than the instrument from which it emanates.”28 Essencial para a utilização eficaz 

e para o usufruto e o conforto auditivos dos espaços, a Acústica aplicada a edifícios de grande 

dimensão deve, portanto, participar das decisões iniciais do projecto de Arquitetura, moldando as suas 

formas e matéria internas, segundo a dinâmica dos sons que anseiam ser ouvidos. 

 

 

|4.6 O IMPACTO URBANO 

 

    “Fazer cidade é uma das mais complexas tarefas que a Humanidade tem enfrentado.”29 (GASPAR, 

2005) Objecto de estudo e intervenção constantes, a cidade desenvolve-se; acumulam-se estratos de 

História, vertidos pelo tempo, que a individualizam e a embelezam. “A arquitectura [da cidade] é a cena 

fixa das vicissitudes do homem, carregada de sentimentos de gerações, de acontecimentos públicos, 

                                                           
28 Leo Leroy Beranek – Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture. 2ª Edição. New York: 
Springer-Verlag New York, 2004, p. 2. 
29 Jorge Gaspar – Cidade e Urbanização no Virar do Milénio. In Homenaje a Joaquín González Vecín. Léon: 
Departamento de Geografia, Universidad de Léon, 2005. p. 297. 
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de tragédias privadas, de factos novos e antigos. O elemento colectivo e o privado, sociedade e 

indivíduo, contrapõem-se e confundem-se na cidade […].”30 (ROSSI, 2001) Qualquer gesto sobre a 

arquitectura da cidade, como corpo vivo, deve advir da consciência sensível do todo e das partes que 

o constituem, influenciando, positivamente, a forma como é fruída. 

 

Figura 58: Planta de Implantação final, ilustrativa do novo Centro de Congressos no Parque (feito pela autora).  

                                                           
30 Aldo Rossi – op. cit., p. 33. 
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    Consequente da reflexão sobre a cidade em que se insere, paralelo à Avenida Sidónio Pais, a qual 

se inclina na direcção do Rio Tejo, o conjunto edificado, correspondente ao novo Centro de Congressos, 

emerge, contemplativo, do Parque Eduardo VII, no centro de Lisboa. A sua implantação na ‘margem’ 

direita do Parque, sobre uma zona elevada, pronuncia-o como espaço público estruturante e dinâmico. 

    Como se observa na Figura 58, o novo edifício promove o respeito pela malha urbana que o envolve, 

relacionando-se com a mesma, prolongando a sua influência sobre o Parque, sem, todavia, dilacerar o 

carácter natural do último. A modelação do conjunto em volumes aparentemente separados desenvolve 

o conceito de micro-cidade, cujas ruas surgem do prolongamento das vias pré-existentes, sugerindo 

alinhamentos visuais entre o Parque e a Cidade. O percurso exterior, que participa do edifício, ao rasgar 

o aterro no qual se sustenta, permite tal abertura, enquanto clarifica a continuidade do espaço público 

da Rua Eugénio dos Santos, perpendicular à Avenida Sidónio Pais, através de uma praça de chegada 

(Figura 59), cuja forma salienta o eixo transversal definido no Plano de Keil do Amaral (considerado na 

Secção 2.2.3). Dado que se propõe a diminuição da intensidade de trânsito na Avenida Sidónio Pais, 

tornando-se maioritariamente pedonal, a praça de chegada ao edifício dilatar-se-á sobre a primeira. 

 

Figura 59: Modelação tridimensional, que sugere a praça aberta sobre a Avenida Sidónio Pais (feito pela autora). 

 

    Próximo da saída de metropolitano do “Parque”, na Rua Eugénio dos Santos, e integrado numa rede 

viária bem estruturada, o novo Centro de Congressos de Lisboa, de programa funcional versátil, atrairá 

utilizadores aos seus espaços, dinamizando o Parque Eduardo VII. Tal atitude intenta a requalificação 

e a manutenção cuidada, não só do jardim, mas também dos edifícios que nele emanam, de relevância 

cultural e natural, como o caso da Estufa Fria. 

    A proposta apresentada representa, portanto, a vontade de caracterizar o Parque Eduardo VII, como 

jardim para a cidade, a fim de que seja identificado como pólo urbano. Esta proposta constitui, apenas, 

o primeiro passo de um percurso contínuo, formado de esforços conjuntos em prol da ideia de parque 

urbano. Torna-se vital integrar novos pontos marcantes, geradores de valências múltiplas, no contexto 

da área de estudo, conectados entre si, tão naturais como os ramos entrelaçados das árvores. 
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|5 CONCLUSÃO  

 

 

    Implantado no cerne da cidade de Lisboa, oscilando entre as massas edificadas e as obras naturais, 

o Parque Eduardo VII, possuidor de qualidades inatas e acrescidas pelo tempo, tornou-se objecto de 

estudo e de reflexão crítica. Tal consideração intentou a requalificação do território, através de um plano 

urbano que clarificasse e promovesse as suas virtudes. Não obstante, a intervenção sobre o Parque 

Eduardo VII condicionou-se a um elemento estruturante, de comunicação entre a cidade e os seus 

habitantes, como sendo o projecto arquitectónico do novo Centro de Congressos de Lisboa. 

    Fruto da análise empreendida sobre o território, entende-se a pertinência de tal intervenção. De facto, 

o Parque Eduardo VII beneficia de uma vasta oferta hoteleira e de uma ampla interface de transportes 

públicos, aliada à boa rede viária que o circunda, características que o salientam como espaço propício 

à implantação do novo Centro de Congressos. Além disso, a sua carga histórica, sentida no desenho 

actual do Parque e na matéria dos edifícios que o salpicam, a sua emersão central na cidade, e a sua 

constituição natural, passível de ser modelada e adaptada, abonam a favor da intervenção no local, o 

qual permite a inserção do edifício proposto, dimensionado segundo a afluência esperada, em eventos 

relativos ao turismo de negócios. Embora se trate de um espaço público verde, delicado, as dinâmicas 

urbanas geradas irão, por sua vez, contribuir para a valorização do território, justificando a presença do 

novo Centro de Congressos de Lisboa no Parque Eduardo VII. 

    O estudo, a nível global, de edifícios construídos, de função e objectivos similares aos do projecto 

em causa, assim como o de parques urbanos, demonstrou, pelas opções tomadas, o esforço de síntese 

empregue pelos arquitectos responsáveis. A conexão entre os espaços criados e a cidade em que se 

inserem, a sua dimensão, a sua organização programática, a sua linguagem, ou composição formal, a 

sua implantação e a sua escala humana revelaram-se factores comuns, mesmo em projectos distintos. 

    Assim, como objectivo básico da intervenção, o projecto para o novo Centro de Congressos tenciona 

unir o Parque e a Cidade, minorando a carência de percursos e acessos transversais, através da sua 

permeabilidade física e visual, ao passo que a sua dimensão se dissipa pelas suas formas horizontais, 

derretidas no terreno. A posição central do edifício, orientada segundo o eixo transverso pré-existente 

do Parque, distingue-o como momento de influência, complexo, no desenho do projecto urbano. Tecido 

de contradições conceptuais, formais e materiais, a ‘peça’ arquitectónica vive, entendida por cada olhar. 

    Firmada na harmonia entre Música, Forma e Geometria, a Arte de projectar envolve o pensamento 

contínuo e a emoção permanente. “Ciência sem poética, inteligência pura sem compreensão simbólica 

dos fins humanos, conhecimento objectivo sem expressão do sujeito-homem, objecto sem gozo de 

apropriação (…), tudo isto não será senão alienação do homem.”31 (PORTAS, 2008) A proposta para 

a requalificação do Parque Eduardo VII, através do novo Centro de Congressos, não se exceptua, logo 

pode e deve ser talhada pela simbiose entre Razão e Intuição, essência do Homem, fim da Arquitectura. 

                                                           
31 Nuno Portas – op. cit., p. 129. 
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| ANEXO A – IMPLANTAÇÃO 
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| ANEXO B – PLANTA DE COBERTURA 
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| ANEXO C – PLANTA À COTA 99.0 
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| ANEXO D – PLANTA À COTA 95.0 
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| ANEXO E – PLANTA À COTA 89.0 
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| ANEXO F – PLANTA À COTA 85.7 
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| ANEXO G – PLANTA À COTA 82.0 
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| ANEXO H – PLANTA À COTA 79.0 



A9 
 

| ANEXO I – PLANTA À COTA 76.0 
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| ANEXO J – CORTE LONGITUDINAL E ALÇADOS SUDOESTE E NORDESTE 
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| ANEXO K – CORTES TRANSVERSAIS 
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| ANEXO L – CORTE CONSTRUTIVO 
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| ANEXO M – ESTUDO FORMAL DA COBERTURA DO AUDITÓRIO
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| ANEXO N – FOTOGRAFIAS 1-3 DA MAQUETA 
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| ANEXO O – FOTOGRAFIAS 4-6 DA MAQUETA 
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| ANEXO P – PROGRAMA FORNECIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA (PÁGINA 1) 
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| ANEXO Q – PROGRAMA FORNECIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA (PÁGINA 2) 
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| ANEXO R – PROGRAMA FORNECIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA (PÁGINA 3) 

 


