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O presente relatório tem como objetivo fazer uma 

reflexão sobre o projeto final realizado no Mestrado 
em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, 

justificando as opções tomadas na conceção do 
mesmo.

O projeto realizado refere-se a um equipamento a 

localizar no Parque Eduardo VII de Inglaterra, um 

dos espaços mais emblemáticos da cidade de Lisboa, 

resultado da reconversão do Pavilhão Carlos Lopes 

em Centro de Congressos, servindo de charneira de 

desenvolvimento urbano do Parque.

O projeto distingue-se pela sua recusa do carácter 

utópico associado aos trabalhos académicos, 

tentando simular uma situação real, influenciada 
pelo contexto socioeconómico em que se insere.

Neste sentido, a proposta afasta-se da ideia de edifício 
como simples objeto arquitetónico, fomentando 

a simbiose entre cheio e vazio naquele que é um 

projeto de estreita relação entre o espaço público e o 

construído, em que os edifícios criam forma, ritmos 
e tensões entre espaços, desenhando um novo 

percurso a Norte do Pavilhão Carlos Lopes – um 

percurso que promove a diversidade e atratividade 

dos espaços como principio de desenvolvimento da 

proposta e da sua ligação ao Parque Eduardo VII.

O novo espaço prima pela simetria, geometria e 

proporção de espaços, bem como pela exploração de 
novos métodos construtivos, na distribuição de um 

programa extenso e rico pelo conjunto edificado.

RESUMO
Palavras-chave: Estrutura urbana | Percurso | Equipamento | 
Revitalização



This report aims to reflect on the final project done 
in the Master’s degree in Architecture from Instituto 

Superior Técnico, in order to justify the choices made 

during its conceptualization. 

The project carried out refers to a public building 

located in Parque Eduardo VII de Inglaterra, one 

of the most emblematic areas of Lisbon, using 

the reconversion of Pavilhão Carlos Lopes into a 

Congress Centre as an urban development axis to 
the Park.

The project is distinguished by its rejection of the 

utopian character associated with the academic 

work, trying to simulate a real situation, influenced 
by the socio-economic context in which it operates.

In this regard, the proposal separates from the 

idea of the building as simple architectural object, 

promoting the symbiosis between fullness and 

emptiness of spaces, in a close connection between 

the public space and the buildings, where they 

create forms, rhythms and tensions between spaces, 

drawing a new path in the North of  Pavilhão 

Carlos Lopes – a path that promotes diversity and 

attractiveness of spaces as a principle to the urban 

development of the project and to its connection to 

the Parque Eduardo VII.

The new space strives for symmetry, geometry 

and proportion, as well as for the exploration of 
new construction methods, in the distribution of 

an extensive and rich program by the buildings 
proposed.

ABSTRACT
Key Words: Urban Structure | Path | Public Building | Revitalization 
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0 Introdução
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0.1
Enquadramento

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Projeto Final 2, inserida no último 

semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura 

do Instituto Superior Técnico. É seu objetivo fazer 

uma reflexão sobre o trabalho de projeto realizado 
no decorrer do ano letivo 2014/2015  e justificar as 
opções tomadas na conceção do projeto.
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0.2
Tema

O projeto realizado refere-se a um equipamento 

a localizar no Parque Eduardo VII de Inglaterra 

em Lisboa destinado a funcionar como Centro de 

Congressos, resultado da reconversão do Pavilhão 

Carlos Lopes em Centro de Congressos.  O tema foi 

selecionado em articulação com a Câmara Municipal 

de Lisboa (CML), procurando simultaneamente 

dar resposta a um programa arquitetónico com 

relevância no quadro das atuais dinâmicas da cidade 

de Lisboa e contribuir para o debate e a discussão 

sobre a cidade. Com efeito, para além da conceção de 

um edifício complexo, este é também um problema 
de desenho urbano, na medida em que se configura 
como uma oportunidade para repensar o Parque 

Eduardo VII entendido como um dos espaços 

centrais da cidade de Lisboa.

0.3
Inserção no 

plano de 
estudos

O projeto  do Centro de Congressos surge na 

continuidade do trabalho desenvolvido no âmbito da 

unidade curricular de Projeto Final 1. Este trabalho 

correspondeu a uma primeira abordagem da área 

de intervenção com o objetivo de desenvolver as 

capacidades necessárias à intervenção arquitetónica 

- tanto na capacidade de ler o território à escala 

urbana e os elementos que o conformam como 

na proposta de novas formas de intervenção e 

transformação - tendo em vista a instalação de 

um centro de congressos de grande capacidade 

decorrente da crescente importância que o turismo 

de negócios associado aos congressos tem vindo a 

assumir na cidade de Lisboa.1

Neste sentido o foco do estudo foi direcionado 

para uma área nevrálgica da cidade de Lisboa – o 

1 No plano de estudos do Mestrado Integrado em Arquitectu-
ra do IST é referido: “O projeto final é desenvolvido ao longo do 5º ano 
de modo a permitir o aprofundamento e a aplicação dos vários domínios 
de conhecimento adquiridos ao longo do “cursus” escolar. Consiste na res-
olução de um problema à escala urbana que envolva a caracterização, o 
diagnóstico, a avaliação e o desenvolvimento de propostas até uma fase 
tão avançada quanto possível. Procura-se que os temas selecionados 
correspondam a necessidades conhecidas e que os alunos trabalhem sob 
constrangimentos que simulem ambientes e situações próximas da vida 
profissional de modo a estimular a sua criatividade de forma responsável 
e a permitir a crítica do trabalho desenvolvido à luz da sua viabilidade, 
em termos conceptuais, programáticos e construtivos. A sua elaboração 
compreende trabalho em equipa e produção individual de modo a desen-
volver capacidades de organização de trabalho com diferentes níveis de 
exigência e de partilha de informação.”

Parque Eduardo VII e área envolvente - onde a 

condição de centralidade e a presença de diversas 

infraestruturas urbanas associadas ao lazer e 

associadas à heterogeneidade morfológica assumem 

particular relevância.  

Com a zona do Parque Eduardo VII a surgir na 

linha da frente como possível espaço para acolher 

o novo centro de congressos, nasce a oportunidade 

de repensar a concepção deste novo equipamento, 

tendo em foco o repensar e transformar de uma 

área urbana, objecto, desde o final do séc. XIX, de 
inúmeras propostas e diferentes visões urbanas: 

desde o Parque da Liberdade, ao prolongamento da 

Avenida da Liberdade, ao corredor verde, passando 

pelos projetos não realizados do Palácio da Cidade e 

da nova Catedral de Lisboa.
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0.4
Abordagem

A abordagem adotada foi ao encontro das premissas 

estabelecidas pela Câmara Municipal de Lisboa, 

explorando novas hipóteses de implantação e 
desenho de um novo Centro de Congressos a ser 

localizado no Parque Eduardo VII e definido a partir 
da reconversão do edifício do Pavilhão Carlos Lopes. 

Este equipamento, pela sua dimensão e impacto na 

cidade, obriga a uma revisão extensa do Parque e das 
suas ligações com a cidade. O redesenho do espaço 

público envolvente tornou-se assim intrínseco ao 

desenho do novo Centro de Congressos.

No âmbito da unidade curricular de Projeto Final 1 

foi dada especial ênfase à investigação e proposta de 

um programa capaz de requalificar e transformar 

a área de intervenção, assumindo a reconversão 

do Pavilhão Carlos Lopes em centro de congressos. 

Complementarmente, foi abordado o redesenho 

do espaço público em termos de desenvolvimento 

de novas formas de articulação entre as diferentes 

infraestruturas existentes, encontrando novas 
soluções de continuidade para esta área da cidade.

A área de intervenção (Figura 1) foi delimitada a 

Norte pela Rua Marquês da Fronteira; a Nascente 

pela Av. Sidónio Pais, a Sul pelo Marquês de Pombal; 

e a Poente pela Rua Castilho. Integra os 25 ha do 

Parque Eduardo VII de Inglaterra e os 5,7 ha do Alto 

do Parque atual Jardim Amália Rodrigues. 

Figura 1. Planta de Situação

Fonte: Imagem do autor
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0.5
Metodologia

O trabalho desenvolvido em Projeto Final 2, teve 

por base a conceção do projeto de reconversão do 

Pavilhão Carlos Lopes em Centro de Congressos 

tirando partido da sua centralidade, oferta hoteleira 

da envolvente próxima e acessibilidade em vários 
modos de transporte. Foi realizado individualmente 

tendo com suporte a estratégia de intervenção 

estabelecida na fase anterior visando uma nova 

realidade para o Parque e a definição programática  
então desenvolvida.

Tratou-se portanto do desenvolvimento de um projeto 

de arquitetura à escala da edificação implicando 
o entendimento e domínio dos constrangimentos 

e exigências de ordem programática, funcional, 

compositiva e construtiva incluindo a integração de 

uma grande variedade de especialidades. 

Para atingir os objetivos pré-estabelecidos foi 

necessária uma investigação de natureza teórica e 

prática. A primeira relacionada com as dinâmicas 

da cidade de Lisboa e em particular das ideias e 

intervenções projetadas e realizadas no Parque 

Eduardo VII e a segunda orientada para a exploração 
projetual com incidência no levantamento e estudo 

de casos de referência.

0.6
Organização do 

relatório

O presente relatório está organizado em três partes, 

correspondentes a capítulos, que se distinguem 

pela sua natureza mas que se fundamentam e 

complementam.

No Capítulo 1  - Enquadramento Teórico – faz-se 

um enquadramento geral dos conceitos urbanos 

catalisadores do projeto, focando alguns exemplos e 
ideias de autores contemporâneos.

No Capítulo 2 - Caracterização da Área de Intervenção 

– expõe-se de forma detalhada a área de intervenção 
– designada por Parque Eduardo VII – de modo a 

informar sobre a sua capacidade de transformação 

e avaliar as implicações das condições existentes 
nas estratégias de desenvolvimento propostas e na 

instalação de um centro de congressos.

No Capítulo 3  - A Proposta – descreve-se a solução 

ensaiada para o Centro de Congressos – reduzindo 

gradualmente a escala de trabalho,  desde as 

opções tomadas a nível de implantação, até aos 

detalhes construtivos apresentados na proposta. 

Simultaneamente, são apresentadas as ideias e os 

fundamentos da conceção, bem como os estudos de 

caso influenciadores de algumas decisões projetuais.
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1 Enquadramento 
Teórico

Este capítulo tem como objetivo construir a 

argumentação teórica que suporta a estratégia 

adotada na intervenção no Parque Eduardo VII 

incluindo o desenvolvimento do projeto do Centro 

de Congressos. É dado particular destaque ao 

papel do espaço público e à relação entre a cidade 

contemporânea e as arquiteturas que a constituem 

numa perspetiva de revitalização urbana.

Por revitalização urbana entende-se o processo de 

intervenção na cidade através de ações conjuntas e 

integradas orientadas para a reformulação de áreas 

urbanas desqualificadas ou obsoletas do ponto de 
vista funcional tendo em vista a melhoria do seu 

desempenho ao nível económico, social e cultural. 

Este modelo distingue-se dos modelos e das práticas 

urbanísticas ensaiadas em projetos de renovação 

do pós-guerra que assumiram quer a demolição de 

grandes áreas, quer dos projetos de salvaguarda e 

de conservação urbana como é o caso dos centros 

históricos com uma acentuada preocupação de 

natureza patrimonial. 

O capítulo está organizado em duas partes. Na 

primeira parte, são identificados os principais 
problemas com que se confrontam as cidades 

contemporâneas e que conduzem à necessidade 

de estabelecer e pôr em prática estratégias de 

revitalização urbana. Na segunda parte, aborda-se 

especificamente o caso da cidade de Lisboa.
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1.1
A Cidade 

Contemporânea

Pólis, Civitas, ou, a mais comum, Cidade é um local 

geográfico e social caracterizado por uma forte 
densidade populacional, que gera uma rede de 

troca de serviços: um “polo” de desenvolvimento 

económico, social e cultural, em constante evolução.

A partir da segunda metade do séc. XX os principais 
centros urbanos assistiram a uma expansão de 
caráter metropolitano, revelando, a partir de então, 

um processo de crescimento difuso em direção à 

periferia, evidenciando uma fluidez ou dissolução 
dos anteriores limites urbanos. 

Na base deste processo estão transformações 

de natureza económica e social que levaram 

ao deslocamento de algumas funções urbanas, 

em particular das áreas tradicionalmente 

industriais, tendo como consequência alterações 

profundas nas dinâmicas de uso. Neste percurso 

- da ‘cidade industrial’ à ‘cidade dos serviços’ - 

a reestruturação operada no sector produtivo 

provocou a renovação e especialização das funções 

urbanas centrais e a disseminação de atividades 

económicas pelo território envolvente. Nas zonas 

de maior centralidade, dotadas de infraestruturas 

e tecnologias avançadas, incentivou-se o sector 

terciário e os serviços de hierarquia superior. O 

consumo, o lazer e o turismo converteram-se nas 

suas vocações fundamentais. 

As instalações industriais ao serem deslocalizadas 

para a periferia, deixam espaço para novos 
projetos, cuja influência se torna dependente da 
respetiva oferta urbana - acessibilidade, qualidade 

e diversidade dos equipamentos e dos serviços - e 

da imagem que lhes é associada. Como refere Solà-

Morales (1995)1 a cidade “desindustrializada” 

tende a transformar-se na “cidade empreendedora”, 

dotada de diferencial competitivo, onde a qualidade 

da oferta e da imagem projetada são os fatores 

relevantes.

O sucesso das cidades contemporâneas passa então 

a manifestar-se pelas suas capacidades de cativar 

investimentos, atrair atividades diversas, conquistar 

públicos variados e promover o consumo e o lazer. O 

sentido de vitalidade urbana deixa, portanto, de estar 
1  SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Diferencias. Topografia de la ar-
quitectura contemporânea. Barcelona, Gustavo Gili, 1995, pág. 8
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associado à condição de vivência coletiva da cidade 

para se basear em indicadores de competitividade e 

atratividade de pessoas e de negócios.

A partir dos anos 90, e já associado a este novo 

sentido de desenvolvimento sustentável, as grandes 

cidades procuram o renascer dos centros urbanos, 

através da revitalização das suas áreas centrais com 

o repensar dos usos dos seus patrimónios (físico, 
social e económico), fomentando o desenvolvimento 

económico através da satisfação das necessidades 

socioculturais. Como expõe Del Rio (2000)2, os 

novos modelos urbanísticos de revitalização 

urbana contrariam o pensamento modernista, 

onde a procura pelo ideal racional originava a 

renovação urbana desordenada e gerava ambientes 

desprovidos da riqueza sociocultural dos centros 

urbanos tradicionais.

O modelo da revitalização urbana não é 

necessariamente adjacente à existência de um 
plano, como acontecia tradicionalmente. Fica agora 

dependente de um processo contínuo de planeamento 
2 DEL RIO, Vicente. Em Busca do tempo perdido. O Renasci-
mento dos Centros Urbanos. Arquitextos, São Paulo, ano 01, n.006.10, 
Vitruvius, 2000, pág. 1

estratégico e ações  integradas, pertencendo ao que 

se pode designar por um planeamento “fragmentado 

e disperso”. Como defende Portas (1993)3, é a 

“oportunidade” define o projeto (opportunity 
projects), implicando uma estreita colaboração entre 

o poder público (viabilizadores), o sector privado 

(investidores) e os residentes (utilizadores diretos). 

O resultado positivo das intervenções gera, por si 

só, novos investidores, residentes e consumidores, 

criando um ciclo de novos investimentos.

Neste contexto, a revitalização das áreas centrais 
depende da promoção da nova imagem de locais 

outrora esquecidos ou em decadência. Como tal, 

torna-se fundamental a recuperação da “confiança” 
no lugar, que, por sua vez, depende de agentes 

estimuladores de investimento, supervisionados 

pelo poder público, que dão a força inicial ao projeto 

e a todo o processo de recuperação.

Os exemplos de sucesso de revitalização urbana 
incluem a promoção de grandes equipamentos 

públicos ou espaços de lazer, a valorização de 
3 PORTAS, Nuno. ‘Un nuevo urbanism’ in Castells, M. (org.) Las 
grandes ciudades en la decada de los noventa, Barcelona, Celeste Edito-
ra, 1993, pág. 273-281

património histórico e da zona da frente marítima, 

com construção de novas áreas de lazer, novos 

espaços culturais, e novas áreas de comércio e 

turismo.

Estes exemplos suportam-se cada vez mais no 
turismo, sector em clara expansão na economia 
mundial nas últimas cinco décadas, como charneira 

de desenvolvimento dos centros urbanos. Com 

efeito o turismo, quer seja recreativo, quer seja de 

negócios, aumenta o nível de atratividade da área em 

renovação, fomentando o investimento no sector do 

comércio e provocando o aumento da oferta cultural.

O turismo pode então tornar-se um contributo 

valioso para a revitalização dos centros da cidade. 

Com a diversificação de atividades e do marketing 
turístico, e com uma economia global que promove 

um maior nível de competitividade entre as cidades, 

a tendência de evolução do mercado aponta para um 

crescimento constante do turismo cultural e urbano. 

Com o desenvolvimento destes, despoletam-se novas 

funções nos centros das cidades, gerando novos 

investimentos também a nível do parque edificado 

e dos espaço públicos, valorizando o ambiente 

urbano. Porém, é fundamental saber integrar o 

turismo nas estratégias a levar a cabo para valorizar 

os lugares, compatibilizando-o com os outros usos 

urbanos e com a necessária proteção do património 

histórico e arquitetónico. Deve ser promovida a 

integração da cidade histórica-turística no tecido 

urbano, e usá-la como catalisador para a evolução da 

cidade policêntrica, com vários núcleos de atrações 

articulados entre si por corredores atraentes e 

eficazes.

A cidade de Boston constitui um dos casos pioneiros 

deste processo. O antigo mercado, localizado na 

zona portuária foi alvo de uma intervenção alargada 

no final da década de 1970, sendo transformado 
num novo conjunto comercial com lojas, mercado, 

restaurantes e bares, numa iniciativa partilhada 

entre o Estado e o sector privado, atingindo cerca de 

16 milhões de visitantes por ano. 

Em Espanha surgem também dois exemplos 
significativos desenvolvidos nas décadas de 1980 
e 90: Bilbao e Barcelona. Bilbao, cidade de carácter 
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industrial e marcada por resguardar o grupo 

separatista basco, baseou a recuperação económica 

da cidade na construção de um edifício ícone – o 
museu Guggenheim, do arquiteto Frank Gehry 

– que se tornou um edifício de reconhecimento 
mundial, com mais de 2,5 milhões de visitantes 

por ano. Barcelona aproveitou a realização dos 

Jogos Olímpicos de 1992 e todos os investimentos 

adjacentes, como ponto de partida para programas 

e projetos urbanísticos visando a requalificação de 
espaços da cidade e revitalização de áreas como o 

centro histórico ou a frente marítima. 

Figura 2. Processo de evolução da frente ribeirinha de Barcelona

Fonte: Beyond Plan B
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1.2
Estratégias de 
revitalização na 
cidade de Lisboa

O último século foi fértil em mudanças na cidade de 

Lisboa, com a passagem da sociedade industrial para 

uma sociedade dos serviços. Como refere Barata 

Salgueiro (1999)1 “Em termos simples, podemos 

dizer que esse processo envolveu duas fases, uma 

marcada pela importante expansão periférica e 
forte degradação das áreas interiores, outra de 

consolidação de novos equilíbrios e revalorização de 

muitas áreas centrais.” 

Na passagem da cidade pré-industrial à cidade 

da era industrial modificaram-se as dinâmicas de 
transformação urbana e com elas a construção e 

imagem dos locais, com a cidade a expandir-se de 
forma dispersa numa apropriação acelerada do 

território. Fomentou-se a segregação e crescimento 

dos polos de centralidade funcional. Investiu-se 

nas redes de acessibilidade e na fragmentação do 

território em setores independentes e especializados, 

tendo estes influência na cidade consoante o seu 
grau de oferta urbana e da sua imagem.

As áreas históricas da cidade de Lisboa tiveram 

1 BARATA SALGUEIRO, Teresa. Ainda em torno da fragmen-
tação do espaço urbano, Lisboa, APG, Inforgeo, n.14, 1999, pág. 65-76

dificuldade em se adaptar às novas necessidades 
urbanas, devido à falta de compatibilidade com as 

suas condições morfológicas, funcionais e sociais. 

Como noutras cidades europeias ficaram vulneráveis 
a processos de decadência e desarticulação o que 

se refletiu em processos de segregação social e 
obsolescência funcional. Como elucida Heitor (2005)2 

, ao comprometer a centralidade e aptidão funcional 

destes sectores, diminuíram as suas condições de 

atratividade e competitividade económica.

O desinvestimento público e privado que marcou 

o ultimo quartel do séc. XX provocou alteração 
nos usos e na composição social, conduzindo à 

deterioração física e à desqualificação funcional do 
parque edificado e dos espaços públicos. Os edifícios 
antigos de interesse patrimonial, individual ou como 

conjunto, tornaram-se degradados, aguardando a 

sua transformação ou renovação.

No final do séc. XX, e em sintonia com intervenções 
realizada noutras capitais europeias assistiu-se a 

um movimento em sentido contrário. A partir de 

2 HEITOR, Teresa. Dinâmicas espaço-funcionais do centro 
histórico. Lisboa, Instituto Superior Técnico, 2005

então promoveu-se a renovação das áreas centrais 

da cidade de Lisboa e em particular daquelas que 

exibem valores simbólicos ou ambientais, como 
é o caso da zona da Baixa-Chiado e das frentes 
ribeirinhas.  Através de projetos ou planos pontuais 

tem-se vindo a contribuir para a revitalização da 

cidade. Mais recentemente tem-se assistido a um 

esforço de qualificação das áreas tradicionalmente 
residenciais como é o caso dos programas municipais 

de intervenção na Mouraria e de  “Uma praça em 

cada bairro”.

No caso da Baixa-Chiado, antiga Lisboa Pombalina, 
sem alterar a memória e imagem da cidade, pensou-

se na renovação e transformação dos usos da zona, 

transformando o que outrora foi o centro económico 

da capital, numa zona de maior interesse cultural e 

comercial. Através da reconversão dos interiores dos 

edifícios que constituem os famosos quarteirões das 
ruas, foi não só possível conferir às ruas um novo 

cariz comercial, com inúmeros estabelecimentos 

comerciais e de restauração, como também 

aumentar os índices de ocupação para habitação e 

hotelaria (cerca de 38%). Projetos como o Museu na 

Sede do Banco de Portugal, o Museu de São Roque 

da Santa Casa da Misericórdia ou o MUDE, na antiga 

sede do BNU (Figura 3), contribuíram também para 

a renovação da imagem cultural da zona. Estes 

projetos contribuíram, por sua vez, para mais tarde 

atrair investimento e pôr em prática algumas das 

mesmas ideias no Terreiro do Paço.

Devido à segregação social e à fragmentação da 

cidade em diversos polos, foi necessário também 

consolidar a sua interiorização em relação ao rio, 

bastante acentuada pela metropolização da cidade, de 

modo a aumentar a atratividade do centro histórico. 

A reconfiguração das infraestruturas portuárias, 
através da especialização funcional, concentração 

de atividades e transferências para outros portos da 

região, permitiu, desde cedo, libertar zonas da frente 

ribeirinha para usos não portuários, tendo sido uma 

das primeiras medidas tomadas para incentivar o 

desenvolvimento sustentável da zona. Assim, numa 

visão mais geral promoveu-se a renovação deste 

sector da cidade de Lisboa, através de projetos ou 

planos pontuais e separados, mas que em conjunto 

implementam a mesma ideia. Os projetos estendem-
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Figura 3. Transformação da antiga sede do BNU no novo Museu de Design e Moda

Fonte: MUDE

se desde a zona da Torre de Belém até à Fábrica do 

Braço de Prata, tendo como exemplo de sucesso o 
caso da antiga Expo 98, hoje Parque das Nações.

No caso da Expo 98, deu-se início a um plano através 
de um evento de carácter efémero, mas que se tornou 

um caso de grandes possibilidades e repercussões 

urbanas. A noção das mudanças e permanências da 

zona – a periodicidade frequente – e a possibilidade 

de atualização constante foram ideias base que 

permitiram o desenvolvimento da zona e não 

deixaram que se tornasse decadente, como sucedeu 
na Expo 92 em Sevilha. Com este evento, Lisboa 
teve não só a possibilidade de impulsionar o seu 

desenvolvimento a nível cultural, como também a 

nível de transformação urbana através de grandes 

infraestruturas (nova linha de metro e todas as suas 

estações ou mesmo obras no próprio recinto, como o 

Pavilhão de Portugal, projeto de Álvaro Siza), criando 

uma nova centralidade, na Doca dos Olivais, ligada 

ao aeroporto e à nova Ponte Vasco da Gama, e uma 

charneira de ligação e desenvolvimento da frente 

ribeirinha, que provocou uma mudança na maneira 

de encarar a relação da cidade com o rio.

Ultimamente, deu-se início também à recuperação 

de áreas históricas e particularmente habitacionais, 

como é o caso do programa “Aimouraria” ou o 

já referido projeto “Uma praça em cada bairro”. 

No primeiro, na área da Mouraria, como o nome 

indica, a intervenção de maior visibilidade foi a 

requalificação do espaço público, nos percursos de 
atravessamento do bairro, pensando na melhoria 

das condições de acessibilidade e mobilidade, e 

de higiene. A construção de novos equipamentos 

sociais bem como a revitalização de praças como 

o Largo do Martim Moniz, permitiram a renovação 

da imagem da zona, aumento a sua atratividade.  No 

segundo projeto, através da criação ou renovação 

de praças nos bairros, pretende-se criar novas 

microcentralidades que concentrem atividade e 

emprego, que se tornem espaço público de excelência, 
onde os percursos do bairro vão convergir, numa 

área que concentra as infraestruturas necessárias ao 

melhor funcionamento da zona.
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Estas intervenções revêm-se assim no modelo 

de desenvolvimento sustentável anteriormente 

referido, que foge à ideia tradicional de um plano 

global para a cidade, sendo substituído por uma 

intervenção fragmentada, de “opportunity projects” 

num processo contínuo de planeamento estratégico 

e ações integradas.

Figura 4. Processo de evolução da área da Expo 98

Fonte: TSF
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2 Caracterização 
da área de 

intervenção

Neste capítulo faz-se uma caracterização da área 

de intervenção, dando ênfase às estratégias que 

delinearam formalmente esta zona da cidade e à 

análise das suas características formais e condições 

funcionais. É seu objetivo obter informação no 

sentido a avaliar a sua capacidade de transformação 

de modo a acolher o novo equipamento - Centro 

de Congressos – a partir da reconversão do 

Pavilhão Carlos Lopes, avaliando-se as implicações 

das condições existentes nas estratégias de 
desenvolvimento propostas e na instalação de um 

centro de congressos.

O capítulo está organizado em quatro partes. Na 

primeira, descreve-se o processo de formação e de 

evolução desta zona da cidade de Lisboa. Na segunda, 

refere-se o seu modo de ordenação morfológica com 

base em três componentes: solo – paisagem; espaços 

exteriores e massa edificada. Destacam-se as linhas 
mestras da ordenação da paisagem e os aspetos de 

interesse paisagístico e ambiental; a organização da 

rede de espaços exteriores de circulação (viária e 
pedonal) e de permanência, os respetivos atributos 

espaciais e compositivos e a sua relação com a 

estrutura edificada. Na terceira parte, examinam-
se as condições de uso do parque. Na quarta parte, 

avaliam-se as suas principais potencialidades e 

condicionantes face à localização do Centro de 

Congressos e define-se a estratégia de intervenção.
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Figura 5. Barra cronológica da transformação da área de intervenção

Fonte: Imagem do autor

2.1
Processo de 

formação e 
evolução da área 

de intervenção
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A área de intervenção – Parque Eduardo VII1  – 

começa a ser definida a partir do final do séc. XIX 
estando associada à expansão da cidade de Lisboa 
para Norte decorrente da demolição do Passeio 

Público2  e da construção da Avenida da Liberdade. 

Em 1882, quando se iniciaram os projetos para a 

construção da Avenida da Liberdade e urbanização 

das áreas adjacentes – Bairro Camões e Bairro 

Barata Salgueiro -, surge já a ideia de criar um 

grande parque no topo desse eixo tendo como 
limite a Estrada de Circunvalação3. Seguindo as 

tendências da altura de influência Beaux-Art, seria 
assim um elemento monumental de coroamento do 

percurso que atravessaria no sentido Norte-Sul a 

baixa pombalina, desde o Terreiro do Paço. Serviria 
de enquadramento ao monumento ao Marques de 

Pombal e funcionaria como charneira entre os lados 

oriental e ocidental da cidade (Tostões, 1992). 
1 Inicialmente designado como Parque da Liberdade, viria a ser 
denominado Parque Eduardo VII de Inglaterra, em 1903, aquando da 
visita de estado a Lisboa efetuada por este monarca.
2 O Passeio Público constituía o elemento de remate do plano 
pombalino e funcionava como o limite norte da cidade. De acordo com 
Henriques da Silva (1997) a sua demolição em 1879, corresponde ao 
final da Lisboa Romântica, iniciando-se a partir de então  a expansão da 
cidade para o interior em direção ao Campo Grande. Primeiro através 
da construção de um novo “boulevard” – a Avenida da Liberdade - e da 
urbanização das áreas adjacentes e posteriormente através do plano de 
Ressano Garcia também designado por plano das Avenidas Novas.
3 Atual Rua Marquês de Fronteira

Em 1887 a Câmara de Lisboa, sob a orientação de 

Frederico Ressano Garcia4  decide abrir um concurso 

internacional para a sua formalização seguindo o 

modelo de parque encerrado. São várias as propostas 

que então são apresentadas tendo como base o seu 

enquadramento na cidade e arranjo paisagístico. 

O primeiro lugar foi atribuído a Henry Lusseau5, 

com uma solução de parque de cariz romântico, 

intensamente arborizado, com recurso a alamedas 

e lagos desenhados que aproveitavam a morfologia 

do terreno e tiravam partido da depressão natural. 

A proposta vencedora, considerada na altura 

demasiado onerosa para o erário público, não seria 

construída. 

A intervenção nesta área ficaria comprometida por 
várias décadas sendo acompanhada por debates e 

propostas variadas. 

A área destinada ao parque é entretanto utilizada 

4 Frederico Ressano Garcia (1847 – 1911) foi um engenheiro, 
político e administrador que se tornou conhecido por ter planeado a ex-
pansão urbana da cidade de Lisboa no último quartel do séc. XIX. Nota-
bilizou-se por projetos como a Avenida da Liberdade, a Praça Marquês 
de Pombal, a Avenida 24 de Julho, os bairros de Campo de Ourique e da 
Estefânia e a Linha de Sintra.
5 Henri Lusseau foi um arquiteto paisagista do séc. XIX autor de 
projetos como o Palacete Conceição e Silva ou o primeiro plano para a 
Quinta da Regaleira.
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para a realização de feiras, exposições e outros 
eventos temporários.

 

Em 1908 sob a orientação do arquiteto Ventura 

Terra6 são abertas vias laterais à área reservada ao 

Parque definindo uma frente destinada à construção 
de moradias de luxo7.

No final da década de 1910, é proposta pelos 
serviços municipais uma nova estratégia para esta 

área. A par da formalização do parque com jardins e 

campos de jogos, respondendo a preocupações com 

o embelezamento e com a saúde pública da cidade, 

considerava o seu atravessamento viário através do 

prolongamento da Avenida da Liberdade8.  

Em 1927 Forrestier9 é encarregado de desenvolver 

6 Miguel Ventura Terra (1866-1919), arquiteto de formação 
portuguesa e francesa, distinguido com cinco prémios Valmor, é autor de 
obras como a Sede do Banco Totta e Açores na Rua do Ouro, a Casa dos 
Viscondes de Valmor, o Liceu Pedro Nunes, o Liceu Camões e a Materni-
dade Alfredo da Costa.
7 O “palacete” projetado por Ventura Terra onde está atual-
mente instalada a Ordem dos Engenheiros é construído no âmbito desta 
medida.
8 Esta estratégia dá seguimento à proposta apresentada em 
1886 pelo Eng. Miguel Pais em oposição ao defendido por Ressano Gar-
cia
9 Jean-Claude Nicolas Forrestier (1861-1930) foi um arquite-
to paisagista francês, conhecido pela sua obra principal, os jardins de 
Champ-de-Mars, por baixo da Torre Eiffel. Viveu grande parte da sua 
vida em França, tendo vivido os últimos anos em Havana, onde teve 
grande influência no desenho urbano da cidade.

esta estratégia que será posteriormente trabalhada 

em plano por Cristino da Silva. 

Entretanto dá-se início às primeiras obras de 

ajardinamento do parque para instalação de um 

viveiro de plantas municipal - estufa fria - e em 1929 

é construído um grande lago, implantado na zona 

anteriormente proposta por Lusseau bem como 

vários campos de futebol. Tal permitiu a utilização 

desta área para fins recreativos, embora ainda de 
forma improvisada. 

Em 1931, no topo da encosta nascente do parque 

é então construído um pavilhão10 para acolher a 

Exposição Industrial Portuguesa que se realizaria 
no ano seguinte. Em 1947 foi adaptado para receber 

atividades desportivas tomando o nome de Pavilhão 

dos Desportos, que mais tarde viria a ser alterado 

para Pavilhão Carlos Lopes.

O plano de Cristino da Silva partia de uma estrutura 

rígida de eixos à qual se contrapunham formas 
10 Este pavilhão reproduz o edifício projetado pelos arquitetos 
Carlos e Guilherme Rebelo de Andrade para a Exposição Internacional 
do Rio de Janeiro em 1922. De planta quadrangular, traduz uma arquite-
tura eclética, de gosto revivalista inspirado no decorativismo do barroco 
joanino.

sinuosas periféricas. O traçado proposto tomava 

como diretriz o atravessamento longitudinal da 

área através de um eixo monumental que fazia o 
prolongamento da Avenida da Liberdade e terminava 

numa praça retangular ladeada por edifícios 
públicos. Este eixo era ladeado por áreas arborizadas 
que articulavam caminhos sinuosos com desenhos 

geométricos e eram acedidas lateralmente por 

dois eixos paralelos conectados a partir do topo da 
Avenida da Liberdade, na praça Marquês de Pombal. 

O plano é aprovado em 1932 mas nunca chegaria 

a ser concretizado. As razões para a sua não 

concretização apontam para falta de vontade política 

e consequente financiamento (Tostões, 1992). Em 
1943 são abertas as vias laterais a nascente dando 

lugar à Avenida Sidónio Pais e ao troço sul da Av. 

António Augusto de Aguiar e a novos loteamentos 

destinados a promoção privada. A área central do 

parque ficaria no entanto por resolver.  

Em 1945, é pedida uma nova proposta para o 

parque ao arquiteto Francisco Keil do Amaral  e 

“Keil desenvolve o projeto para o parque adequado 

às “circunstâncias do momento”: uma avenida 

esboçada em movimentos de terras, um orçamento 

limitado e uma enorme urgência na concretização.” 

(Tostões, 1992)11 

Na proposta de Keil do Amaral, é inviabilizado o eixo 
central que rasgava a área do parque sendo retomada 

a ideia de criar uma área central ajardinada, num 

compromisso entre um prolongamento da Avenida, 

que ligaria a zona da Baixa ao resto da cidade e um 
Parque Central monumental.  Como refere Tostões 

(1992) este terá sido tema de debate durante quase 

uma década, devido ao bloqueio que constituía 

face à ligação que a Avenida poderia fazer com o 

Norte da cidade, com Cristino da Silva como o seu 

maior opositor. Keil do Amaral pensou o parque 

“como parque central de recreio privilegiado dos 

habitantes da capital. Projetou-o com o objetivo de 

salvar o parque como parque e segundo ele “não foi 

o dilema de prolongar ou não prolongar a avenida 

que levou o município a fazê-lo, porque já não havia 

qualquer razão de ordem racional e funcional a 

justificá-lo.”(Tostões, 1992)12

11 TOSTÕES, Ana. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo 
Grande, Lisboa, Edições Salamandra, 1992, pág. 69
12 TOSTÕES, Ana. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo 
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A solução adotada “apropria-se da morfologia do 

terreno, com o solo desnivelado, retomando a ideia 

de miradouro a Norte, que brinda com uma vista 

panorâmica que se estende até ao Rio Tejo: ao centro 

a Av. da Liberdade e a Baixa Pombalina, à esquerda o 
Castelo de S. Jorge e à direita as Ruínas do Convento 

do Carmo, sempre com o Tejo ao fundo.”(Silva, 

2009)13. Esta área é assinalada a norte por duas 

colunas monumentais e a sul por planos horizontais, 

colocados de cada lado da Avenida, seguindo o eixo 
definido pela placa da praça. 

A área foi organizada com base numa alameda central 

relvada adaptada à pendente de sentido norte-sul 

e com uma composição geométrica composta por 

sebes, contornada por um largo passeio em calçada 

portuguesa. Esta área ajardinada é ladeada por 

duas zonas distintas adjacentes a áreas arborizadas 

formando pequenos bosques: a nascente, foi definido 
um percurso de espaços de estadia que integram um 

restaurante com um lago adjacente, um anfiteatro 
e terminam no Pavilhão Carlos Lopes; a poente foi 

integrada a Estufa Fria e o lago adjacente e criadas 
Grande, Lisboa, Edições Salamandra, 1992, pág. 70
13 SILVA, Helena. Parque Eduardo VII, 2009, disponível em: 
http://e-cultura.sapo.pt/ patrimonio_item/11789 [03/09/2015]

áreas de recreação infantil. A proposta de Keil do 

Amaral previa ainda a  construção a norte do Palácio 

da Cidade que funcionaria como remate de todo o 

conjunto, mas que nunca chegou a ser construído.

O Palácio da Cidade estava planeado para albergar 

todos os serviços culturais da Câmara, completado 

com salas de exposições e auditórios. Como refere 
Tostões (1992) “Inacabada, a obra ficaria suspensa 
no tempo. Não se realizou a entrada sul e o remate do 

topo norte ficou pendente, com pedestal sem estátua, 
enquadrado por colunatas sem a peça que lhes dava 

razão. Frustrada aspiração de monumentalidade 

urbana, escala grandiosa inúmeras vezes retomada 

mas nunca atingida como meta, a imagem da 

acrópole gloriosa coroando urbanamente o alto do 

Parque...”. 14

A partir do final da década de 1970 a zona do Parque 
é de novo alvo de discussão. O foco é agora colocado 

no papel do Parque na estrutura urbana da cidade 

e na sua contribuição para a melhoria da qualidade 

ambiental. Neste contexto, o arquiteto paisagista 
14 TOSTÕES, Ana. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo 
Grande, Lisboa, Edições Salamandra, 1992, pág. 70

Figura 6.  Vista Panorâmica do Parque nos anos 50

Fonte: Flickr - Albúm do Estúdio Horácio Novais
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Figura 8.  Maqueta do projeto para o Palácio da Cidade

Fonte: Flickr

Figura 7.  Vista Panorâmica do Parque nos anos 50

Fonte: Flickr - Albúm do Estúdio Horácio Novais
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Ribeiro Teles15 defende em 1977 a necessidade de 

criar uma estrutura natural contínua - ‘Corredor 

Verde de Monsanto’ - constituída por um conjunto 

coordenado de espaços verdes com o objetivo de 

trazer de forma contínua o espaço natural para o 

interior da cidade. Tal passaria por integrar a Avenida 

da Liberdade, o Parque Eduardo VII e o Jardim Amália 

Rodrigues (Alto do Parque) na estrutura ecológica 

da cidade, que ligaria a cidade ao Parque Florestal 

de Monsanto. Esta proposta - vai ser gradualmente 

concretizada a partir do final da década de 1990. É 
finalmente inaugurada em Dezembro de 2012 com 
uma extensão de 2,5 km e uma área de 51 hectares.

Em 1981, a área norte do Parque é afetada a 

construção de uma nova catedral. É então  assinado 

um protocolo entre o município e o Patriarcado 

para a construção da “Basílica de Santo António 

das Comunidades”. Contudo em 2005 este projeto é 

15 Gonçalo Ribeiro Teles (1922-) é um arquiteto paisagista e 
ex-ministro de Estado. É conhecido pelo seu trabalho nos jardins do 
Castelo de S. Jorge ou nos jardins Amália Rodrigues (a norte do Parque 
Eduardo VII), mas principalmente pelo seu projeto para os jardins da 
Fundação Calouste Gulbenkian, com o qual venceu o prémio Valmor. Par-
ticipou também num conjunto de projetos e planos da Câmara Municipal 
de Lisboa, ainda hoje em implantação, que se estendem pela cidade in-
teira, desde o Vale de Alcântara até ao Corredor Verde de Monsanto.

abandonado.16 

O Alto do Parque, jardim a norte do Parque, 

é inaugurado a 1996, sendo posteriormente 

renomeado para Jardim Amália Rodrigues. Este 

é caracterizado pelo seu vasto anfiteatro natural, 
virado o Parque e para o vale da Avenida da 

Liberdade, e pelo seu lago, mais a norte, que o liga 

ao polo da Universidade Nova de Lisboa através de 

um percurso. O Jardim é pensado como elemento 

integrador do Corredor Verde.

No último Plano Diretor Municipal de Lisboa, 

elaborado em 2012, o conjunto do Parque Eduardo 

VII e  Jardim Amália Rodrigues é classificado como 
Espaço Verde de Proteção e Conservação, com áreas 

consideradas como Património Arqueológico e 

Geológico de Nível III.

16 Na altura o Patriarca de Lisboa manifestou o desejo de que a 
nova Sé fosse um templo integrado na cidade do futuro, que respondesse 
a necessidades pastorais concretas e que “mantivesse um diálogo com o 
rio”. É então assinado um novo protocol para a sua instalação junto ao 
rio a sul do Parque das Nações e da Avenida Marechal Gomes da Costa. 
Tal foi justificado por razões pastorais, considerando que não seriam 
necessários mais templos naquela zona da cidade, que não estava em 
expansão

Figura 9. Corredor Verde de Monsanto

Fonte: CML
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O Parque ocupa uma área com cerca de 3,7 ha (750m 

por 490m) e com uma acentuada pendente com cerca 

de 50m entre as cotas superior e inferior. Possui uma 

forma aproximadamente trapezoidal definida pela 
malha urbana, com limites constituídos por eixos 
viários. Os limites do parque têm características 

próprias, sendo mais ou menos permeáveis à 

envolvente urbana.

O Parque é composto por um corredor central de 

inclinação constante, por onde se realiza o seu 

maior atravessamento, que divide duas realidades 

topográficas distintas: a Nascente encontra-se 
um grande morro, que se anuncia como uma forte 

barreira entre o corredor central e a Avenida Sidónio 

Pais, onde se localiza no topo o Pavilhão Carlos Lopes; 

a Poente o terreno desenvolve-se numa sucessão de 

planos quase horizontais, que acompanha a Alameda 

Edgar Cardoso e a Rua Castilho, facilitando os 

acessos ao Parque. Devido aos declives acentuados, 

o escoamento das águas é feito naturalmente pelas 

vias principais do Parque, havendo também uma 

grande percentagem de solo permeável, que facilita 

a absorção da água, evitando o risco de inundações.

Em termos de exposição solar, existe uma maior 
incidência solar no início do dia, com orientação a 

Nordeste, devido à colina das Amoreiras, que tapa o 

sol ao final do dia, quando este se situa a Oeste. Por 
conseguinte,  a luz vinda de Este – luz matinal – tem 

maior incidência no parque que a luz vinda de Oeste. 

É importante também a análise do coberto vegetal, de 

forma a compreender quais as zonas que se situam 

mais em sombra. Como se pode observar através 

da Carta de Coberto Vegetal, existe uma enorme 
densidade arbórea a Este do Parque, que rodeia o 

Pavilhão Carlos Lopes, uma menor densidade na 

área a Oeste e uma zona praticamente descoberta no 

corredor central.

2.2
Caracterização 
morfológica
2.2.1
Ordenação da 
paisagem

Figura 10. (De cima para baixo e esquerda para a direita) Carta de Declives, Carta de Drenagem, Carta de Coberto 
Vegetal e Carta de Exposiçaõ Solar

Fonte: Imagens do autor
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O Parque é ladeado por zonas de ruído elevado, 

tendo o seu interior um nível de ruído moderado que 

se isola do resto da cidade. Pela leitura das Cartas 

de Risco de Incêndio e de Vulnerabilidade a Sismos 

verifica-se que o risco de incêndio é muito baixo na 
área em estudo, acontecendo o mesmo em relação 

aos sismos, apesar de haver uma pequena área 

junto ao aterro, a Oeste do Parque, onde se encontra 

uma área limitada de risco de sismo elevado, que se 

estende desde a Baixa Pombalina até ao Parque.

Figura 11. (De cima para baixo e esquerda para a direita) Carta de Ruído Diurno, Carta de Ruído Noturno, Carta de 
Risco de Incêndio e Carta de Vulnerabilidade a Sismos

Fonte: Imagens do autor
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Figura 12. Espaços de Circulação e de Permanência

Fonte: Imagem do autor

A área de estudo é organizada a partir de um espaço 

de permanência central - alameda relvada  - com 

uma composição geométrica composta por sebes, 

contornada por espaços de circulação pedonal que 

a dividem em duas zonas distintas. A zona central 

de permanência é prolongada a norte por uma área 

complementar formada por uma grande jardim de 

topografia menos acentuada.

A área é circundada por espaços de circulação viária 

desnivelados , caracterizados por vias de 2º nível 

junto aos seus limites, devido à sua proximidade com 
duas interface de nível 2 – a rotunda do Marquês de 

Pombal e a Praça do Saldanha – e por vias de 3º, 4º e 

5º nível nas suas imediações. 

O desnivelamento das vias circundantes promovem 

o isolamento do parque apesar da permeabilidade 

física e visual estabelecida pela ausência de muros 
ou de ruptura visual entre as árvores do parque e 

essas mesmas vias. 

O Parque beneficia de uma situação que o torna 
bastante acessível, com nós de transportes públicos 

em todos os seus limites – a estação de metro 

“Parque” a Oeste, a estação de metro “Marquês de 

Pombal” a Sul, e o terminal rodoviário no seu interior, 

a Este, na Alameda Edgar Cardoso – havendo um 

forte tráfego nas horas de ponta (início da manhã e 

final da tarde). Encontra-se inserido na rede de vias 
reservadas a bicicletas da cidade1. As vias pedonais 

que desenham o parque acompanham a morfologia 

do terreno, tendo várias inclinações, que por vezes 

dificultam o acesso interno do parque.

Pela sua proximidade com vários pontos de 
interesse da cidade, o Parque é um foco de ligações 

e de distribuição viária para várias artérias 

da cidade, tendo a sua envolvente fortemente 

marcada por locais de comércio, lazer e turismo, 

que suscitam cada vez mais pontos de afluência de 
transportes públicos. A partir da leitura do Plano de 

Acessibilidade e Transportes, verifica-se que a área é 
escassa em lugares de estacionamento à superfície2. 

1 Apesar de não apresentar vias assinaladas e destinadas ape-
nas a bicicletas, havendo apenas alguns pontos de estacionamento para 
estes veículos.
2 Havendo, no entanto, um subaproveitamento dos parques de 
estacionamento no subsolo.

2.2.2
Ordenação 

dos Espaços 
exteriores de 

circulação e de 
permanência
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Figura 13. Descontinuidades no edificado
Fonte: Imagem do autor

A estrutura edificada envolvente ao parque segue 
três tipos de traçados: a malha orgânica, proveniente 

da existência do eixo urbano das Ruas de Santo 
Antão, São José, Santa Marta e São Sebastião, 

ao qual a malha regular das Avenidas Novas se 

foi sobrepondo; o traçado regular, planeado por 

Ressano Garcia, inserido no plano das Avenidas 

Novas; e os edifícios em banda, desenho original 
de Cristino da Silva para uma área de urbanização 

que não foi terminada. Os edifícios desenvolvem-
se maioritariamente com base em quarteirões de 

logradouros interiores, tendo entre um e oito pisos, 

havendo algumas exceções. Datam maioritariamente 
da década de 1940-50, havendo prevalência da 

construção em betão armado, e apresentam um bom 

estado de conservação e valor imobiliário elevado.

 

A área do parque é caracterizada pela descontinuidade 

do edificado face à envolvente, sendo pontuada por 
elementos dispersos. 

O primeiro, a Estufa Fria, teve origem na desativação 

da pedreira de basalto situada na área poente do 

Parque, sendo o primeiro elemento construído a partir 

do mesmo, em 1912. Alvo de várias intervenções ao 

longo de mais de cem anos de existência, é o edifício 
com maior área de implantação do conjunto, e é a 

maior atração turística do parque.

Em 1931, no lado oposto, no topo do morro do 

lado nascente do parque é construído o que hoje 

conhecemos por Pavilhão Carlos Lopes. Numa 

situação de grande destaque visual face ao Parque, 

o que outrora foi um pavilhão para receber eventos 

como a Exposição Industrial Portuguesa ou mais 
tarde o Campeonato Mundial de Hóquei em Patins, 

hoje é um edifício desqualificado e abandonado, não 
tendo qualquer tipo de uso nem impacto no Parque.

O Botequim do Rei, restaurante desenhado pelo 

arquiteto Keil do Amaral, em conjunto com o plano 

para o Parque, em 1945, surge como elemento 

edificado pontual, situado a norte do Pavilhão 
Carlos Lopes, inserido num percurso desenhado 

pelo mesmo, que culmina num lago, onde se situa 

o Botequim. Apesar de ainda se encontrar em 

uso e num estado de conservação aceitável, está 

desqualificado e a necessitar de renovação, de forma 

2.2.3
Estrutura 
edificada
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a aumentar os seus níveis de atratividade. 

O Clube VII, por sua vez,  foi o último conjunto 

edificado a ser construído no parque, situando-se 
a sul, na área poente do mesmo. Este é constituído 

maioritariamente por campos desportivos, 

ocupando uma grande área de implantação do 

parque, mas funcionando como elemento autónomo.

A complexidade do traçado do parque e da sua 
envolvente bem como os princípios adotados na 

sua conceção - um elemento marcante com uma 

monumentalidade à altura de uma grande cidade, 

evitando que se tornasse num simples jardim 

de vizinhança – refletem -se no uso e formas de 
apropriação pela população. 

Com efeito, o parque tem uma utilização reduzida, 

sendo maioritariamente utilizado para fins 
recreativos – pessoas que passeiam os cães, 

outras que correm, havendo também algumas 

concentrações de turistas. Porém, é em eventos de 

cariz temporário que a sua utilização se intensifica, 
embora não ocorrendo momentos suficientes para 
uma dinamização constante do parque -  são o caso 

da Feira do Livro, dos festivais de música Lisb/

on e  Meo Out Jazz, e da Aldeia de Natal, que se 

realizam anualmente, ou de eventos pontuais como 

a Corrida Red Bull ou a transmissão de competições 

desportivas como o Mundial ou o Europeu de futebol.

Os usos e as atividades geradas no parque, 

independentemente das barreiras impostas pelo 

seu traçado, desenvolvem-se de maneira aleatória e 

autónoma, ocasionando situações não programadas, 

com momentos claramente diferenciados de uso. 

Durante o dia ao longo da semana verifica-se um 
uso reduzido e concentrado nos topos do parque em 

detrimento das zonas mais densamente arborizadas 

que se transformam em espaços desertos. 

Os turistas encontram-se particularmente no topo 

Norte do parque, onde o miradouro é o maior ponto 

de interesse, e a vista sobre o Tejo é a maior atração.

Nos fins de semana, aumenta a ocupação nas 
áreas servidas por equipamentos de restauração. 

Pontualmente o parque transforma-se num grande 

palco de manifestações culturais, sociais e políticas, 

atingindo o seu ponto alto de ocupação. 

À noite nas zonas laterias mais densamente 

arborizadas e sem visibilidade a partir dos eixos de 
circulação circundantes observa-se uma ocupação 

relevante associada a atividades marginais como a 

prostituição (masculina e feminina). 

2.3
Usos do espaço
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Figura 14. Exemplos de Usos Fixos
Fonte: Imagem do autor

A Norte, a passagem entre o Jardim Amália Rodrigues 

(com pontos de encontro como o restaurante Eleven 

e o café à beira do lago), o centro comercial El 

Corte Inglés e o Parque é obstruída pela constante 

passagem de autocarros turísticos e pela via de 

elevado tráfego. 

A Poente, a Alameda Edgar Cardoso é 

sobredimensionada, com o terminal de autocarros 

a funcionar de forma isolada em relação ao parque. 

A Estufa Fria funciona como um equipamento 

“âncora”, atraindo em particular grupos 

diversificados de visitantes, organizados quer 
no âmbito de visitas de estudo de escolas quer de 

operadores turísticos bem como de eventos sociais 

associados a congressos. Contudo, devido à sua 

implantação e dimensão, constitui também uma 

barreira condicionando o acesso físico e visual ao 
parque no quadrante poente-norte. 

O Clube VII tem características idênticas: não só 

constitui uma “âncora” atraindo praticantes de 

ténis como também configura uma barreira ao 

atravessamento transversal do parque. Além disso 

cria um enorme impacto na imagem do parque, com 

a cobertura dos campos desportivos a elevar-se 

sobre a copa das árvores. 

A Nascente, o complexo do Botequim do Rei  e o 
percurso desenhado por Keil do Amaral encontram-

se ocultos pela arborização, não sendo facilmente 

reconhecidos. A área junto ao lago funciona como 

café-esplanada sem utilização relevante. 

O Pavilhão Carlos Lopes surge como elemento 

de grande destaque, no topo do morro nascente, 

criando uma clareira na área de bosque. Assume 

uma posição de destaque que permite ser visto de 

quase todos os pontos do Parque. No entanto o seu 

acesso não é claro e decorrente das atuais dinâmicas 

funcionais da área tornou-se invertido.

O Jardim Amália funciona como uma área autónoma 

ao Parque. O eixo da Alameda Cardeal Cerejeira 
constitui uma barreira impedindo a continuidade do 

Parque a norte e a sua ligação com o Jardim. Nesta 

área integra-se um edifício restaurante, um café e 
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um lago havendo ligações de percursos com o centro 

comercial El Corte Inglés e com a Universidade Nova 

de Lisboa.

A área de intervenção dispõe de um espaço amplo, 

estrategicamente posicionado no centro da malha 

urbana e na confluência dos principais eixos de 
circulação. À centralidade topológica e funcional 

associa uma condição simbólica tornando-se um 

lugar que, potencialmente, sugere o encontro e 

convívio dos habitantes da cidade. No entanto, tal 

não acontece. 

Esta área reúne condições para se tornar num 

parque urbano atrativo e de maior diversidade. 

Outrora pensado como um espaço de lazer para os 

habitantes da cidade, precisa de ser reestruturado 

para albergar novos programas e promover a 

pluralidade de vivências dos espaços que o rodeiam 

e dos espaços interiores, que o caracterizam.

Considerado no PDM de Lisboa como um espaço 

essencial do ponto de vista ecológico, também 

deve sê-lo do ponto de vista recreativo e cultural, 

potenciando a ligação funcional com os outros 

centros da cidade, Neste sentido, a construção de 

um equipamento com capacidade para acolher 

congressos de grandes dimensões poderá ser uma 

mais valia.

Figura 15. Exemplos de Usos Temporários
Fonte: Imagem do autor
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Figura 16. Análise SWOT

Fonte: Imagem do autor

2.4
Estratégia para 

integração 
do centro de 
congressos

Num contexto socioeconómico de contenção, crise e 
de investimento reduzido, a estratégia de integração 

do centro de congressos no Parque Eduardo VII 

passa por aproveitar da melhor forma os recursos 

e situação do parque, evitando a sua transformação 

total e radical, através de alterações cirúrgicas no 

desenho do mesmo. 

Neste sentido, o programa do projeto sugere a 

renovação urbana e arquitetónica do Pavilhão 

Carlos Lopes como ponto de partida para a proposta. 

Numa posição central, no topo do morro a nascente 

do parque, o edifício carrega a memória do que 
outrora foi um pavilhão de desportos monumental, 

catalisador de desenvolvimento desta área da 

cidade. A sua degradação e abandono na última 

década reforçam a sua necessidade de reabilitação 

e transformação, fazendo com que se torne o 

ponto-chave para o desenvolvimento do centro de 

congressos. No entanto, é necessária a consciência 

de que o edifício não tem capacidade para albergar o 
imenso programa da mega estrutura que é o centro 

de congressos e, como tal, a sua extensão para as 
áreas adjacentes ao Pavilhão surge naturalmente.

A área a Norte do Pavilhão, onde se localiza o percurso 

desenhado pelo arquiteto Keil do Amaral, que inclui 

o Botequim do Rei, surge como opção viável para 

localização do novo equipamento. Com um declive 

constante e sem barreiras significantes, esta área 
opõe-se à zona a Sul do Pavilhão, caracterizada pela 

presença de dois acentuados taludes que dificultam 
o acesso por parte da alameda central do parque e 

da Avenida Sidónio Pais ao topo do morro. A área 

é caracterizada pela forte densidade de vegetação 

nos seus limites, criando uma clareira onde se 

localizam os espaços pensados e desenhados por 

Keil do Amaral. Surge assim a oportunidade de não 

só aproveitar o solo impermeabilizado, mantendo 

e respeitando os espaços verdes do parque, como 

também de repensar uma área do parque esquecida 

e descaracterizada, apesar da sua ligação com 

duas das principais vias da área de intervenção – a 

alameda central e a Avenida Sidónio Pais – e da sua 

proximidade com dois focos de desenvolvimento da 
área a Norte do parque – o Jardim Amália Rodrigues 

e o El Corte Inglés. 
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O Centro de Congressos deverá, acima de tudo, soltar-

se do seu carácter de mega estrutura arquitetónica, 

para se afirmar como charneira de desenvolvimento 
urbano – uma mega estrutura urbana. A necessidade 

de ligação entre o Parque e a cidade e entre as suas 

principais artérias será assim a premissa para a 

estratégia de desenvolvimento da proposta.

Figura 17. Área de Intervenção

Fonte: Imagem do autor



69

3 Centro de 
Congressos

Neste capítulo descreve-se a proposta – projeto de 

arquitetura - elaborada para o centro de congressos, 

detalhando as suas condições formais, funcionais e 

construtivas. O objetivo é apresentar e justificar as 
opções tomadas com recurso a elementos gráficos.

O capítulo está organizado em cinco partes: programa, 

conceito, forma, função e construção. Apesar de 

indissociáveis, estas cinco partes caracterizam-

se pela natureza das opções tomadas, como 

fundamentação para o projeto. Na primeira parte, 

descreve-se o programa de espaços previamente 

definido; na segunda parte, é dada ênfase às 
estratégias projetuais adotadas, tendo como base 

as premissas iniciais, visando a reconversão do 

Pavilhão Carlos Lopes e do seu espaço contíguo. Na 

terceira parte, incide-se sobre a natureza formal 

da proposta, explorando a geometria, volumetria e 
proporção das partes. Na quarta parte, procede-se 

à apresentação da distribuição dos espaços, como 

resposta ao programa funcional do projeto. Por 

último, explora-se o projeto do ponto de vista da sua 
materialização e linguagem, bem como do ponto de 

vista estrutural.
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3.1
Programa

O programa proposto pela Câmara Municipal de 

Lisboa para o novo centro de congressos surge na 

sequência da proposta de estudo preliminar1, tendo 

sido tomado como guia para o desenvolvimento do 

projeto.

O programa proposto considera oito sectores 

funcionais com valências próprias, cumprindo um 

total de área bruta de 43.200m2 com 14770m2 de 

áreas exteriores. 
O primeiro sector engloba todas as áreas públicas 

como foyers, espaços de circulação, cafetarias, 

instalações sanitárias, etc. com 10.923m2. 

O segundo integra as áreas de apoio e serviço, 

subdividindo-se em: empresa gestora, limpeza a 

gestão de resíduos, centro de controlo, cargas e 

descargas, armazéns, catering, áreas de staff e áreas 

de apoio desportivo, num total de 4.682m2. 

Os auditórios e as suas áreas adjacentes surgem como 

1 Antes de lançar um concurso público para a apresentação de 
propostas de conceção do Centro de Congressos , a Câmara fez um estudo 
preliminar onde estabeleceu o programa de espaços. Neste estudo o projeto 
desenvolver-se-ia no interior do Pavilhão Carlos Lopes mas maioritariamente 
no subsolo, por baixo do edificado. É intenção da CML tirar partido deste 
novo equipamento como charneira de renovação e reabilitação arquitetónica 
e urbana para esta área central da cidade de Lisboa.

o terceiro sector do programa, com 4.514m2, com 

destaque para o grande auditório com capacidade 

para 5.000 pessoas, sendo o espaço maior de todo 

o programa. 

O quarto sector do programa diz respeito ao centro 

de reuniões que, com 7.917.m2, se distribui em 

quatro módulos diferentes de salas, que se repetem 

em diversas unidades.

O centro de exposições (5.933m2) e a zona de 
refeições e banquetes (2.048m2) e as suas áreas 

adjacentes surgem como o quinto e sexto sector do 
programa, respetivamente. 

Por último surgem ainda as áreas de estacionamento 

(4.920m2) e as áreas exteriores (14.770m2) a 
finalizar a proposta planeada pela Câmara Municipal 
de Lisboa.

Enquanto projeto académico foi assumida a 

necessidade de compreender, interpretar e 

transformar os dados pré-existentes do problema 
arquitetónico, de modo a não tornar rígido o 
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cumprimento do programa e das condicionantes 

pré-estabelecidos pela CML. 

Neste sentido o programa funcionou como um meio 

indicativo das diversas atividades propostas para o 

edifício do Centro de Congressos, das suas relações 
e exigências funcionais e do seu dimensionamento. 
Tais instruções foram mediadas pela leitura da área 

de intervenção e do sentido do lugar permitindo 

reajustes no programa e na configuração dos 
novos espaços. Sob o ponto de vista conceptual, a 

compreensão e a interpretação do lugar induziram a 

ordenação da construção, e as relações dos uso que 

para ali se pretendem estimular.

Planear, projetar, desenhar devem significar 
encontrar uma forma justa, correta, que realiza com 

eficiência e beleza a síntese entre o necessário e o 
possível, tendo em atenção que, tal como referia 

Fernando Távora (1996) no ensaio Da Organização 

do Espaço, essa mesma forma vai ter uma vida, 

vai constituir uma circunstância. Para Távora o 

arquiteto “é por excelência um criador de formas, 
um organizador de espaço; mas as formas que 

cria, os espaços que organiza, mantendo relações 

com a circunstância, criam circunstância”.1 O termo 

“circunstância” é pelo autor precisado como um 

conjunto de fatores que envolvem o homem, que 

estão à sua volta, e porque ele é criador de muito 

deles, a esses haverá que juntar os que resultam da 

sua própria existência, do seu próprio ser. 

“Sendo assim, o percurso entre o planear-projetar-

desenhar, não deverá traduzir-se para o arquiteto 

na criação de formas vazias de sentido, impostas 

por capricho da moda ou por capricho de qualquer 

outra natureza. As formas que ele criará deverão 

resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua 

1 TÁVORA, Fernando. Da organização do espaço, Porto, FAUP 
Edições, 1996, pág.22

visão pessoal e a circunstância que o envolve e 

para tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão 

intensamente que conhecer e ser se confundem.”2 

Num contexto académico, mas muito próximo da 
realidade, pretende-se desenvolver um projeto 

viável, condicionado pela conjuntura atual em que 

vivemos, fugindo ao carácter utópico muitas vezes 

associado ao academicismo. Como tal, as opções 

tomadas e as ideias fundamentais que constituem 

o desenho do novo Centro de Congressos de 

Lisboa, situado no Parque Eduardo VII, com vista 

à reconversão do Pavilhão Carlos Lopes, têm como 

objetivo chegar a uma solução real, que não foge à 

monumentalidade do programa proposto, mas que 

recusa a megalomania da “arquitetura espetáculo” 

como premissa para o sucesso da proposta. 

A proposta caracteriza-se pela primazia dada aos 

espaços públicos e a sua ligação com o parque, 

bem como pela riqueza de diversidade espacial das 

áreas interiores e exteriores exploradas através de 
medidas ponderadas e integradas naquilo que é o 

2 TÁVORA, Fernando. Da organização do espaço, Porto, FAUP 
Edições, 1996, pág.74

3.2
Conceito
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desenho do parque.

A primeira questão-chave que se colocou desde o 

início do projeto, prendeu-se com a estratégia a 

adotar na reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes. 

Foram colocadas as hipóteses da demolição integral 

ou parcial, do interior ou do exterior do edifício, ou 
da simples manutenção do edificado, procedendo-se 
apenas à reestruturação dos espaços interiores, com 

manutenção da estrutura. 

O edifício, apesar de degradado e abandonado, 
carrega uma “história” e uma condição formal 

e volumétrica, que lhe conferem um sentido de 

monumentalidade face ao parque. Como tal, teve-se 

em consideração a sua presença e situação urbana, 

bem como o seu estado atual, como fatores decisivos 

para a manutenção integral do Pavilhão. Contudo, 

devido às sucessivas intervenções a que foi sujeito3, 

e às alterações de seus usos, foi necessário refletir 
acerca da sua qualidade espacial atual.

3 O Pavilhão Carlos Lopes sofreu inúmeras alterações ao longo dos 
tempos, tendo sido pensado como Pavilhão para a Exposição Industrial Por-
tuguesa em 1931, e adaptado em 1947 para Pavilhão de Desportos, numa 
transformação que o alterou e descaracterizou.

Como resultado dessa análise, chegou-se à conclusão 

de que as qualidades do edifício resultam da sua 
forma original, em “U”, em oposição ao espaço central, 

de pouca qualidade arquitetónica, onde se situa o 

espaço desportivo e a respetiva plateia. A memória 

do Pavilhão Carlos Lopes prende-se com os eventos 

desportivos pelo que a tentativa de reconversão do 

núcleo central passa pelo seu redesenho e não pela 

mudança radical de uso, explorando a polivalência 
de um pavilhão desportivo na tentativa de adaptação 

deste mesmo espaço ao novo Centro de Congressos.

Considerou-se então que a escavação em torno 

do Pavilhão seria a única resposta possível para 

concentrar no edifício todo o programa do centro 
de congressos, dado que a sua área útil não chegava 

para acolher todos os espaços previstos para o novo 

equipamento. Porém, não passaria de um cenário 

utópico, dado que obrigaria à demolição de todo 

o edifício, à escavação em torno do mesmo e à sua 
reconstrução no final, algo possível mas que se 
distancia dos limites do contexto socioeconómico 
atual. Portanto, a estratégia passou pela extensão 
do conjunto edificado para uma área adjacente ao 

Pavilhão Carlos Lopes inserida no quadrante Norte-

Nascente do parque, onde se perfila o percurso 
inicialmente desenhado por Keil do Amaral.

O percurso, que começa no conjunto formado 

pelo restaurante e pelo lago do Botequim do Rei, 

atravessa um roseiral e termina no anfiteatro virado 
para o Pavilhão, surge como tentativa de ligação 

entre o sector norte do parque à alameda central 

e à área do Pavilhão Carlos Lopes, mas falha pelo 

fraco nível de atratividade dos espaços percorridos 

em contraste com a amplitude e inclinação suave da 

alameda central do Parque. 

Assim, o novo centro de congressos deverá surgir 

como forma de ligar os espaços e as principais 

artérias do parque, mas para tal, deve ser pensado 

como espaço percorrível, afastando-se da ideia pura 

de objeto arquitetónico. 

A ideia de percurso de espaços públicos, torna-se 

premissa para o desenho do conjunto edificado – uma 
sucessão de praças e espaços de estar que sirvam e 

desenhem o centro de congressos, transformando-

se simultaneamente numa forma de atravessamento 

do parque.

A procura de alinhamentos, direções e proporções 

nos espaços contíguos à área de intervenção torna-

se natural, como referência para a evolução do 

desenho do novo edificado. Neste caso, devido à sua 
localização, no centro de um parque urbano e à sua 

envolvente, dominada por vegetação de grandes 

dimensões, as restrições ao desenho do centro de 

congressos decorrem sobretudo da relação de escala 

a estabelecer com as pré-existências. 

Procurou-se então uma regra para o desenvolvimento 

do projeto. Rodeada por uma densa massa arbórea, 

a área escolhida para implantação da proposta 

facilmente ganhou limites, ao tentar evitar o abate 

de árvores para implantação do novo edificado. De 
seguida, como regra para a medida dos volumes e 

dos espaços públicos, recorreu-se à única referência 

construída na imediação da espaço selecionado – o 

Pavilhão Carlos Lopes. 

O Pavilhão passou então a ser o primeiro ponto de 
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desenvolvimento do projeto, em que as suas medidas 

e proporções se tornaram a charneira de evolução 

de toda a proposta, dividindo o conjunto edificado 
em quatro espaços – quatro praças – de caracteres e 

desenhos distintos, a cotas diferentes. 

AA primeira – Praça Sidónio Pais – situa-se entre o 

Pavilhão Carlos Lopes e a estação de metro Parque, 

como um espaço de receção e entrada para o Centro 

de Congressos e para o Parque Eduardo VII, de 

quem se aproxima pela Avenida Sidónio Pais. A 
segunda – Praça Central – encontra-se a norte do 

pavilhão, servindo como espaço de transição entre 

a alameda central do parque e a Praça Sidónio Pais. 

A terceira praça – Praça Coberta – surge a norte da 

segunda, como espaço de estar e de contemplação 

do parque, e como espaço de transição para a quarta 

praça – Praça do Auditório – que vive da presença 

do edifício desenhado por Keil do Amaral e que faz a 
ligação entre o conjunto edificado e as áreas a norte 
do parque.

As quatro praças recuperam a ideia de percurso, 

já defendida pelo arquiteto Keil do Amaral, numa 

escala adequada ao programa em desenvolvimento e 

ao Parque Eduardo VII, influenciando o desenho dos 
edifícios, sempre seguindo a métrica inspirada pelo 
Pavilhão Carlos Lopes.

Figura 18. Percurso desenhado pelo arquiteto Keil do Amaral

Fonte: Imagem do autor
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Figura 19. Esquema conceptual da proposta

Fonte: Imagem do autor



80 Figura 20. Planta de implantação



82 83

3.3
Forma Figura 21. Axonometria geral

Fonte: Imagem do autor
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Fernando Távora (1996) refere que “que aquilo a 

que chamamos espaço é também forma, negativo ou 

molde das formas que os nossos olhos apreendem, 

dado que num sentido visual, que é aquele que 

para o caso importa considerar, o espaço é aquilo 

que os nossos olhos não conseguem apreender por 

processos naturais. Visualmente, portanto, podemos 

afirmar que as formas animam o espaço e dele vivem, 
mas não deverá nunca esquecer-se que, num conceito 

mais real, o mesmo espaço constitui igualmente 

forma, até porque aquilo a que chamamos espaço é 

constituído por matéria e não apenas as formas que 

nele existem e que o ocupam, como os nossos olhos 
deixam supor.
Esta noção, tantas vezes esquecida, de que o espaço 

que separa – e liga – as formas é também forma, 

é noção fundamental, pois é ela que nos permite 

ganhar consciência plena de que não há formas 

isoladas e de que uma relação existe sempre, quer 
entre as formas que vemos ocuparem o espaço, quer 

entre elas e o espaço que, embora não vejamos, 

sabemos constituir formas – negativo ou molde – 

das formas aparentes.”1

1 TÁVORA, Fernando. Da organização do espaço, Porto, FAUP 
Edições, 1962, pág.12

O Centro de Congressos desenvolve-se a partir de 

quatro partes ou unidades formais – quatro volumes 

– definidores de quatro espaços – as quatro praças 
– que, por sua vez, são lidas no seu conjunto como 

um todo de forma global – um só conjunto edificado .

A primeira praça – Praça Sidónio Pais – resulta do 

espaço de afastamento do Pavilhão Carlos Lopes 

em relação à Avenida, sendo uma extensão do 
declive suave da Avenida Sidónio Pais a até ao 

limite do Pavilhão. Por sua vez, o Pavilhão sofre 

uma transformação do seu núcleo central – a área 

desportiva – mantendo a sua forma original em “U”. 

No entanto, a sua forma atual permanece inalterada, 

havendo apenas alterações no desenho da cobertura 

da “nave central”, agora com cobertura plana, na 

tentativa de minimizar o impacto da cobertura do 

pavilhão nos sistemas de vistas do alto do parque.2

A norte do pavilhão surge uma nova praça – a praça 

central – definida por três volumes: o Pavilhão Carlos 
Lopes e dois novos volumes. O primeiro, e menor de 

2 Atualmente, um dos elementos com mais presença do Pavilhão 
Carlos Lopes no Parque Eduardo VII, é a sua cobertura, que se eleva entre a 
copa das árvores, como elemento degradado, contribuindo como ruído visual 
no sistema de vistas do parque.

Figura 22. Axonometria - Pavilhão Carlos Lopes
Fonte: Imagem do autor
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todo conjunto, surge junto à Avenida Sidónio Pais, 

como anúncio para os visitantes do parque que 

cheguem pela avenida – um volume que se afasta 

da clareira em que se situa o Centro de Congressos, 

e que marca a entrada para o conjunto edificado, 
servindo também como espaço de transição entre 

as cotas das duas praças. O segundo volume surge 

a norte da praça, com a mesma área de implantação 

do Pavilhão, bem como a mesma linha de cércea, 

diferenciando-se pelo seu último piso estar suspenso. 

O piso intermédio é vazado e público, constituindo a 

terceira praça – a Praça Coberta –, à semelhança do 

que se sucede na Biblioteca de Viana do Castelo do 

arquiteto Álvaro Siza, ou no novo Museu dos Coches 

em Lisboa, desenhado pelo arquiteto Paulo Mendes 

da Rocha, com o edifício suspenso no ar deixando 

espaço para fruição pública na sua base. O novo 

volume cria assim uma praça coberta, que pretende 

ser mais do que um espaço de passagem: uma área 

de estadia e de contemplação do parque.

Por último, ainda a norte do volume suspenso, é 

desenhada a última praça – a Praça do Auditório – que 

é delimitada a poente pelo conjunto do Botequim do 

Rei desenhado pelo arquiteto Keil do Amaral, a sul 

pelo volume suspenso, e a norte pelo último volume, 

cuja forma é definida pelo negativo da praça central. 
Este remata o projeto, tornando-o mais próximo da 
Alameda Cardeal Cerejeira, com o intuito de criar 

um novo foco e ponto de entrada para o Centro de 

Congressos na área norte do Parque.

Figura 23. Axonometria - Volume Suspenso
Fonte: Imagem do autor
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3.4
Função

Figura 24. Distribuição do programa por pisos

Fonte: Imagem do autor



90 91

Questionar qual o carácter que domina um projeto 

de arquitetura, se o da forma ou o da função, é como 

perguntar quem nasceu primeiro: o ovo ou a galinha?  

Fica a dúvida, e o caso do Centro de Congressos 

não é exceção. Se, na teoria, a forma foi pensada e 
desenhada primeiro, esta não existiria sem antes 
haver uma consciencialização do que é o programa 

funcional do projeto e de como as diversas áreas se 

devem distribuir. A função influencia a forma, forma 
que, depois de desenhada, influencia a função.

No caso do projeto em exposição, em termos 
funcionais, as áreas distanciam-se muito umas das 

outras, dado que a implantação do edifício se estende 
em cerca de trezentos metros de comprimento1, na 

tentativa de minimizar a concentração do programa 

num só ponto, como meio de evitar uma profunda 

escavação (com forte impacto no sistema ecológico 

do parque, bem como no valor financeiro do 
projeto). Para solucionar este problema a opção foi 

fazer com que o percurso exterior, utilizado como 
conceito para desenvolvimento do projeto, se reflita 
no interior, como meio de disposição dos espaços.

O Centro de Congressos distribuiu-se assim em 
1 Dimensão equivalente ao comprimento de três campos de futebol

quatro pisos, que se separam em três volumes 

ligados ao nível do subsolo. A entrada para o 

conjunto edificado pode ser feita em três pontos 
distintos, consoante a zona de chegada. A primeira 

entrada situa-se na Praça Sidónio Pais, em frente 

à estação de metro, com acesso direto ao foyer de 

distribuição entre o pavilhão multiusos/desportivo 

e os grandes auditórios do Centro de Congressos. 

Esta pode funcionar de forma independente ao 

Centro, servindo exclusivamente para os eventos 
desportivos. A segunda entrada situa-se na Praça 

Central, para os visitantes chegados da alameda 

central do Parque, e dá acesso à base do volume 

suspenso, onde se encontra o foyer que suporta 

os grandes auditórios à cota superior. A terceira 

entrada encontra-se no volume mais a norte do 

complexo, recebendo os visitantes provenientes 
das áreas a norte do parque, bem como todos os 

funcionários do Centro de Congressos. Neste volume 

estão acomodados todos os serviços administrativos 

e de staff do conjunto.

Considera-se que o epicentro de todo o conjunto 

projetado se encontra ao nível do subsolo, por baixo 

da Praça Central, e na base do volume suspenso, 

albergando um sistema de foyers a duas cotas, que 

dão acesso aos diversos auditórios e salas multiusos. 

Este espaço é marcado pelo seu desenho geométrico 

e simétrico, pela variação de alturas de pé direito e 

pela existência de dois grandes pátios que iluminam 
e delimitam os espaços.

No volume suspenso encontram-se todas as salas de 

reuniões, sendo os acesso às mesmas feito através de 

elementos de circulação verticais que atravessam os 

quatro pisos, facultando a passagem dos visitantes 

desde os foyers até às salas. Estas, à semelhança dos 

foyers, são iluminadas por um grande pátio central, 

para onde estão orientadas, como modo de reflexão 
e introspeção, em contraste com os espaços de 

circulação, virados para fora do volume, onde dois 

grandes vãos se viram para as copas das árvores, 

num sistema de vistas privilegiado. Por baixo do 
volume, na Praça Coberta, encontramos ainda a área 

de refeições e banquetes do Centro de Congressos 

com esplanada fechada e ao ar livre.

Por fim, o grande auditório encontra-se enterrado 
por baixo da Praça do Auditório. Com 3725 lugares, 
divide-se em duas plateias, podendo funcionar 

autonomamente como dois auditórios, com entradas 

e públicos independentes – uma feita pelo edifício 
a Norte do conjunto, e outra feita pela base do 

edifício suspenso. A configuração do espaço foge ao 
convencional ponto focal, colocando as duas plateias 

frente-a-frente, de modo a maximizar a aproximação, 
dentro do possível, dos espectadores ao palco.



92 Figura 25. Axonometria Explodida



94 Figura 26. Planta do Piso 0 e Piso 1



96 Figura 27. Planta do Piso 1.5 e Piso 2



98 Figura 28. Planta do Piso 3 e de Coberturas



100 Figura 29. Cortes gerais



102 Figura 30. Alçados
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Forma e função sem matéria não passam de ideias 

e esquemas abstratos, pelo que, na arquitetura, os 

três elementos são indissociáveis, não devendo ser 

pensados em separado. A dúvida residirá em saber 

o que é condicionado e o que é condicionante, mas 

a certeza cairá sempre na ideia de que a construção 

é a concretização do abstrato, e que sem ela não há 

materialização da ideia.

Fixados os limites do projeto, o passo seguinte passou 
por elaborar uma malha ortogonal que definisse o 
desenho estrutural do projeto. Tal processo permitiu 

a consciencialização da presença de elementos 

estruturais do edifício como elementos estruturantes 
do espaço. Assim, o sistema estrutural de pilar e viga 

de betão armado não só suporta o edifício, como 
cria uma regra de divisão de espaço, tornando-se, 

simultaneamente, imposição e libertação das áreas 

propostas para o projeto.

Dada a dimensão do Centro de Congressos e o tempo 

atribuído ao trabalho académico1, procedeu-se à 

escolha de uma área do projeto como objeto de 
1 Desenhar e pensar detalhadamente todo o conjunto edificado se-
ria trabalho para uma equipa de arquitetos desenvolver durante um período 
alargado de tempo.

investigação espacial e estrutural mais detalhada. 

O objeto de aprofundamento foi o sector do projeto 

onde se situa o volume suspenso. Este divide-se em 

quatro pisos: o primeiro, no subsolo, e o segundo, 

à cota do parque e da praça central, constituem a 

base do edifício; o terceiro piso ou a praça coberta, 
resulta da separação entre dois volumes sendo que 

o quarto piso se situa num volume suspenso. Todo o 

sector é atravessado por um pátio interior, fonte de 

iluminação natural dos espaços programados.

A base caracteriza-se por um sistema estrutural 

simples e convencional, de pilar e viga em betão 

armado, que assentam numa malha ortogonal pré-

estabelecida, com vão maior de 13,75m e menor de  

7,3m. A variação entre medidas de vãos permite a 

variedade de espaços, havendo desde dois auditórios 

de 324 lugares a um foyer de 1690m2, preparado 

para receber os visitantes que se destinam ao grande 

auditório do centro de congressos. A altura do pé 

direito de cada piso foi ainda pensada em função da 

necessidade de criar vigas de grandes dimensões 

para aguentar maiores vãos de forma a libertar o 

espaço, e em função da necessidade de criar grandes 

3.5
Construção



106 107

condutas de ar, capazes de insuflar e extrair o ar 
de grandes áreas. O edifício caracteriza-se ainda 
pela existência de dois grandes núcleos de forma 
retangular transversal ao edificado, que recebem 
todos os elementos de circulação vertical como 

também todas as condutas de AVAC, permitindo 

o atravessamento do ar ao longo do edifício bem 
como a sua libertação na cobertura. Os dois núcleos 

verticais, compostos por betão maciço são a base 

para a investigação estrutural que decorre nos pisos 

acima.

Para o volume suspenso e da praça coberta optou-

se por estudar duas soluções estruturais. A primeira 

assemelha-se à opção estrutural adotada na 

Biblioteca de Viana do Castelo, pelo arquiteto Álvaro 

Siza Vieira: uma grelha de vigas treliçadas ao nível 

da cobertura, com quase 5m de altura, capazes de 

suportar todo o volume suspenso, estando apenas 

apoiadas nos dois núcleos verticais de betão maciço. 

Esta opção permite soltar toda a área da praça 

coberta, bem como o interior do volume suspenso, 

constituindo inúmeras hipóteses de apropriação do 

espaço. No entanto, surge como uma opção de maior 

investimento financeiro, que  vai contra as premissas 
estabelecidas no inicio do projeto. A segunda opção 

estrutural passa por dar continuidade à malha de 

pilares e vigas da base do edifício, atravessando todos 
os quatro pisos. Esta opção reduz significativamente 
o investimento mas reduz também o carácter de 

mutabilidade do espaço da praça e do interior do 

volume suspenso. 

Como produto de investigação, foi escolhida para o 

projeto a primeira opção estrutural, no sentido de 

que foge ao convencional e portanto torna-se mais 

enriquecedora do ponto de vista da aprendizagem 

quando se procede à pormenorização do edifício. No 
entanto, os espaços interiores, bem como o desenho 

da praça não deixaram de ser pensados segundo a 
malha estrutural da base do edifício, mostrando o 
resultado possível de divisão espacial caso tivesse 

sido tomada a segunda opção estrutural. 

Da mesma forma que o sistema estrutural se divide 

em duas partes, também a escolha de materiais e 

revestimentos segue o mesmo pensamento. Para o 

volume-base do edifício, foram escolhidas pedras de 

lioz branco serrado para o revestimento e desenho 

da fachada, sendo atribuído a este sector do edifício 
um carácter de solidez, robustez e firmeza, como 
uma base pesada para algo leve. O material escolhido 

promove também a durabilidade do edifício, na 
medida em que a sua área de contacto com o solo 

estará mais protegida da ação humana. Por sua vez, 

para o volume suspenso, optou-se por lâminas de 

betão armado branco nas faces como material de 

revestimento das vigas treliçadas que delimitam o 

volume.

O edifício caracteriza-se ainda por um desenho 
criterioso da estereotomia do chão e das paredes 

em função dos elementos divisórios do espaço. 

Como foco de investigação e detalhamento foram 

escolhidos alguns sectores do volume suspenso, 

bem como o contacto do volume-base com o solo do 

parque, que poderá ser encontrado nos desenhos 

apresentados.



108 Figura 31. Planta Sector Piso 0



110 Figura 32. Planta Sector Piso 1



112 Figura 33. Planta Sector Piso 2



114 Figura 34. Planta Sector Piso 3



116 Figura 35. Alçado e Corte Sector



118 Figura 36. Cortes Sector



120 Figura 37. Esquema estrutural



122 Figura 38. Corte construtivo



124 Figura 39. Detalhe



126 Figura 40. Detalhe



128 Figura 41. Detalhe
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4

O trabalho apresentado pode-se considerar um 

trabalho consolidado. Consolidado não apenas 

porque dá uma resposta ao programa ou às 

necessidades do lugar, mas porque o Centro de 

Congressos proposto vive para o Parque Eduardo 

VII, da mesma forma que o Parque vive para ele. 

Afastando-se da ideia dominante de mega estrutura 

arquitetónica, o conjunto edificado afirma-se como 
mega estrutura urbana, numa simbiose entre espaços 

públicos e espaços construídos que, apesar de não 

pertencer a nenhum dos tecidos urbanos adjacentes, 

é charneira de ligação entre as principais artérias do 

Parque, na tentativa de minimizar o fenómeno de 

descontinuidade urbana causado pelo Parque. 

A proposta visa a manutenção do carácter histórico e 

simbólico do Pavilhão Carlos Lopes, aumentando os 

seus níveis de atratividade através da alteração dos 

usos do edifício bem como das áreas confinantes. 
Não renunciando o carácter monumental associado 

a este tipo de equipamentos, os novos edifícios 
foram pensados de forma a minimizar o impacto no 

sistema ecológico do Parque e, simultaneamente, 

criar uma nova imagem da área de intervenção, 

através da aproximação da proposta às principais 
vias que a limitam.

O trabalho apresentado não pode ser tomado como 

um projeto terminado, pelo que há a consciência 

de que seriam necessárias muito mais horas bem 

como muito mais mãos a desenhar para que um dia 

chegasse a um ponto final. Porém, deve ser visto 
como o resultado do equilíbrio entre a vontade 

de desenhar até ao puxador da porta e o grau de 
aprofundamento possível para este período de 

trabalho.

Da mesma forma que o resultado aqui exposto é a 
soma de uma leitura particular do lugar com outros 

casos de inspiração e crenças pessoais, espera-se 

que a proposta apresentada seja um dia fonte de 

inspiração académica ou profissional para quem 
a encontre porque, adaptando a célebre frase 

de Antoine Lavoisier, na Natureza, tal como na 

Arquitetura, nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma.

 

Considerações 
finais
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Figura 42 e 43. Fotografia da maqueta
Fonte: Imagem do autor
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Figura 44. Fotografia da maqueta
Fonte: Imagem do autor



Figura	  45.	  Vista	  aérea



Figura	  46.	  Praça	  Sidónio	  Pais
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