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Resumo 

Palavras-Chave: Permeabilidade | Atravessamentos | Sobreposição | Centro de Congressos | Parque 

 

 

O presente relatório constitui a base teórica que fundamenta o Projeto Final de Mestrado Integrado 

em Arquitetura cuja temática consiste na oportunidade de repensar o Parque Eduardo VII e na 

possibilidade de implantação e desenho de um Centro de Congressos. 

O tema, lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, procura dar resposta a um programa arquitetónico 

relevante para a atual dinâmica da cidade, ligado ao turismo de negócios. Mais do que apenas um 

desenho de um edifício, é um problema de desenho urbano que constitui um grande potencial de 

transformação num espaço central da cidade de Lisboa. 

Pretende-se reflectir neste trabalho a oportunidade que este novo equipamento, pela sua escala, 

proporciona para a reestruturação do Parque Eduardo VII, e justificar as opções tomadas no desenho 

do espaço público e dos principais elementos estruturantes do projeto. 

A proposta consiste na reinvenção do desenho do Parque segundo o traço do arquiteto Francisco Keil 

do Amaral, pelo carácter histórico e simbólico do seu arranjo de percursos, e simultaneamente 

tornando-o mais atrativo ao potenciar novos atravessamentos e transições entre as diferentes cotas 

do jardim através da integração do novo equipamento, transformando-o num sistema totalmente 

permeável. 

O novo Centro de Congressos não é apenas um objecto arquitetónico, é parte integrante da estrutura 

urbana do Parque relacionando-se com as artérias da cidade e constituindo-se como a ligação entre 

os espaços e os principais caminhos no Parque assumindo-se como um elemento desse percurso. O 

edifício transforma-se num modo de travessia do Parque. 

  



  



 

 

 

 

Abstract 

Keywords: Permeability | Crossings | Overlay | Congress Centre | Park 

 

 

This report is the theoretical basis underlying the Final Project of the Master in Architecture whose 

theme is the opportunity to rethink the park, Parque Eduardo VII, and the possibility of implementation 

and design of a Congress Centre. 

The challenge launched by Lisbon City Hall is a major architectural programme aimed at rethinking the 

current dynamics of the city in relation to business tourism. More than just a building design, it is an 

urban design problem which has great potential to transform a central area in Lisbon. 

It is intended to reflect in this work the opportunity that this new building, for its scale, provides for the 

restructure of Parque Eduardo VII, and justify the choices made in the design of public space and the 

main elements of the project. 

The proposal seeks the reinvention of the park according to the design of the architect Francisco Keil 

do Amaral, due to the historical and symbolic nature of its arrangement of the paths, while 

simultaneously making it more amenable for new crossings and transitions between the different 

garden levels through the building integration, making it a fully permeable system. 

The new Congress Centre is not only an architectural object, it is part of the urban structure of the 

park in relation to the city and emerges as a link between the spaces and the main paths in the park 

announcing itself as an element of this route. The building becomes a way to cross the park. 
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1.1 

Enquadramento 

O presente relatório é desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto Final 2, inserida no 

último ano do Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico, onde foi aprofundado 

o trabalho de Projeto Final 1. Descreve as condições e os procedimentos adotados e propõe uma 

reflexão sobre o projeto elaborado, destacando a estratégia e as opções tomadas no desenho da 

proposta. 

Com este projeto pretendeu-se desenvolver capacidades básicas necessárias à intervenção 

arquitetónica e a um entendimento alargado do território urbano, propondo novas formas de 

intervenção e transformação através de um processo complexo, multifacetado e numa perspectiva 

multidisciplinar em articulação com outras áreas disciplinares que também intervêm sobre território 

urbano. 

 

1.2 

Tema 

O tema de estudo – um Novo Centro de Congressos – foi lançado em articulação com a Câmara 

Municipal de Lisboa (CML) no sentido de se explorar um programa relevante face às atuais dinâmicas 

da cidade de Lisboa, a localizar no Parque Eduardo VII. 

É pela crescente importância do turismo de negócios na cidade de Lisboa que se justifica o desejo de 

construir um centro de congressos num espaço central da cidade. O Parque Eduardo VII pela sua 

posição estratégica no eixo central da cidade, excelente acessibilidade e oferta hoteleira na 

proximidade, foi o local indicado a estudar. Procurava-se tirar partido da área construída em estado 

devoluto do Pavilhão Carlos Lopes e ao mesmo tempo repensar o Parque como um dos elementos 

centrais da estrutura urbana da cidade. 

Era objetivo do trabalho proposto chegar a uma solução atrativa que tirasse partido das 

condicionantes urbanas e pudesse ser apresentada à autarquia, contribuindo para o debate e 

discussão sobre a cidade, e em particular sobre o papel do Parque Eduardo VII nas atuais dinâmicas 

urbanas. 
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1.3 

Objetivo 

O propósito deste exercício de projeto – o novo Centro de Congressos de Lisboa no Parque Eduardo 

VII – é a procura de uma alternativa para a implantação e desenho de um equipamento que pela sua 

escala e importância potencia uma reflexão sobre a relação atual do Parque com a cidade. Pretende-

se através do desenho do novo edifício, abordar as possibilidades de um edifício complexo poder ser 

ele próprio uma intervenção urbana, e deste modo estudar hipóteses de transformar e requalificar o 

Parque dentro deste cenário, ou seja, chegar a uma solução em que os principais elementos 

arquitectónicos da proposta desenhem o espaço público. 

Assim, propõe-se um edifício que ao albergar as funções programáticas requeridas no programa 

fornecido pela CML, é simultaneamente um projeto urbano integrando o equipamento como elemento 

de ligação entre o Parque e o exterior. 

A cidade de Lisboa é um dos melhores destinos para turismo de negócios e cada vez oferece mais 

condições vantajosas para o crescimento deste segmento: a localização da cidade, as infraestruturas 

disponibilizadas, a relação qualidade/preço e o clima ameno são as mais-valias de uma cidade com 

reputada experiência no acolhimento de eventos de elevado perfil. A construção de um novo centro 

de congressos é um modo de captar estes eventos e continuar a apostar numa exposição 

internacional da cidade de Lisboa. 

O Parque Eduardo VII, pela sua posição e acessibilidade, apresenta condições para se tornar num 

parque urbano atrativo e num ponto de encontro na cidade. A construção de um novo equipamento 

como o Centro de Congressos de Lisboa é essencial para a promoção de novos programas, eventos 

e para uma nova vivência do espaço, tornando-o num ponto fulcral da cidade em termos recreativos e 

culturais. Tendo em conta a sua proximidade com a Avenida da Liberdade, Baixa, El Corte Inglés, 

Fundação Calouste Gulbenkian e pela oferta hoteleira na sua envolvente, o Parque constituir-se-á 

também num pólo de turismo de compras, e principalmente de turismo de negócios. 

 

1.4 

Metodologia 

O trabalho, desenvolvido num ambiente de discussão e colaboração, procurou através do projeto em 

curso resolver problemas concretos numa aproximação à prática profissional tendo sido executado 

em duas fases, uma de carácter analítico e outra de carácter propositivo. 
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A primeira fase consistiu numa leitura crítica da área de estudo com o objectivo de compreender o 

local, a sua forma, os elementos que o constituem, e as suas condicionantes como modo de avaliar a 

sua capacidade de adaptação e transformação ao acolher a construção do novo equipamento que 

confere ao lugar um novo uso. 

Este diagnóstico, é necessário para atingir os objectivos pré-estabelecidos, identifica as 

potencialidades, disfunções e problemas que permite a definição de estratégias de intervenção com o 

fim de avançar para a segunda fase, a formulação de propostas concretas. 

A proposta urbana de requalificação do Parque e de implantação e funcionamento do Centro de 

Congressos é desenvolvida na segunda fase. Esta fase é orientada para a exploração e estudo de 

hipóteses com recurso a elementos de referência em outras obras. 

 

1.5 

Estrutura do Relatório 

O relatório encontra-se estruturado em duas partes: a primeira constitui a síntese da análise da área 

de estudo destacando as principais condicionantes do projeto e a segunda sintetiza os aspectos 

fundamentais da proposta. 

O Lugar – capítulo 2 – corresponde à primeira parte, onde a análise do território constitui o ponto de 

partida ao esclarecer e avaliar as condicionantes mais significativas para um desenvolvimento do 

projeto feito de modo informado e relacionado com o lugar. Nele são abordados diferentes temas 

expondo detalhadamente a área de intervenção, nomeadamente questões formais relacionadas com 

o território e processos de evolução urbana e, questões funcionais como a mobilidade e 

infraestruturas. 

Este capítulo está organizado em cinco subdivisões: território, evolução urbana, mobilidade, usos e 

síntese. Na primeira caracteriza-se a área de intervenção pela sua topografia, condições físicas e 

ambientais, e estrutura edificada. A segunda refere-se ao processo de formação e evolução desta 

área da cidade de Lisboa. Na terceira descreve-se as condições de acessibilidade. Em quarto 

referem-se as condições de uso do Parque. Por último destacam-se as questões principais. 

A Proposta – capítulo 3 – corresponde à segunda parte, onde se apresenta as ideias e se justifica o 

projeto, descrevendo a solução desde a implantação ao detalhe recorrendo pontualmente a casos de 

estudo que influenciaram certas decisões. O objectivo é fundamentar as opções tomadas com 

recurso a elementos gráficos detalhando as condições formais, funcionais e construtivas. 
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Este capítulo está organizado em sete subdivisões: parque, programa, conceito, configuração 

espácio-funcional, segurança, materialidade e síntese. Na primeira, aborda-se a questão da 

implantação do edifício, a estratégia a adoptar na revitalização do Parque e a situação do Pavilhão 

Carlos Lopes. A segunda apresenta o programa proposto pela CML e define um novo programa 

adaptado aos ideais tidos como base da proposta. Em terceiro pretende-se demonstrar a visão para o 

edifício e enfatizar as metodologias adotadas tendo como base os objectivos iniciais para o projeto. A 

quarta subdivisão explora a geometria, volumetria e proporção do edifício. Na quinta, faz-se uma 

breve descrição do procedimento de abandono do edifício em caso de emergência. Em sexto 

descreve-se o projeto do ponto de vista estrutural e material. Por último destacam-se as 

características principais do projeto.  
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Figura 1. Planta da Área de Intervenção 
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2 

O Lugar 
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2.1 

Território 

A área de intervenção – Parque Eduardo VII em Lisboa, adiante designada por Parque – ocupa um 

total de 30,7ha e apresenta um formato semelhante a um escudo, aproximadamente trapezoidal, 

definido pela configuração da malha urbana e limitado pela rede viária. É delimitada a Norte pela Rua 

Marquês de Fronteira, a Nascente pela Avenida Sidónio Pais, a Sul pela Rotunda do Marquês de 

Pombal e a Poente pela Rua Castilho, integrando o Parque Eduardo VII e o Alto do Parque, atual 

Jardim Amália Rodrigues. 

O Parque apresenta um declive acentuado no sentido do Rio Tejo anunciando-se como um miradouro 

e marcando deste modo um limite da cidade. É constituído por uma via longitudinal central de 

atravessamento, a Alameda Central, composta por uma área ajardinada e dois corredores pedonais, 

com uma pendente acentuada mas constante que divide o Parque em duas realidades distintas do 

ponto de vista topográfico. 

A Poente do Parque o terreno é composto por uma sucessão de espaços num declive que 

acompanha a Rua Castilho, facilitando o acesso ao Parque. A Nascente encontra-se uma zona de 

planalto, onde se situa o Pavilhão Carlos Lopes, formada por morro que constitui uma barreira ao 

atravessamento, quebrando a possibilidade de ligação entre a Alameda Central e a Avenida Sidónio 

Pais. 

 

Caracterização das condições físico-ambientais 

Declive: Devido ao formato do Parque e ao declive acentuado, a drenagem natural das águas é feita 

pelas vias principais que o envolvem e com maior incidência do lado Poente e no corredor central. Ao 

evitar as áreas de solo menos permeável, a absorção de água é facilitada e não há risco de 

inundações. 

Exposição solar: Na área de estudo verifica-se uma maior incidência solar vinda de Este e Sul 

durante a maior parte do dia. Ao final do dia, a luz incidente de Oeste é bloqueada pela posição das 

Amoreiras numa cota superior ao Parque. 

Coberto vegetal: A zona Oeste do Parque apresenta uma média densidade e o corredor central 

apresenta-se totalmente descoberto. A Este, o Parque é dotado de uma grande densidade de coberto 

vegetal, no entanto na área envolvente imediata ao Pavilhão Carlos Lopes é praticamente nula, 

deixando uma área generosa na qual poderá ser implantado o novo equipamento sem intervir com a 

mancha arbórea. 
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Figura 2. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) Carta de Declives, Carta de Sistemas de Drenagem 

Natural, Carta de Exposição Solar e Carta de Coberto Vegetal 
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Ruído: O Parque é uma área de relaxamento e contemplação no centro da cidade e é rodeado de 

vias com grande tráfego, Marquês de Pombal e Rua Castilho, por esta razão, encontra-se envolto por 

zonas de ruído bastante elevado, no entanto encontra-se protegido pela densidade arbórea 

diminuindo o ruído no seu interior. O ruído varia no sentido do exterior para o interior do jardim, 

tornando o Parque uma área de tranquilidade e retiro onde a qualidade do ambiente sonoro é melhor 

do que nas restantes áreas da cidade. Numa intervenção ao Parque Eduardo VII é necessário manter 

esta qualidade, como tal a fronteira do Parque terá de continuar bastante densa, com uma cintura 

verde funcionando como obstáculo à entrada do som, e para os pavimentos das vias circundantes 

terão de ser repensados materiais menos ruidosos. 

Riscos: O risco de incêndio na área de intervenção é baixo tal como o risco de sismo, este último 

principalmente na zona Oeste e Norte do Parque, pois originalmente o Parque é composto por rochas 

basálticas, carbonatadas e por terras argilosas. No entanto, devido às últimas operações 

urbanísticas, as quais influenciaram a formação natural do território, o morro a Este é formado por um 

aterro, assim é possível verificar uma zona de risco de sismo elevado limitada, junto ao aterro que se 

estende desde a Baixa da cidade ao Parque. 

No Plano Diretor Municipal de Lisboa, elaborado em 2012, o Parque Eduardo VII é classificado na 

sua totalidade como Espaço Verde de Proteção e Conservação, e também como Património 

Arqueológico e Geológico de Nível III em algumas das suas áreas integrantes. 

Estrutura edificada: O Parque, enquanto espaço de estada e fruição, apesar dos seus limites 

definidos por eixos viários, não é suficientemente permeável à envolvente urbana devido às suas 

características físicas. Para um melhor entendimento deste território é preciso percebê-lo através da 

sua estrutura edificada. 

Os edifícios envolventes ao Parque desenvolvem-se, na sua maioria, em quarteirões com 

logradouros interiores e de construção em betão. Verifica-se um maior número de edifícios de um a 

oito pisos e predominam as construções de 1940 a 1950, apresentando um bom estado de 

conservação. 

A malha regular é dominante na grande envolvente ao Parque, fazendo parte do plano do engenheiro 

Ressano Garcia aquando da construção das Avenidas Novas. Também com um formato regular 

encontram-se uma série de edifícios organizados em banda correspondentes ao Bairro Azul e 

desenhados por Cristino da Silva e observa-se ao longo da Rua de São Sebastião da Pedreira, de 

Santa Marta e São José um traçado orgânico. Contrariamente, o Parque aparenta falta de 

planeamento apresentando uma descontinuidade em termos do edificado que se encontra disperso 

em elementos isolados. 

O restaurante Eleven e o bar Linha D’Água, a Norte no Alto do Parque, ou Jardim Amália Rodrigues, 

integram-se no jardim ao tirarem partido pela sua proximidade com o anfiteatro e o lago circular 

respetivamente, no entanto encontram-se isolados e sem relação com qualquer outra edificação.  
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Figura 3. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) Carta de Ruído Diurno, Carta de Ruído Noturno, 

Carta de Risco de Incêndio Florestal e Carta de Vulnerabilidade a Sismos 
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Do lado Poente do Parque destacam-se dois equipamentos a Estufa Fria e o Clube VII. A Estufa Fria 

é o maior dos edifícios e resultou da desativação de uma pedreira de extração de basalto, tendo sido 

construída em 1912, sofreu diversas intervenções sendo atualmente um dos locais mais requisitados 

para eventos e um dos pontos mais turísticos do Parque. O Clube VII situa-se mais a sul que o 

elemento anterior, caracteriza-se por uma área desportiva recente que integra diversos campos para 

a prática de desportos funcionando como um elemento estranho ao Parque, ao funcionar de modo 

independente. 

A Nascente, verificam-se três construções, sendo a primeira o Botequim do Rei, desenhado pelo 

arquiteto Francisco Keil do Amaral em 1945, que se insere nos caminhos do jardim. A segunda, o 

Pavilhão Carlos Lopes, situa-se no topo do aterro assumindo uma posição central e de destaque. 

Este Pavilhão já fez parte das dinâmicas do Parque ao receber o Campeonato Mundial de Hóquei em 

Patins, encontrando-se atualmente degradado sem qualquer tipo de uso. Por último, a Sul, um 

pequeno edifício administrativo dos serviços do Metro de Lisboa. 

O terreno do Parque foi deixado indiferente ao crescimento da cidade que o envolveu, e também a 

própria área envolvente “foi ficando por definir dadas as descontinuidades que a caracterizam: o 

relevo acentuado, causa do desvio da Avenida da Liberdade para a Fontes Pereira de Melo e da 

fraca apropriação do Parque Eduardo VII; a prisão, que pela sua função e escala bloqueia o 

desenvolvimento do tecido urbano; um conjunto de edifícios públicos, como a Universidade Nova, 

situados a norte da Marquês de Fronteira, desprovidos de qualquer enquadramento urbano; ou o 

declive em que assenta a Avenida Calouste Gulbenkian, responsável pela descontinuidade da 

envolvente urbana da José Malhoa. Por outro lado, trata-se de um lugar com enorme potencial: com 

vista panorâmica sobre a cidade e o rio virada a sul; (…) e vocacionado para fundir a Natureza e 

cidade, articulando Monsanto com os vestígios do primeiro Passeio Púbico da capital.”
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 ROSETA, Filipa; MORAIS, João Sousa. Os planos da Avenida da Liberdade e seu prolongamento, Editora 
Livros Horizonte, 2005, pág. 17  
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Figura 4. Elementos Construídos Dispersos na Área de Intervenção 
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2.2 

Evolução Urbana 

Figura 5. Cronologia de Planos para a Área de Intervenção 
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Desde cedo que a área de intervenção é associada à expansão da Cidade de Lisboa para Norte 

contrariando a tendência de crescimento ribeirinho da cidade. O início dos projetos para a construção 

da Avenida da Liberdade, após a demolição do Passeio Público, está na origem da ideia de um eixo 

monumental de destaque na cidade que se inicia no Terreiro do Paço e culmina num grande parque. 

O Passeio Público é parte constituinte do Plano Pombalino, fazendo o remate à área da Baixa 

Pombalina, e delimita a cidade a Norte até à sua demolição, em 1879, a partir da qual se inicia o 

plano de expansão da cidade para o interior que integra a construção da Avenida da Liberdade, em 

1882, e posteriormente o plano das Avenidas Novas de Ressano Garcia. 

É com estas intervenções na cidade que nasce o Parque como seu limite, o atual Parque Eduardo 

VII, antes denominado Parque da Liberdade, faz o coroamento do setor monumental delimitando a 

cidade em conjunto com a Estrada da Circunvalação, hoje Rua Marquês de Fronteira. Existem 

diferentes visões para esta área, como a do engenheiro Miguel Pais que considera em 1885 o 

prolongamento da Avenida da Liberdade, para Norte, rompendo uma larga via através do Parque. 

Com o desejo de um parque monumental como um dos símbolos da cidade, a Câmara Municipal de 

Lisboa, em conjunto com o engenheiro Ressano Garcia, abre em 1887 um concurso internacional 

para o desenho e planeamento deste parque. Henry Lusseau, um arquiteto paisagista, é o vencedor 

com uma proposta pitoresca, que nunca viria a ser construída, de arranjo paisagístico orgânico, 

complexa, com caminhos e lagos projetados de modo a tirar partido da morfologia natural do terreno, 

imitando a natureza e os seus grandes bosques. 

O Parque é durante várias décadas alvo de discussão, debate e diversas propostas. Durante este 

período são abertas as vias laterais do Parque para construção de moradias de luxo sob projeto do 

arquiteto Ventura Terra, em 1913, mas é dois anos depois que se propõe novamente a estratégia do 

prolongamento da Avenida Liberdade através de uma via central que atravessa o Parque. 

Esta estratégia é desenvolvida em 1927 pelo arquiteto paisagista francês, Forrestier, e 

posteriormente por Cristino da Silva, compreendendo para além da via, um parque a Norte com 

jardins e campos de jogos embelezando a cidade. Entretanto, em 1929, começa-se o ajardinamento 

do Parque com a instalação da Estufa Fria junto a um novo lago implantado de acordo com o plano 

concebido por Lusseau. 

O Pavilhão Carlos Lopes é instalado no Parque em 1931, como Palácio Municipal de Exposições, 

para receber a Exposição Industrial Portuguesa, após a qual é adaptado e convertido, em 1947, no 

Pavilhão dos Desportos, desvirtuando o seu desenho inicial e acrescentando pouco valor ao 

edificado. Este pavilhão reproduz o Pavilhão das Indústrias Portuguesas projetado pelos arquitetos 

Carlos e Guilherme Rebelo de Andrade para a Exposição Internacional do Centenário da 

Independência do Rio de Janeiro em 1921. 

O plano delineado por Cristino da Silva é aprovado em 1932, baseia-se no projeto de Lusseau, mas 

confere-lhe um carácter menos orgânico e mais geométrico, fazendo o seu atravessamento pela via 
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de prolongamento da Avenida da Liberdade e terminando numa praça de onde partiriam as avenidas 

para o Lumiar e Benfica. Os movimentos de terra para a sua realização são iniciados, mas tal como 

tantos outros projetos, este é mais um que não se concretiza. 

A Avenida Sidónio Pais e parte da Avenida António Augusto de Aguiar são abertas em 1943, 

continuando o interior do Parque uma incógnita, um terreno vazio e sem espaços construídos. 

É finalmente em 1945 que a autarquia toma uma atitude relativamente a esta situação de impasse e 

procura uma solução urgente com a orientação do arquiteto Francisco Keil do Amaral. Na sua 

proposta “(…) definia a vocação do Parque Eduardo VII como parque central da cidade, excluindo o 

prolongamento da Avenida para Norte, que era transferido para a avenida António Augusto de Aguiar. 

(…) Não fazia sentido o investimento de prolongar a Avenida (…) A solução natural e realista parecia 

transformar a praça do Marquês de Pombal numa estrela distribuidora das saídas por Monsanto, para 

o aeroporto e para o Norte, arrumando programaticamente o assunto.”
2
 

Neste seguimento, a área é organizada por uma Alameda Central relvada decorada com um padrão 

geométrico e coroada a Norte por duas colunas monumentais de cada lado dividindo o Parque em 

duas zonas, semelhante a como o conhecemos nos dias de hoje, tirando partido da morfologia do 

terreno após os movimentos de terras. No setor Ocidental, reordena a Estufa Fria, para a qual projeta 

a sua entrada, e o lago adjacente pré-existente rodeando-os por uma área de densa arborização que 

envolve também diversos espaços de estada e parques infantis integrados num percurso. Do lado 

Oriental define também um caminho através do bosque que leva a um restaurante, o Botequim, a um 

pequeno lago, um anfiteatro e ao Pavilhão Carlos Lopes. 

O projeto de Keil do Amaral é uma “Solução de total conciliação, não comprometia o futuro e ia ao 

encontro dos defensores de monumentalidade no remate da Avenida de ‘pouco fôlego’, que assim 

continuava visualmente para lá da Rotunda do Marquês, coroada então no alto da cumeada por um 

imponente edifício de carácter cívico. Assumindo o espaço de remate do topo da alameda como uma 

verdadeira acrópole da cidade, sob a qual se estende um imenso tapete verde que leva a vista até ao 

Tejo mítico, Keil recupera a ideia de miradouro, monumental é certo, e de relação imediata, sem 

obstáculos com o rio”.
3
 

O Palácio da Cidade seria o equipamento a Norte, o remate do conjunto e o clímax do grande eixo 

monumental que se iniciava na Baixa. Este nunca chegou a ser construído, mas o topo do Parque é 

um tema em discussão a partir de 1960. 

 

 

2
 TOSTÕES, Ana. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande. Keil do Amaral, Arquitecto dos Espaços 
Verdes de Lisboa, Edições Salamandra, 1992, Pág. 41 e 42 

3
 TOSTÕES, Ana. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande. Keil do Amaral, Arquitecto dos Espaços 
Verdes de Lisboa, Edições Salamandra, 1992, Pág. 70 e 72 
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Em 1997, o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, na sequência da análise sobre a estrutura 

urbana da cidade e num contexto ambiental, propõe o Corredor Verde de Monsanto. A proposta, vai 

sendo gradualmente realizada, sendo constituída pela ligação dos espaços verdes da cidade, desde 

a Avenida da Liberdade até ao Parque Natural de Monsanto, integrando o Parque Eduardo VII e o 

Alto do Parque. Este último foi inaugurado em 1996 e caracteriza-se por um anfiteatro natural e um 

lago numa posição privilegiada sobre a cidade. 

É possível perceber que “Com o crescimento e transformação das Cidades, o espaço urbano deixa 

de ser reconhecido como um todo, mas como uma sucessão de imagens relacionadas com os 

tempos de construção urbana”.
4
  

Como tal, uma intervenção no Parque Eduardo VII deve constituir uma ligação entre estes pedaços 

de história, integrando não só o novo edifício com o jardim mas utilizando-o também como um ponto 

de permeabilidade entre o Parque e a cidade. 

Seria de esperar que o Parque pela sua carga histórica e posição na cidade constituísse um pólo de 

atração e de grande afluência de visitantes, o que não se verifica. Pretende-se, ao intervir no Parque, 

recuperar as suas áreas de grande potencial e aumentar os seus níveis de atratividade. 

 

2.3 

Mobilidade 

A área de estudo beneficia pela sua centralidade de uma excelente facilidade de acesso constituindo 

um nó de ligações e distribuição viária, sendo a envolvente marcada pela existência de transportes 

públicos: a Nordeste a estação de metro de S. Sebastião, a Este a estação de metro do Parque, a Sul 

a estação de metro do Marquês de Pombal e a Sudoeste, já no seu interior, um terminal rodoviário. 

Apesar da facilidade de acesso à zona do Parque, mesmo sem muros e cercas, este não possui uma 

elevada permeabilidade, sendo o seu atravessamento dificultado pela morfologia do terreno, 

principalmente o transversal (de Este para Oeste). Também as vias pedonais integrantes do desenho 

do traçado do Parque não facilitam pelas suas inclinações ao acompanhar a morfologia do terreno, 

fazendo com que o transeunte precise de subir para depois descer no acesso ao interior do Parque. 

O atravessamento longitudinal do Parque é privilegiado pelo declive contínuo do terreno, sem 

obstáculos de origem topográfica, e pelo corredor central, que se destaca como o elemento de 

circulação pedonal tornando-se simultaneamente num espaço de permanência devido ao seu 

relvado. 

4
 ROSETA, Filipa; MORAIS, João Sousa. Os planos da Avenida da Liberdade e seu prolongamento, Editora 
Livros Horizonte, 2005, pág. 8 
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Figura 6. Localização dos Pontos de Acesso e Qualidade de Atravessamento do Parque 
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A área de intervenção é delimitada por vias de circulação viárias de 2º nível (distribuição principal), 

também na sua proximidade encontram-se duas interfaces de nível 2, a Rotunda do Marquês de 

Pombal e a Praça do Saldanha, e uma grande quantidade de vias de 3º (rede local), 4º (de 

proximidade) e 5º nível (acesso local), pertencentes à rede de distribuição secundária. O Parque 

circundado por uma rede viária com presença forte torna-se mais isolado. 

Em termos de estacionamento, a área de intervenção carece de estacionamento à superfície, 

havendo uma ocupação abusiva dos espaços, no entanto há um subaproveitamento dos parques de 

estacionamento subterrâneos, nomeadamente, a Norte do Parque, o parque de estacionamento do 

Alto do Parque e a Sul, o parque de estacionamento do Marquês de Pombal, existindo ainda a 

possibilidade da utilização do estacionamento subterrâneo do centro comercial El Corte Inglés. O 

problema desta área não é a escassez de estacionamento mas sim a falta de informação acerca dos 

estacionamentos existentes que são oferecidos. 

 

2.4 

Usos 

O Parque tem uma utilização diversificada com diferentes utilizadores, níveis de intensidade de 

utilização e modos de apropriação ao longo do dia e semana. Ao longo dos dias de semana é 

sobretudo utilizado por clientes e funcionários do Clube VII, desportistas na sua corrida diária, espaço 

de passeio de cães e a algumas concentrações de turistas. No período noturno são detetáveis 

utilizações marginais como é o caso da prostituição. Parte desta pouca utilização deve-se aos seus 

complexos percursos e pela sua monumentalidade que não permite que se torne num simples jardim 

para os habitantes. 

A sua utilização intensifica-se aquando da realização pontual de feiras, exposições, concertos, 

transmissões desportivas, eventos temporários, nomeadamente a feira do Livro de Lisboa, diversos 

festivais de música como o Meo Out Jazz, Aldeia Natal, Transmissão do Campeonato Mundial e 

Europeu de Futebol. 

Seja em atividades recreativas ou em eventos de maior dimensão, não são clarificados os usos dos 

espaços que se parecem desenvolver de modo aleatório e disperso. 

O topo do Parque, pelo interesse na vista sobre o Tejo, é lugar de concentração de turistas, alguns 

aventuram-se ao longo da Alameda Central mas as zonas laterais arborizadas não têm visitantes. 

Aos fins-de-semana há um pouco mais afluência, mas principalmente para as áreas perto dos 

restaurantes. Mesmo assim, o Botequim do Rei não tem de momento uma utilização relevante pois tal 

como os percursos do Parque, estão ambos ocultos pela arborização. É durante as realizações de 

eventos temporários que há mais afluência de pessoas, que se concentram na zona do evento ou no 
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corredor central. As áreas laterais ao parque parecem ser esquecidas, e pela pouca visibilidade 

devido à densa arborização, tornam-se num local propício a atividades marginais. 

O Pavilhão Carlos Lopes foi em tempos um ponto forte ao acolher atividades e eventos desportivos, 

mas atualmente, pelo seu estado degradado, já não se adequa às dinâmicas do Parque. 

A Estufa Fria é também um elemento de atração turística, visitas de estudo e eventos, mas pela sua 

dimensão e posição constitui uma barreira no acesso ao Parque. A sua proximidade e acesso através 

da Alameda Edgar Cardoso evidencia a sua condição periférica e funcionamento independente ao 

Parque. 

O Jardim Amália Rodrigues é uma das zonas de maior afluência, funcionando de modo isolado ao 

Parque, tal deve-se não só à sua ligação com a ciclovia de Monsanto e com a Universidade Nova, 

mas também pelo seu restaurante e café, pela sua proximidade ao centro comercial El Corte Inglés e 

pela separação que a Alameda Cardeal Cerejeira representa entre o Jardim e o Parque, 

constantemente obstruída pelo tráfego e paragem de autocarros turísticos. 

 

2.5 

Síntese 

A área de estudo sempre foi alvo de duas questões principais: responder à expansão e 

desenvolvimento da cidade e constituir um grande espaço verde de serviço à população como área 

de lazer. 

O Parque Eduardo VII reúne várias características e potencialidades para se tornar num dos parques 

urbanos mais atrativos da cidade de Lisboa. Encontra-se numa posição central da cidade, apresenta 

facilidade de acesso a nível de transporte público e privado e boa capacidade de resposta hoteleira 

nas suas imediações. É um importante elemento do espaço urbano funcionando, pela densidade de 

vegetação, como uma barreira ao ruído permitindo-lhe ser um local de contemplação e reflexão, e 

articular diferentes interesses culturais, turísticos e de lazer. 

Os percursos do Parque encontram-se desvirtuados e não satisfazem a necessidade de ligações e 

atravessamento, no entanto carregam a memória e história do que o Parque outrora já foi e 

constituem uma possibilidade de repensar a estrutura interna do Parque. 

Ao longo da história verificou-se o desejo da existência de um marco arquitetónico no Parque: o plano 

para a instalação do Palácio da Cidade no topo do Parque, agora um espaço de jardim renovado e 

qualificado, e a integração do Pavilhão Carlos Lopes, desqualificado e que de momento se apresenta 

como um ponto fraco, uma peça escultórica sem participação no Parque. Mas esta continua a ser 
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uma necessidade atual do local, tendo de conviver com a existência de edifícios baixos no interior do 

Parque, continuando este a ser uma zona predominantemente verde e onde a presença do edificado 

não se deverá sobrepor ao jardim. 

A posição do Pavilhão Carlos Lopes é o ponto-chave para o desenvolvimento do projeto, com 

destaque no Parque, sendo a opção para a localização do novo Centro de Congressos, usando o 

aterro positivamente ao integrar o edifício de modo a interligar as cotas do jardim e assim facilitar o 

acesso e o atravessamento do Parque desde a Avenida Sidónio Pais à Alameda Central. Esta área 

em torno do Pavilhão é caracterizada pela densa vegetação e pela clareira, formada devido ao solo 

impermeabilizado, permitindo a integração do novo edifício neste espaço respeitando os espaços 

verdes. 

O novo Centro de Congressos será o elemento estruturante na requalificação do Parque com o 

objectivo de recuperar e clarificar a sua relação com a cidade. No entanto, a integração de um 

equipamento deste tipo no Parque vai reflectir-se numa alteração não só da sua dinâmica de 

utilização e de funcionamento, mas também da dinâmica da cidade e das suas infraestruturas. Irá 

tirar partido e expandir a dinamização económica já existente, assente na grande capacidade 

hoteleira e comercial em seu redor e na Avenida da Liberdade, clarificando a centralidade do local. 

O Parque Eduardo VII tem a potencialidade de se tornar num pólo multifuncional de grande 

importância na cidade, para a qual é fulcral a contribuição obtida pela integração do Centro de 

Congressos aproveitando da melhor maneira os recursos e a situação do Parque. 
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Figura 7. Ortofotomapa – Implantação da Proposta 
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3 

A Proposta 
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3.1 

Parque 

O Parque Eduardo VII caracteriza-se pela sua localização no topo do principal eixo (histórico) da 

cidade que se desenvolve desde da Praça do Comércio até à rotunda do Marquês de Pombal, 

assumindo uma posição central estratégica na cidade de Lisboa. 

O Parque foi objeto de inúmeras propostas e diferentes visões urbanas, prevalecendo o desenho do 

arquiteto Francisco Keil do Amaral. Com o passar dos anos, diversos elementos considerados 

perturbadores e outros que não constam do plano de Keil do Amaral, surgiram no Parque, em 

especial o Pavilhão Carlos Lopes, o equipamento desportivo do Clube VII, o edifício administrativo do 

metro e outras pequenas construções. (Detalhe no desenho 01, Volume II) 

As duas questões principais que se debateram desde o início do projeto foram a estratégia a adotar 

relativamente ao Pavilhão Carlos Lopes e a importância do desenho proposto por Keil do Amaral. 

O Pavilhão Carlos Lopes foi alvo de diversas alterações ao longo dos tempos, tendo sofrido 

alterações profundas à sua arquitetura, encontrando-se atualmente descaracterizado, degradado, 

abandonado e sem utilização, apresentando-se como uma peça escultórica no Parque. Os seus 

espaços interiores apresentam pouca qualidade arquitetónica encontrando-se o edifício 

estruturalmente instável, caracterizado por uma estrutura de ossatura metálica com revestimento a 

painéis de gesso (material não duradouro), o Pavilhão não irá ser considerado na nova construção. 

Pelo contrário, o valor do desenho do Parque proposto por Keil do Amaral, apesar das 

descaracterizações pontuais, está na história e memória que lhe estão associadas. O seu desenho foi 

especialmente pensado para o local, não só como modo de monumentalizar o grande eixo da cidade 

mas igualmente fazendo a continuação e o coroamento da Avenida da Liberdade. Como tal, irá ter-se 

em consideração a sua presença e será assegurada a sua manutenção. 

A proposta procura reinventar o desenho do Parque segundo o traço do arquiteto Keil do Amaral, não 

só equilibrando as dimensões das zonas verdes periféricas e eliminando as construções invasoras, 

mas também redesenhando uma circulação viária interior contínua ao Parque, essencial para o 

funcionamento do novo Centro de Congressos. (Detalhe no desenho 02, Volume II) 

O Clube VII e o edifício administrativo do metro, enquanto elementos perturbadores, constituindo 

obstáculo à permeabilidade do Parque e à fluidez de percursos, serão recolocados. O primeiro será 

posicionado numa área aparentemente esquecida no Jardim Amália Rodrigues, o extremo Poente 

junto à Rua Castilho sobre o estacionamento subterrâneo. Os serviços do segundo, de área reduzida, 

poderão ser integrados noutros edifícios do metro ou mesmo no programa do Centro de Congressos. 

A nova via de circulação interna é uma extensão da Avenida Sidónio Pais em simetria à Alameda 

Edgar Cardoso realçando o carácter monumental, equilibrando o desenho do Parque e reafirmando a 
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entrada pela rotunda do Marquês. A necessidade de ligação entre o Parque, a cidade e as suas 

principais artérias é uma das estratégias de desenvolvimento da proposta. 

O local de implantação para o novo edifício deverá respeitar o desenho original do Parque, sem 

quebrar a Alameda Central, mantendo a fluidez dos percursos e intervindo o menos possível na 

mancha arbórea. 

A área onde se encontra o Pavilhão Carlos Lopes identifica-se com estas características, tem um 

grande espaço livre em volta sem arborização, é de boa acessibilidade por estar próximo do limite do 

Parque em ligação à Avenida Sidónio Pais e não quebra a unidade do Parque conseguindo-se aqui 

uma oportunidade de redesenho dos percursos perdidos pela implantação do Pavilhão e pelo 

estacionamento abusivo em torno do mesmo. Deste modo, usando a sua posição para o corpo da 

nova construção, é também preservada a sua presença. 

A localização do Pavilhão é o ponto de partida para a implantação do novo Centro de Congressos de 

Lisboa pela sua presença dominante no Parque. O desenho de Keil do Amaral enquanto testemunho 

arquitetónico e histórico, e a volúpia do jardim pela grande mancha arbórea são condicionantes para 

o desenho do novo Centro de Congressos. 

Este tipo de intervenção deve impor uma linguagem coesa baseada na sobriedade e simplicidade dos 

elementos arquitetónicos, de modo a dar continuidade e profundidade ao jardim e simultaneamente 

enfatizar o efeito cénico do Parque. 

3.2 

Programa 

O programa para o novo Centro de Congressos é proposto pela Câmara Municipal de Lisboa após 

um estudo prévio elaborado com o fim do lançamento de um concurso público, sendo este o ponto de 

partida para a elaboração do projeto. 

Este programa preliminar considera oito áreas funcionalmente diferentes resultando numa área total 

de intervenção de 58.990 m
2
 que compreende uma área bruta de 43.220m

2
 e áreas exteriores de 

14.770m
2
. 

A primeira área integra todos os espaços de circulação e os grandes foyers, cafetarias, instalações 

sanitárias e todas as zonas técnicas de arrumos e apoios necessários, em suma, as áreas comuns 

gerais públicas num total de 10.923m
2
. 

A segunda, define-se pelas áreas de apoio e serviço que englobam a empresa gestora, a limpeza e 

gestão de resíduos, o centro de controlo e segurança, o cais e acesso para cargas e descargas, 

armazéns, catering, áreas de trabalho para o staff e áreas de apoio desportivo incluindo zona médica 

e de recuperação, ocupando 4.682m
2
. 



36 

 

Figura 8. Distribuição do Programa nos Pisos Superiores – Axonometria Explodida 
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Figura 9. Distribuição do Programa nos Pisos Inferiores – Axonometria Explodida 
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O grande auditório, com capacidade para 5.000 espectadores, o centro de reuniões e escritórios, e o 

centro de exposições são respetivamente a terceira, quarta e quinta área. São estes os grandes 

espaços que definem o conceito e a forma do edifício por serem os maiores, 4.740m
2
, 7.917m

2
 e 

5.933m
2
, pela mesma ordem. 

A sexta área compreende a zona de refeições e banquetes, inclui a sala de eventos e o apoio 

perfazendo 2.048m
2
. 

Por último, o estacionamento com 4.920m
2
 e, as áreas exteriores de 14.770 m

2
 que incluem terraços 

e todos os arranjos exteriores do terreno e do Parque que também fazem parte do plano da CML. 

As atividades desportivas não fazem parte dos habituais usos de um centro de congressos nem se 

encontram discriminadas neste estudo prévio, no entanto, em memória do Pavilhão Carlos Lopes 

torna-se pertinente a sua inclusão no programa de forma adaptada aos espaços do Centro de 

Congressos. 

O programa estabelecido pela Câmara Municipal de Lisboa é tomado como uma referência e base de 

trabalho, pois pela sua extensão conclui-se que é necessária a sua reinterpretação. 

Em termos funcionais, o grande objetivo é a concentração do programa de forma estratificada de 

modo a idealizar um edifício multifuncional que albergue simultaneamente várias atividades a partir 

de espaços adaptáveis e polivalentes. Neste sentido o programa será reajustado e redimensionado 

garantindo a inclusão de todas as áreas mencionadas ao combiná-las num mesmo espaço. A 

pluralidade requerida obriga a soluções versáteis que facilmente se adaptem aos diversos usos 

pensados para um mesmo local. 

O acesso à área de intervenção é um dos pontos de partida para a configuração funcional, este 

pertence aos caminhos de atravessamento do Parque e faz parte do espaço público ao conectar 

diferentes cotas. A entrada no edifício pode ser feita em diversos pontos distintos de acordo com o 

ponto de chegada. 

A entrada principal faz-se pela Avenida Sidónio Pais, pela praça de receção diretamente alinhada 

com a estação de metro do Parque. Esta praça permite o acesso direto ao foyer do piso 0, o qual se 

assume como o elemento de distribuição ao encaminhar o público para o grande auditório ou em 

torno dele. Neste piso pode-se ainda usufruir de uma cafetaria com ligação directa ao jardim a partir 

de uma depressão no terreno, e de todo um conjunto de serviços de apoio aos visitantes e aos 

eventos como balcões de receção, bengaleiros, instalações sanitárias, arrumos, área destinada à 

imprensa e controlo de acessos, espaços indispensáveis num piso principal de entrada. 

A praça pode funcionar também de modo independente ao Centro, servindo como ponto de acesso 

ao metro e ao estacionamento. 
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Prevê-se uma área, sob a praça, no piso -1, constituindo um hall de acesso ao metro que se conecta 

com as infraestruturas já existentes uma vez que se encontra em alinhamento direto com as mesmas. 

O estacionamento compreendido no piso -2 e o hall de acesso ao metro, estão interligados por 

elevadores e escadarias verticais que permitem a saída e a entrada direta pela praça sem 

necessidade de passagem pelo edifício. 

Outra das entradas no edifício, situa-se junto à Alameda Central do Parque, ligada à entrada principal 

pelo foyer em torno do auditório, ambas contribuem para o funcionamento em pleno do grande piso 

de entrada e distribuidor, delimitando-o. 

O primeiro piso constitui a terceira oportunidade de entrada, recebendo os visitantes provenientes dos 

percursos longitudinais do Parque. Este piso é a grande área de exposições pensada para que se 

possa transformar numa área de acolhimento de eventos desportivos só possível devido ao grande 

pé-direito central e ao uso de bancadas retrácteis. É provido de instalações sanitárias e cafetarias de 

apoio aos eventos. (Detalhe no desenho 07 e 16, Volume II) 

Os espaços de reuniões, escritórios e a secção administrativa ocupam o segundo piso, caracterizado 

por uma grande área livre que se subdivide para criar pequenos espaços. O layout deste piso, à 

exceção das infraestruturas de apoio e dos núcleos verticais, está em constante mudança, a partir de 

painéis móveis que permitem redimensionar as salas, reorganizando o espaço de acordo com as 

exigências do momento ou dos eventos a realizar. Ao ser uma área de trabalho, pela afluência de 

pessoal, encontra-se em ambos os extremos longitudinais lounge e cafetarias de apoio. Este piso não 

constitui um ponto de acesso principal através do exterior, embora a partir da ponte seja possível o 

acesso direto ao jardim a Norte, junto ao Botequim, onde existe um espaço de restauração, 

facilitando o acesso a este serviço aos funcionários no horário de pausa e almoço. 

O estacionamento é outro dos pontos de entrada a partir do acesso pela Avenida Sidónio Pais, 

trabalhadores, funcionários e visitantes podem chegar ao edifício através dele. É pela entrada do 

estacionamento que se acede ao cais de carga e descarga, ambos no piso -2. Este piso compreende, 

junto ao cais, o tratamento de lixo e resíduos, armazéns de limpeza, a cozinha – próxima de um dos 

núcleos verticais para serviço de apoio na realização dos banquetes – os respetivos economatos e 

um grande armazém para depósito de mobiliário, material audiovisual, material de manutenção geral 

e de eventos temporários e exposições. 

Junto ao estacionamento e ao seu acesso situam-se os balneários para os funcionários permanentes, 

o posto médico com uma enfermaria e as salas de segurança, videovigilância e controlo. As salas 

dedicadas aos artistas como os camarins e local de preparação, a zona VIP e as áreas de trabalho 

para os técnicos da luz, som e vídeo, situam-se também neste piso. 

Todos os espaços do piso distribuem-se ao redor de um grande foyer de duplo pé-direito que 

proporciona o acesso ao auditório junto ao palco, para os artistas e para o público. 
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Figura 10. Secções Longitudinal e Transversal, Sobreposição do Programa Funcional 
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O auditório tem capacidade total para uma plateia de 3900 espectadores sentados, com uma 

configuração que permite a sua subdivisão em três pequenas plateias, a partir de painéis acústicos, 

que poderão funcionar de modo autónomo com acessos independentes. 

A entrada principal para o auditório é através do foyer no piso 0, porém o sistema de foyers entre o 

piso -2 e o piso -1 dão acesso à cota inferior e à cota intermédia, respetivamente. 

O piso -1 é também o elo de ligação entre a nova entrada para a estação de metro do edifício e os 

restantes espaços do Centro. A sua galeria que rodeia o auditório permite ao visitante seguir para os 

pisos interiores através de duas escadarias em espiral ou a partir dos núcleos verticais. Através da 

galeria é possível aceder a uma sala polivalente, para pequenas conferências com capacidade de 

294 lugares sentados. 

Este piso alberga duas áreas distintas, sendo a primeira destinada a funcionários e eventos 

temporários que compreende um centro de negócios, apoio administrativo, salas de apoio para o staff 

e balneários. A segunda caracteriza-se pelo suporte a atividades desportivas, com balneários 

diferenciados para as equipas, uma zona dedicada aos árbitros e uma zona médica de recuperação e 

fisioterapia.  

A proposta de organização distingue-se pela sobreposição das maiores e principais áreas 

programáticas: o auditório, a sala de exposições/campo de jogo e os escritórios/salas de reunião, e, 

pela compatibilização do espaço, tornando-o flexível, permitindo em vários eventos uma utilização 

diferenciada das mesmas salas, como se verifica na sala de exposições adaptável a eventos 

desportivos e nos escritórios ajustáveis a salas de reuniões. 

A combinação destas duas características é uma solução engenhosa que clarifica o arranjo do 

edifício, simplificando o extenso programa. 

É fundamental para um bom e correcto funcionamento de um equipamento desta escala, não só as 

relações programáticas adequadas mas também a clareza das suas funções e acessos. 

 

3.3 

Conceito 

A proposta para o novo Centro de Congressos assume-se não apenas como um objecto 

arquitetónico, mas como parte integrante da estrutura urbana do Parque relacionando-se com as 

artérias da cidade e constituindo-se como a ligação entre os espaços e os principais caminhos no 

Parque assumindo-se como um elemento desse percurso. 
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Figura 11 e 12. Palácio de Cristal del Retiro – Exterior e Interior 
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A implantação do novo edifício sobreposto ao Pavilhão Carlos Lopes é uma oportunidade para a 

resolução do problema da descontinuidade de percursos e atravessamentos. Situa-se no topo de um 

aterro dificultando o atravessamento transversal do Parque dado que este está numa cota mais 

elevada precisamente entre a Alameda Central do Parque e a Avenida Sidónio Pais. 

Deste modo, uma das premissas para o desenvolvimento do projeto é a clarificação dos percursos 

existentes e a definição de uma complexidade de atravessamentos com destaque para um novo 

percurso transversal público e privado que faça a ligação entre o interior do Parque e a Avenida 

Sidónio Pais através do edifício, tornando-o num ponto fulcral de acesso. 

Os percursos existentes, desenhados por Keil do Amaral, assim como a área livre deixada pelo 

Pavilhão Carlos Lopes foram o primeiro ponto de desenvolvimento da proposta pois contribuíram para 

o condicionamento do conjunto edificado que juntamente com o desejo de evitar o abate de árvores 

definiram o limite de implantação para a proposta. 

Pretende-se que o edifício do Centro de Congressos se estabeleça em harmonia com a envolvente e 

com o jardim à semelhança da relação do Palácio de Cristal com o Parque El Retiro, em Madrid, 

assumindo-se como uma reinterpretação contemporânea deste tipo de equipamentos onde a 

transparência é predominante fundindo-se com a natureza. 

Com o fim de respeitar o existente é essencial uma implantação contida. Assim, a proposta 

desenvolve-se concentrando os espaços, como empilhando e estratificando as principais e maiores 

áreas do programa numa posição central, de modo a tornar o edifício mais compacto libertando 

espaço para o Parque, para os atravessamentos e fluxo de pessoas, em conformidade com o que 

acontece com o edifício e a praça do Fórum Barcelona, em Espanha, dos arquitetos Herzog & De 

Meuron. 

Parte do edifício do Fórum aparenta flutuar libertando a praça e formando um grande espaço coberto 

exterior que nasce como remate de um dos extremos da cidade de Barcelona e da grande Avenida 

Diagonal, equivalente à posição que o Parque Eduardo VII ocupa em relação à Avenida da Liberdade 

e à cidade de Lisboa. Como modo de optimizar a função, flexibilidade e relações espaciais, os 

arquitetos optam por um arranjo dos espaços que acomoda as áreas de exposição, escritórios e 

restaurante em torno do auditório, o qual assume uma posição central. 

Semelhante estratégia foi adotada no desenvolvimento do Centro de Congressos de Lisboa, 

posicionando o espaço em destaque, mais especificamente colocando o auditório no centro do 

edifício que se estruturará em torno dele e se assume como um elemento isolado marcando a sua 

presença no Parque. 
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    Figura 13 e 14. Fórum Barcelona – Planta e Secções; Exterior 
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3.4 

Configuração Espácio-funcional 

Para a evolução do novo edifício, devido à sua localização central no Parque e à sua envolvente com 

densa vegetação, houve uma procura de alinhamentos e proporções relacionados com as pré-

existências, principalmente, pela sua proximidade, os edifícios na Avenida Sidónio Pais, cuja vista 

sobre o Parque não se pretendeu quebrar. O mesmo se aplicou em relação ao miradouro no topo do 

Parque restringindo a altura máxima para o Centro de Congressos. 

Dada a dimensão do programa, o projeto caracteriza-se pela sobreposição das áreas funcionais, 

compactando o edifício e distribuindo-as de forma estratificada, concentrando o programa num só 

ponto sem estender a implantação do edifício pelo jardim, evitando o impacto no Parque e na sua 

arborização. Define-se assim um edifício de cinco pisos posicionados consoante a sua especificidade 

e de acordo com as condicionantes do local e as funções a desempenhar. 

O planalto ocupado pelo Pavilhão Carlos Lopes, compreendido entre a Avenida Sidónio Pais e a 

Alameda do Parque, foi o local selecionado para o encaixe do novo edifício no terreno. 

O Centro de Congressos desenvolve-se em três pisos enterrados e dois ao nível do jardim, numa 

situação de alinhamento direto não só com o arranjo de percursos de Keil do Amaral mas também 

com os quarteirões existentes. 

O piso de entrada, ou piso 0, encontra-se parcialmente enterrado, embutido no aterro, fazendo a 

ligação entre a Avenida Sidónio Pais e a Alameda Central a partir de duas praças ligadas pelo interior 

do edifício através do foyer de entrada e caracteriza-se pela posição central do auditório de formato 

circular. (Detalhe no desenho 05 e 14, Volume II) 

A praça atual do metro, que liga a Avenida António Augusto de Aguiar à Avenida Sidónio Pais, 

estende-se no alinhamento dos edifícios que a definem estabelecendo uma das duas praças que se 

prolongam para o foyer de entrada do novo edifício. Esta praça resulta do afastamento do novo 

conjunto edificado em relação à Avenida, abrindo o espaço e marcando a grande entrada 

anunciando-a aos visitantes. Representa o ponto de chegada e afluência de pessoas tornando-se 

num espaço pedonal, limitando o acesso viário neste ponto a passagem condicionada na Avenida 

Sidónio Pais para acesso ao Centro. O edifício assume-se como um elemento marcante pela sua 

presença em relação à Avenida Sidónio Pais, encontrando-se ligeiramente elevado em relação à 

praça e à Avenida, sugerindo a ideia de uma acrópole conferindo à entrada principal um momento de 

expressão arquitectónica e impacto visual. (Detalhe no desenho 10, Volume II) 

Junto à Alameda Central está a segunda praça, de menor dimensão, que tal como a primeira, se 

estende para o foyer do piso de entrada criando uma alternativa de acesso ao edifício pelo interior do 
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 jardim. As praças estão interligadas, permitindo o uso do foyer de entrada do edifício para 

atravessamento direto e à mesma cota entre a Avenida Sidónio Pais e a área central do Parque. 

(Detalhe no desenho 11 e 20, Volume II) 

 

 

 

 

Figura 15. Axonometria Geral do Edifício 
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Ambas as praças constituem um espaço de transição entre as cotas do jardim e da Avenida, e 

permitem o atravessamento exterior pela subida e descida através de escadarias que complementam 

os percursos de Keil do Amaral, tornando mais complexa e completa a questão dos atravessamentos 

do Parque.  

O piso do jardim, piso 1, caracteriza-se pela implantação no espaço compreendido entre os caminhos 

longitudinais recuperados do desenho original dos percursos para o Parque, de forma retangular, 

apresenta uma planta livre para contemplação do jardim. Este piso e o piso 2 estão intimamente 

ligados, não apenas por fazerem parte do conjunto edificado, mas também por contribuírem em 

conjunto para um dos grandes momentos do edifício. (Detalhe no desenho 06 e 15, Volume II) 

O piso 2, de maior área que o anterior, encontra-se centrado sobre o piso do jardim criando uma 

galeria coberta exterior ao seu redor. Esta galeria coincide com o caminho longitudinal do Parque 

nesta zona, passando este percurso a fazer parte da experiência do edifício assim como, o próprio 

edifício se torna parte do atravessamento longitudinal do Parque. (Detalhe no desenho 08 e 17, Volume II) 

A laje do segundo piso recortada ao centro, permite uma área de grande pé-direito entre o piso 1 e 2, 

com uma altura de 12 metros, formando um espaço de grande impacto que se destaca pelo contraste 

e sensação de imponência ao transitar dos outros espaços de pé-direito mais reduzido. Os 12 metros 

são conseguidos por uma grande clarabóia central que se estende de modo a conduzir a luz natural 

através do interior do edifício aos escritórios que tomam lugar no piso 2. (Detalhe no desenho 11 e 20, 

Volume II) 

O piso 2 tem a possibilidade de acesso direto pelo exterior através de uma ponte que se agrega aos 

percursos longitudinais do Parque ligando este piso a uma cota do jardim próxima do Botequim. 

A circulação entre os pisos é efetuada através de escadas rolantes ou de núcleos de comunicação 

vertical, um ponto comum a todo o edifício fazendo também a conexão ao piso -1 e -2 ambos 

enterrados. Estes pisos nascem da procura de área para o programa, necessário ao correcto 

funcionamento do Centro, e aproveitam o espaço deixado em torno do auditório devido à grande 

diferença de pé-direito para a instalação de uma plateia com boa visibilidade. Ao invés de se 

prolongar estes pisos longitudinalmente, estes são desenvolvidos sob as praças construídas no piso 

de entrada. (Detalhe no desenho 10, 11, 19 e 20, Volume II) 

A configuração do auditório distancia-se da convencional. É caracterizada por um formato circular 

próximo dos anfiteatros gregos, onde na zona de entrada a curva é ligeiramente achatada. O 

auditório, pelo seu formato, maximiza o número de lugares, cria a aproximação dos espectadores ao 

palco e melhora a sua performance acústica. (Detalhe no desenho 06 e 14, Volume II) 

Existe um espaço de duplo pé-direito em torno do auditório compreendendo os pisos -1 e -2, os quais 

por sua vez se organizam em torno deste espaço. No piso -1 desenha-se também uma galeria ao 

redor do auditório. (Detalhe no desenho 04 e 13, Volume II) 
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Figura 16. Configuração dos Pisos Superiores – Axonometria Explodida 
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Figura 17. Configuração dos Pisos Inferiores – Axonometria Explodida 
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A organização espacial interior do edifício é marcada pela variação de pé-direito e pelo desenho 

geométrico aproximadamente simétrico, acentuado pelas grandes áreas centrais e pela posição dos 

quatro núcleos verticais. 

Exteriormente assume-se por um edifício de forma retangular baixo e alongado, que cumpre as 

restrições em altura e em extensão de modo a integrar-se no jardim, não se sobrepondo ao Parque 

nem ao arvoredo e sem quebrar a sua leitura. O próprio equipamento torna-se parte do Parque ao 

unir o espaço construído com os percursos e caminhos existentes recuperados, criando uma nova 

rede de atravessamentos possíveis. 

O novo Centro de Congressos nasce não só da sua relação com o Parque e a da sua envolvente, 

mas também do programa e da estrutura que contribuem para um conjunto permeável em que o 

usufruto do edifício e do jardim se complementam. 

 

3.5 

Segurança 

Um equipamento desta importância e dimensão tem que prever e cumprir condições mínimas gerais 

de segurança e meios de evacuação. 

É necessário garantir, para o adequado funcionamento do edifício, a existência de saídas, em número 

e largura suficientes, correctamente distribuídas e sinalizadas. As vias de evacuação devem ter a 

largura apropriada e a distância a percorrer deverá ser limitada. 

As saídas que servem os diferentes espaços do novo Centro de Congressos distribuem-se ao longo 

do perímetro edificado, são distintas e a sua localização minimiza a possibilidade de percursos em 

impasse permitindo uma rápida evacuação. O abandono do edifício é realizado a partir de vias 

horizontais de evacuação que conduzem directamente a vias verticais ou ao exterior do edifício. 

As vias verticais de evacuação correspondem aos quatro núcleos de escadas que são comuns a 

todos os pisos do edifício e se caracterizam por escadas protegidas ou enclausuradas. Um edifício 

desta escala deverá possuir no mínimo duas vias deste tipo, mas devido à extensão horizontal do 

projeto são consideradas mais duas. 

A distância a percorrer interiormente até se atingir a saída mais próxima para o exterior ou uma via de 

evacuação vertical protegida deverá ser de 30 metros e pode atingir cerca de 45 metros, em casos de 

situações de impasse inexistentes e em locais amplos, nos quais a área seja superior a 800m
2
. 

Quando a área do compartimento em termos volumétricos é ampla, como os espaços de área 

extensa e com grande pé-direito característicos da proposta, permitindo uma altura livre de fumo 

suficiente em caso de incêndio, a distância mínima poderá aumentar o dobro. 
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Figura 18. Esquema de Evacuação do Edifício – Axonometria Explodida 
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Com esta informação em consideração, e uma vez que as áreas de foyer para cada piso são 

superiores à indicada, os núcleos de circulação vertical são colocados para que a distância mínima 

entre eles seja de sensivelmente 25 e a máxima de 85 metros, esta última fazendo com que uma 

pessoa situada ao centro de um dos pisos tenha de percorrer apenas 42,5 metros até aceder a um 

destes núcleos. Estes posicionam-se transversalmente, junto aos quatro vértices do edifício, são 

dotados de uma escada de 2,4 metros de largura, e não constituem o único meio de evacuação, uma 

vez que a maior parte dos pisos do novo edifício têm pelo menos um acesso directo ao exterior. 

A evacuação no segundo piso do Centro é possível por um acesso directo ao exterior de 3,2m de 

largura, a ponte, mas é feita principalmente através de vias horizontais de no mínimo 3,6 metros de 

largura até aos quatros núcleos de circulação vertical, para acesso ao primeiro piso. No piso 1, o 

acesso é directo ao exterior, sendo o piso do jardim apresenta uma planta livre de obstáculos 

permitindo a saída rápida da multidão presente neste piso e vinda do superior. 

No piso 0, o piso principal de entrada e saída de visitantes, o abandono do edifício é feito 

exclusivamente com acesso directo ao exterior, pelas praças, uma na avenida Sidónio Pais e a outra 

do lado oposto na Alameda Central do Parque, ou pela cafetaria directamente para o jardim. Este 

piso recebe através dos núcleos de evacuação vertical, fluxo de pessoas vindas dos pisos inferiores. 

A evacuação do piso -1 e -2 é viável pela presença dos quatro núcleos de circulação vertical que 

concedem o acesso ao piso de entrada, pelas escadarias no foyer central e pelas escadas 

posicionadas no estacionamento que ao atravessar o hall da nova estação do metro possibilitam o 

acesso ao exterior, à praça na Avenida Sidónio Pais. 

No caso do piso -2, a evacuação também pode ser efectuada através da rampa de acesso de 

veículos com ligação directa ao exterior. 

O auditório possui ao todo seis saídas regularmente distribuídas no seu perímetro, duas no piso -2, 

duas no piso -1 e duas, de maior dimensão no piso de entrada, uma vez que o mínimo de saídas para 

uma sala deste tipo com capacidade para mais de 3000 espectadores é exatamente seis. 

Em salas de espectáculos os lugares destinados aos espectadores devem ser dispostos em filas e as 

cadeiras devem ser rigidamente fixadas ao pavimento e rebatíveis. O espaçamento mínimo entre as 

as costas e o assento aberto da fila imediatamente seguinte não pode ser inferior a 0,4 metros, no 

auditório do Centro é ligeiramente maior, aproximadamente 0,45 metros. 

Usualmente o número máximo de cadeiras entre coxias é de 16 e na proposta não existem cadeiras 

entre uma coxia e a parede. No entanto o projeto considera o dobro, cerca de 32 cadeiras entre 

coxias, o que é excepcionalmente aceite uma vez o afastamento entre elas é um pouco maior – as 

coxias que servem as filas com excedente de cadeiras apresentam uma largura de 2,45 metros, 2 

metros e 1,40 metros, sendo a última a dimensão mínima considerada adequada para uma coxia num 

auditório desta escala. (Detalhe no desenho 5 e 14, Volume II) 
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É imprescindível uma análise dos critérios de segurança num equipamento como este, em especial o 

cuidado na colocação dos pontos de saída e nas distâncias a percorrer para uma densidade de fluxo 

constante nas vias de circulação, de modo a conseguir tempos de evacuação acertados. 

 

3.6 

Materialidade 

A proposta caracteriza-se pela sua subtileza na integração no Parque e na topografia, e pela intenção 

de permeabilidade. Como tal, a linguagem estrutural e material são cruciais na leitura global do 

edifício. 

Simultaneamente ao desenho do projeto é elaborada uma métrica, definindo a base estrutural do 

edifício em malha ortogonal, a partir da qual se torna evidente que o sistema estrutural será também 

estruturador do espaço. Este deverá compreender uma complexidade de elementos que não só 

suportem o equipamento mas que também o complementem e destaquem o conceito. 

O sistema estrutural divide-se em duas partes, pelas suas características físicas materiais, mas que 

se complementam. A base, parcela do edifício embutida no terreno, define-se por um sistema 

convencional em betão formado a partir de uma malha ortogonal, estabelecida a partir vigas com 2,5 

metros de altura dispostas numa quadrícula de 4,5 por 4,5 metros. Para suporte do grande vão livre 

do auditório intercala-se com a malha ortogonal um anel maciço estrutural, com um diâmetro de 72 

metros, assente em grandes pilares dispostos radialmente. A grelha em betão descarrega as suas 

forças na viga circular e nas paredes de betão armado envolventes do edifício. 

Os dois pisos superiores caracterizam-se igualmente por uma malha ortogonal, recorrendo a vigas 

assentes em pilares que se distinguem das anteriores pelo uso de estrutura metálica – perfis em aço. 

A quadrícula é proporcional à anterior mas de maior dimensão, 9 por 9 metros, o que permite o 

encaixe entre ambas para que as forças descarregadas pelos pilares metálicos se façam sobre as 

intersecções das vigas em betão. A escolha da dimensão da malha teve como base a área mínima 

apropriada para um módulo de sala de escritórios/reunião entre pilares, aproximadamente 80m
2
, e é 

inspirada, tal como a escolha dos elementos verticais estruturais, no edifício da Sede de Escritórios 

da Bacardi, na cidade do México, e no Crown Hall, em Chicago, do arquiteto Mies Van Der Rohe. 

Para uma melhor performance estrutural e funcional, as lajes dos pisos superiores são compostas 

com base num perfil colaborante e uma grelha metálica, com uma quadrícula de menor dimensão que 

a principal, que se aproxima da dimensão da pedra no pavimento, a qual é reforçada com recurso a 

placas do tipo Viroc. Este sistema permite a sua desmontagem e em adaptações do espaço a 

diferentes eventos é possível levantar a pedra para passagem de instalações eléctricas. (Detalhe no 

desenho 23, Volume II) 
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Figura 19. Esquema Ilustrativo da Solução Estrutural – Axonometria Explodida 
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Os quatro núcleos de circulação vertical comuns a todo o edifício foram pensados também em função 

da necessidade de passagem de grandes condutas de ar (AVAC) e de todos os elementos de 

circulação vertical, permitindo o atravessamento do ar ao longo de todo o edifício e a sua libertação 

ao nível da cobertura. Estes núcleos de betão armado, ao nível dos pisos superiores onde a estrutura 

é maioritariamente metálica, também são de grande importância no setor estrutural destes pisos. Os 

núcleos vão ter a função de contraventar a estrutura, ou seja, fazem o travamento da estrutura 

metálica dos pisos superiores reforçando-a em caso de sismo. 

Tal como o sistema estrutural, que se divide em duas partes, o mesmo acontece na selecção dos 

materiais como modo de realçar a imagem pretendida para o edifício. 

A escolha do betão para a parte edificada em contacto com o terreno evidencia o seu carácter 

pesado, sólido e robusto não só pela contenção do terreno, mas também como segurança e firmeza 

para o restante edifício. Os pisos inferiores enterrados são a sua base de sustentação, assim sendo o 

seu interior é materializado também por betão, no entanto destaca-se o uso de pedra natural nos 

foyers, mármore travertino branco amaciado, marcado a importância destes espaços. 

Os pisos superiores, ao nível do jardim com relação directa com o exterior, sobressaem pelo uso em 

grande quantidade de vidro e perfis metálicos com acabamento em branco mate. A materialidade 

contribui para uma concentração elevada de luz natural no interior e para a sensação de leveza, 

permeabilidade e transparência pretendida na integração do edifício no jardim, no entanto, a cor 

branca faz assumir a presença do grande equipamento como é esperado de um edifício nesta 

posição de importância e destaque. (Detalhe no desenho 21, Volume II) 

A grande clarabóia presente na cobertura do edifício não tem apenas as funções de introdução de luz 

natural e de aumentar o espaço de pé-direito para a área de atividades desportivas, a sua 

constituição material e estrutural permite o controlo da temperatura no edifício neste grande espaço 

envidraçado. À semelhança do que já tem sido realizado em edifícios de fachadas envidraçadas, esta 

clarabóia é composta por duas camadas de vidro solar, com películas e lâminas especiais, 

generosamente espaçadas criando uma antecâmara e grelhas de ventilação laterais. (Detalhe no 

desenho 22, Volume II) 

Este sistema permite que no Verão, em que as temperaturas exteriores são elevadas, o ar que é 

naturalmente aquecido na antecâmara seja ventilado para o exterior sem influenciar o aumento da 

temperatura no interior do edifício. No Inverno o ar é mantido na antecâmara, cuja temperatura 

aumenta com a exposição solar ao longo do dia, criando um aumento da temperatura interior. Para 

além deste sistema, instalaram-se junto à camada superior de vidro que compõe a clarabóia, grelhas 

de controlo de iluminação natural reguláveis de acordo com a inclinação solar. 

A escolha dos elementos estruturais e materiais é reflexo da ideia que se tem para o edifício como 

uma reinterpretação contemporânea dos Palácios de Cristal. Os pilares metálicos em quadrícula, nos 

pisos ao nível do jardim, serão elementos de destaque num volume totalmente transparente ao 
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fundirem-se visualmente através do envidraçado (também constituído por caixilharia em elementos 

verticais) com os troncos das árvores presentes no exterior. Enquanto que no Pavilhão Nórdico o 

arquiteto Sverre Fehn usa a árvore como um elemento natural integrada no interior do edifício, no 

edifício do novo Centro de Congressos de Lisboa faz-se o uso do pilar como um elemento construído 

que pretende simular a natureza. Ao transitar do jardim para o interior do edifício a floresta natural 

transforma-se numa floresta construída que culmina na descoberta de uma clareira, o espaço central 

de duplo pé-direito, totalmente transparente, onde através da clarabóia é possível vislumbrar as 

copas das árvores envolventes mais altas e o céu. 

A forma, a função e a matéria são três elementos indissociáveis que ao serem trabalhados em 

conjunto são os fatores condicionantes da imagem e visão final da obra idealizada. 

 

3.7 

Síntese 

Este projeto tem o princípio conceptual de assegurar a conservação da identidade do Parque 

respondendo simultaneamente às necessidades programáticas de larga escala de modo eficaz e 

contemporâneo. 

A integração do Centro de Congressos no Parque Eduardo VII é uma intervenção no espaço público 

que, pela forma e planeamento do edifício em concordância com os percursos pedestres do Parque, 

promove a participação das pessoas e cria simultaneamente uma nova imagem da área de 

intervenção conferindo-lhe permeabilidade ao facilitar os seus atravessamentos. 

As praças exteriores, as escadarias, as galerias e a ponte fazem parte do edifício e do arranjo de 

percursos do jardim, completando-os e permitindo apreciar a arquitetura e a natureza. Ao participar 

do edifício, participa-se do jardim, da sua topografia e das suas vistas. 

Não abdicando do impacto visual associado a estes equipamentos, a área de implantação é reduzida 

como modo de minimizar o impacto na vegetação e o congestionamento do Parque. A proposta 

sobrepõe as maiores áreas programáticas e combina diferentes funções num mesmo espaço 

permitindo máxima flexibilidade e interação espacial trabalhando o edifício como um núcleo 

compacto, libertando área de jardim. 

No interior do edifício, os espaços complementares organizam-se em torno do auditório que ocupa 

uma posição central, a zona de exposição/desportiva e as salas de reuniões/escritórios são 

concebidos como espaços híbridos adaptando-se facilmente ao programa em constante mutação. A 

atmosfera dos espaços muda com o programa e o edifício redefine-se em conformidade. 
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A conceção dos espaços ao nível do jardim, a estrutura e materialidade do edifício contribuem para 

um esbatimento da fronteira entre o exterior e o interior dissimulando até certo ponto o edifício na 

paisagem natural. 

O novo Centro de Congressos de Lisboa não funciona como um objeto independente ao Parque 

Eduardo VII, é proposto como um edifício que não só estrutura as preexistências como gera novos 

espaços no Parque, assumindo-se como um elemento funcional em termos de acessibilidade. 

É pela sucessão de espaços e caminhos desenhados que servem o edifício, o atravessam e 

acompanham a morfologia do jardim fazendo parte do seu percurso que o resultado é um edifício que 

é topografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Entrada Principal, Praça Sidónio Pais – Render/Fotomontagem 
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4 

Considerações Finais 

  



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fotografia da Maqueta 
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A proposta apresenta-se como um trabalho consolidado, consciente e informado que dá resposta à 

estratégia elaborada, ao programa e às necessidades do lugar, em concordância com os futuros 

planos da Câmara Municipal de Lisboa no contexto turístico e económico da cidade. 

O novo Centro de Congressos de Lisboa assume-se como uma estrutura urbana delineando 

simultaneamente espaço privado e espaço público pertencente ao jardim, como elemento 

estruturante da ligação entre o Parque e a cidade, eliminando os obstáculos e as descontinuidades. 

A requalificação do Parque e a construção do Centro é uma mais-valia da qual toda a área 

envolvente beneficia, promovendo este espaço na cidade ao trazer novidades às usuais temáticas, 

oportunidades e vantagens, funcionando como um pólo atrativo, satisfazendo as necessidades de 

diferentes públicos, desde turistas, cidadãos, entusiastas de cultura e desporto e participantes das 

conferências. 

A criação de eventos e marketing funcionam como uma promoção da imagem interna do Parque e 

nomeadamente da cidade de Lisboa atraindo mais investimento e uma maior adesão por parte dos 

consumidores. 

Intervir sobre um território central na cidade de Lisboa, como o Parque Eduardo VII é, sem dúvida, um 

desafio e um privilégio pelo potencial de transformação na relação entre o Parque e a cidade. 

Tanto a proposta como o presente relatório permitiram a compreensão da responsabilidade e 

significado do que é atuar numa área com uma influência tão abrangente, mostrando que não é do 

edificado em si que se consegue qualidade urbana mas sim do espaço público gerado por ele. 

É importante reforçar a pertinência do tema, bem como o interesse que a área de intervenção 

representa para a realização deste exercício, uma vez que oferece a possibilidade de, através de um 

projeto académico, participar na reflexão de um problema arquitetónico e urbanístico atual. 

Espera-se que este projeto possa contribuir para questionar o futuro desta área da cidade de Lisboa 

como modo de visionar a sua reintegração na vivência urbana.  

“Questionar a cidade, é a função dos órgãos autárquicos e de todos os seus habitantes que sentem o 

pulsar da mesma, mas é especialmente a tarefa primordial do arquitecto, ao cruzar o saber com a 

realidade do espaço físico e imaterial.”
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
 Eng.º Dr. António Carmona Rodrigues, Presidente da CML, Lisboa, 7 de Dezembro de 2005 
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Figura 22. Fotografia da Maqueta 
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Figura 23. Fotografia da Maqueta 
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