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Resumo do Relatório de Projecto Final em Arquitectura II para obtenção do 

Grau de Mestre em Arquitectura 

 
O presente relatório reporta a apresentação e fundamentação de um projecto urbano desenvolvido ao 

longo do ano lectivo 2015/2016, na cadeira de Projecto Final do curso de Mestrado Integrado em 

Arquitectura do Instituto Superior Técnico. O trabalho deu início no ano lectivo 2014/2015 e incide em 

encontrar soluções alternativas para a implantação e desenho do Novo Centro de Congressos de 

Lisboa, devendo este novo equipamento, pela sua escala, ser uma oportunidade para repensar a 

estrutura do Parque Eduardo VII. O Parque Eduardo VII, situado no eixo central da cidade, apresenta 

uma posição estratégica sendo que a sua área envolvente está, do ponto de vista hoteleiro, 

fortemente equipada, e com excelente acessibilidade. Com isto, o Parque Eduardo VII é o local 

escolhido para o projecto que se pretende retomar: o novo Centro de Congressos de Lisboa. O 

redesenho deste espaço público central para a cidade de Lisboa, é também um dos objectivos da 

proposta. 

 

Procedeu-se à análise da Área de Intervenção de Projecto (AIP) pela abordagem dos temas como, 

evolução histórica, rede viária, rede de transportes públicos, redes pedonais, estrutura edificada e 

análise física, dos quais resultam numa estratégia urbana que consiste na reflexão sobre a existência 

e continuidade das infra-estruturas presentes e a criação do novo Centro de Congressos de Lisboa 

como elemento de ligação entre parque e cidade, livre e permeável, para o usufruto da população. 

 

Considerou-se importante recorrer a um conjunto de casos de estudo de temática semelhante, para 

uma melhor reflexão sobre o tema do Novo Centro de Congressos e do desenho da cidade. A 

selecção dos casos de estudo baseou-se principalmente na intenção de reflectir sobre as realidades 

próximas do projecto urbano proposto, apoiando-se em situações urbanas semelhantes. 

 

 

Palavras-Chave: Centro de Congressos | Parque Eduardo VII | Cidade | Espaço Público | 

Continuidade 
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Abstract 

 
This report aims to present and explain an urban project developed throughout the academic year of 

2015/2016 in the course of Final Project of Master of Architecture at Instituto Superior Técnico. The 

project began in the academic year of 2014/2015 and focuses on finding alternative solutions for the 

implementation and design of the New Congress Centre of Lisbon. It will be an opportunity to 

reconsider the Edward VII Park in terms of the scale of the new facility. Edward VII Park has a 

strategic position in the city: it is located in the central axis and it’s surrounded with hotels. Given the 

excellent accessibility, it has been chosen for the project of the New Congress Centre in Lisbon. The 

redesign of this central public space for the Lisbon city is also one of the objectives of the proposal. 

 

It is preceded to the analysis of the intervention area of project (AIP) by addressing issues such as 

historical development, roads, public transportation, pedestrian networks, building structure and 

physical analysis, which show an urban strategy that consists in a reflection about the existence and 

continuity of this infrastructure. The creation of the New Congress Centre of Lisbon is a link between 

park and city, and be free and permeable to the beneficial ownership of the population as well. 

 

It is considered important to use a set of similar thematic study cases for a better reflection on the 

theme of New Congress Centre and design of the city. The intention of the study cases is to reveal the 

realities of the proposed urban design, compared with the similar situations. 

 

 

Keywords: Congress Center | Edward VII Park | City | Continuity | Public space  
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00.01. | Enquadramento Temático e Objectivos 

 

No presente relatório pretende-se apresentar e justificar as estratégias criadas e desenvolvidas na 

cadeira de Projecto Final do curso de Mestrado Integrado em Arquitectura, ao longo do ano lectivo 

2014/2015.  

 

Figura 1 - Área de Intervenção de Projecto. Fonte: TAA 

 
Dado o aumento significativo de congressos, nacionais e internacionais fundamentados pelo aumento 

do turismo de negócios, justifica-se a existência de um centro de congressos de grande capacidade, 

superior aos actuais. O Parque Eduardo VII foi escolhido para a instalação deste equipamento. Mais 

do que apenas o desenho de um edifício que acomode as funcionalidades requeridas no programa 

fornecido pela CML, é um problema de desenho urbano - uma oportunidade para repensar um dos 

espaços centrais da estrutura urbana de Lisboa: o Parque Eduardo VII. O exercício pretende 

requalificar e transformar o Parque Eduardo VII através de um novo centro de congressos de Lisboa. 

  



3 
 

00.02. | Justificações e Motivações 

 

A área de Intervenção do Projecto, o Parque Eduardo VII, é um espaço público pouco vivenciado e o 

Pavilhão Carlos Lopes, construído em 1923 no Rio de Janeiro e desmontado e reconstruído em 1932, 

encontra-se fechado por falta de condições de segurança. A procura de um centro de congressos de 

grande capacidade dá-nos a oportunidade de repensar e requalificar o pavilhão e o Parque Eduardo 

VII. Pretende-se reflectir sobre a importância do Parque Eduardo VII como um espaço da cidade de 

Lisboa, abordando a possibilidade de se vir aí a construir um edifício complexo. Este pode vir a 

constituir-se como um projecto urbano, pela sua contribuição para a cidade, e por providenciar uma 

oportunidade única para repensar uma área central de Lisboa. 

 

Tendo participado no Programa Erasmus, na Universidade de Milão, no primeiro semestre do ano 

lectivo 2014/2015, e não tendo participado dos estudos iniciais para o Novo Centro de Congressos, a 

implantar no Parque Eduardo VII, desenvolvidos no âmbito da Unidade Curricular de Projecto Final I, 

a presente proposta desenvolve-se a partir do estudo desenvolvido pelas colegas Marta Gonçalves e 

Joana Salta nesse período.  

 

00.03. | Metodologia e Organização do Trabalho 

 
O presente relatório está estruturado em três capítulos: uma análise da área em estudo, um 

diagnóstico dos problemas encontrados e por último o projecto urbano proposto. 

 

Inicialmente analisar-se-á a área em estudo para uma melhor compreensão do território. Desta 

análise fazem parte a caracterização histórica, urbana e física da cidade de Lisboa. Do mesmo modo 

serão estudadas a rede rodoviária e pedonal, a estrutura edificada, a estrutura dos espaços verdes e 

as condicionantes físicas e legais. 

 

De seguida reflectir-se-á sobre a análise realizada e os problemas encontrados. Pretendem-se 

procurar possíveis soluções para a implementação do Projecto Urbano, recorrendo a análise de 

vários casos de estudo comparáveis com a situação em análise. 

 

Por fim, apresento a proposta de Projecto Urbano que é então desenvolvido individualmente e é 

apresentada uma proposta individual adequadamente concebida, projectada e desenvolvida para a 

AIP com base em toda a análise desenvolvida até esta fase. A proposta criada assenta na 

requalificação do espaço público e na criação de um programa, formado e desenvolvido para 

dinamizar a AIP e que esteja em harmonia com o espaço público existente e criado. 
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01.01. | Localização e Identificação 

 

A área de estudo, o Parque Eduardo VII tem uma área de aproximadamente 37 hectares e é 

localizado em S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa. O parque é delimitado a norte pela Rua Marquês 

da Fronteira; a sul pela rotunda de Marquês de Pombal; a leste, pela Av. Sidónio Pais e a Ocidente 

pela Rua Castilho. É acessível por transportes públicos (autocarros e metro) e transportes privados 

(estacionamento subterrâneo).  

 

Na margem norte está o parque Jardim Amália Rodrigues (ou simplesmente, Alto do Parque), 

desenhado com base na ideia de natural versus civilizado: com a existência de olival, pomar, 

arvoredos e colina, etc.  

 

Na zona nordeste está o Pavilhão Carlos Lopes, em homenagem ao primeiro corredor português que 

ganhou uma medalha de ouro nos jogos olímpicos em 1983,e é o sítio escolhido para o desenho do 

novo centro de congresso de Lisboa. 

 

Em 1930, a Estufa-fria, de vegetações naturais exóticas, foi construída a oeste, com um lago à 

entrada. 

 

O Parque foi denominado em honra do Rei Eduardo VII de Inglaterra em 1902 e foi desenhado como 

um parque central, oferecendo aos cidadãos uma área de lazer.  

 

A configuração actual é semelhante à da intervenção do arquitecto Francisco Keil do Amaral em 1943, 

mas permite um maior usufruto do espaço, permitindo ocorrência de vários eventos temporários. 
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01.02. | Contextualização Histórica e Urbana 

 

Lisboa nasceu numa colina com exposição a sul onde se pode ver o rio Tejo. A proximidade deste e 

sua topografia, foram factores determinantes para a sua ocupação. 

 

A ocupação muçulmana em Lisboa desde 714 até 1147 marcou a cidade e o seu espaço público, os 

espaços existentes não tinham uma função de permanência, mas apenas uma função de passagem. 

 

No início do século XVI, a instalação da Corte junto ao Terreiro do Paço, modificou bastante a 

estrutura urbana da cidade de Lisboa. Em 1580, a imagem da cidade de Lisboa foi marcada pela 

remodelação maneirista do Paço da Ribeira e do Terreiro do Paço. A partir daí, a cidade que crescia 

espontânea e organicamente, começa então a ser pensada, racionalizada e materializada em 

traçados regularizados, provocando alterações na cidade existente. 

 

Em 1730 D. João V mandou regularizar a linha e margem do rio, com uma larga avenida junto ao rio 

e um passeio público, de forma a criar uma “nova Lisboa”, para dar resposta aos problemas 

insolúveis da cidade medieval e tornar Lisboa a capital do Império (Fonte: CML) 

 

Em 1755, Lisboa sofreu um terramoto que deixou a cidade num caos. O novo plano pombalino (1758) 

do Marquês de Pombal, apresenta uma visão global e integrada para a expansão da cidade. Segundo 

o plano, a nova Praça de Comércio viria a ser o centro de vida executiva e é ligada à praça do Rossio 

através de uma malha ortogonal com vias hierarquizadas. Foi igualmente introduzido o Passeio 

Público próximo do Rossio, localizado na saída norte da cidade, apontando o sentido do crescimento 

futuro. (Fonte: LOUREIRO, P.. Lisboa Pombalina - Terramoto e Reconstrução. História do Urbanismo.) 

 

A acelerada industrialização e o aumento demográfico durante o século XIX levaram a construção de 

diversas fábricas e novos bairros destinados à burguesia e operários. Adicionalmente, foram 

introduzidos espaços públicos de lazer para fazer face à crescente industrialização, destacando-se a 

abertura dos primeiros jardins públicos e lugares de miradouro, que caracterizam este período do 

desenvolvimento de Lisboa mais burguês e romântico. E o Passeio Público vai se adoptar soluções 

decorativas para servir o gosto de uma burguesia em ascensão. (Fonte: CML) 

 

O plano de expansão de engenheiro Ressano Garcia considera a abertura e a reafirmação do eixo de 

expansão para norte pela Avenida da Liberdade e Avenida da República e a definição do sistema 

viário, de espaços verdes e de espaços públicos. 

 

"Segundo este projecto, a Avenida da Liberdade, com 90 m de largura, terminará em uma grande 

praça circular, denominada de Marquês de Pombal com 200 m de diâmetro. Desta praça partirá, para 

a direita e formando com o prolongamento do eixo da Avenida da Liberdade um ângulo de 60º, uma 

rua que se prolongará até Picoas, tendo aproximadamente 873 m de comprimento por 30 m de 
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largura em um só alinhamento recto. No prolongamento desta rua, haverá outra em um só 

alinhamento recto com 425,5 m. (...)” (Fonte: Memória Descritiva do Projecto das Ruas adjacentes ao 

Futuro Parque da Liberdade). 

 

O plano do Ressano Garcia conta também com a criação de um parque, precedido da Praça do 

Marquês de Pombal, que envolveu a demolição do Passeio Público. 

   

Figura 2 - Plano da Avenida da Liberdade. Fonte: Frederico Ressano Garcia, 1879 

Figura 3 - Parque da Liberdade. Fonte: Frederico Ressano Garcia, 1879 

 
Dada a falta de experiência técnica no campo da arquitectura paisagística, a CML decide abrir, em 

1887, um concurso internacional para o Parque da Liberdade, no qual é exigido a inserção dum 

jardim zoológico - uma ideia bastante comum na época. O projecto vencedor - de Henri Lusseau, um 

arquitecto paisagista francês - nunca aconteceu, seja por falta de apoio financeiro ou pela crise 

política de 1890. 

 

O projecto do parque levou a que a Câmara começasse a adquirir os terrenos do Vale do Pereiro para 

a instalação do Parque da Liberdade (outrora nome do Parque Eduardo VII). Em 1902, a visita do rei 

Eduardo VII de Inglaterra mudou o nome do parque definitivamente. 

 

Em 1913, Miguel Ventura Terra - então vereador da CML e autor de numerosas propostas para a 

melhoria urbana para Lisboa - propôs um "Projecto Novo do Parque Eduardo VII ", que previa a 

eliminação de uma faixa de 30 m de terra ao redor do parque, marcando lotes para a construção de 

moradias de luxo, que depois foram vendidas e cujos lucros serviram para financiar as obras.  

 

Doze anos mais tarde, em 1925, os irmãos Mac Bride, Alberto e Eugénio, com o apoio do general 

Vicente de Freitas, mostraram o seu plano para a área norte da Avenida então existente. Foi a 
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persistência destes irmãos que trouxe a Portugal o arquitecto paisagista Jean Claude Nicolas 

Forestier, em 1927, que, realizaram o "Estudo do Prolongamento da Avenida da Liberdade e Arranjo 

de um Grande Parque com Cidades Jardim e Campos de Jogos ". O estudo reforçou a necessidade 

de um parque da cidade, para uma extensão do passeio marítimo e para a sua ligação aos eixos da 

cidade e sugeriu o culminar da Avenida da Liberdade em um "terraço" natural em que se podia 

apreciar o panorama da cidade. (Fonte: ROSETA, F.; MORAIS, J.. Os planos para a Avenida da 

Liberdade e o seu prolongamento.) 

 

 

 

Figura 4 - Bosque de Lisboa. Fonte: Alberto e Eugénio Mac Bride e general Vicente de Freitas, 1925 

 
Seguindo as premissas de propostas anteriores, Luís Cristino da Silva também apresentou, em 1930, 

um “Estudo do Prolongamento da Avenida da Liberdade através do Parque Eduardo VII”, no qual ele 

propôs para substituir o Quartel, que até então representava o fim da Avenida, com uma praça 

monumental a glorificar a República e com um majestoso palácio da Justiça que fariam deste lugar o 

sítio mais bonito da Capital. Dois anos mais tarde, Cristino da Silva colaborou com António Emídio 

Abrantes no "Projecto do Parque Eduardo VII e Prolongamento da Avenida da Liberdade", o qual se 

destaca o alargamento da Avenida de 90 m para 110 m com correcção de erros de perspectiva e 

ampliação do panorama para que as pessoas pudessem desfrutar da grande praça. (Fonte: ROSETA, 

F.; MORAIS, J.. Os planos para a Avenida da Liberdade e o seu prolongamento.) 

 

Em 1932, o Pavilhão Carlos foi removido do seu local original no Brasil e reconstruído no Parque 

Eduardo VII, onde permanece até hoje. Em 1936, Cristino da Silva fez outra proposta, desta vez com 

o nome de "Plano de Alteração do Eixo Norte", que definiu o fim da Avenida como um monumento ao 

Estado Novo com duas novas praças, a primeira a cerca de 100 m ao norte do Marquês de Pombal, e 

que receberia um monumento a Camilo Castelo Branco, e o segundo no ponto mais alto do 
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prolongamento da Avenida da Liberdade, com um outro monumento Nuno Alvares Pereira, ladeando 

o quadrado com edifícios públicos, especialmente o Palácio da Justiça. 

 

Figura 5 - Estudo do Prolongamento da Av. Liberdade através do Parque Eduardo VII. Fonte: Luís Cristino da Silva, 1930 

Figura 6 - Estudo do Prolongamento da Av. Liberdade através do Parque Eduardo VII. Fonte: Luís Cristino da Silva, 1930 

Figura 7 - Projecto do Parque Eduardo VII e Prolongamento da Av. Liberdade. Fonte: António Emídio Abrantes e com 
colaboração de Luís Cristino da Silva, 1932. 

 

Em 1938, encomendado por Duarte Pacheco, o Estado Novo elaborou o Plano “de Groer”. Este plano 

marcou uma nova etapa na cidade. São efectuadas análises para a definição de linhas de 

desenvolvimento da cidade, do sistema viário, espaços verdes e bairros de habitação social. 

 

A definição do sistema viário foi concretizada através de várias linhas de força do plano, 

nomeadamente os grandes radiais de saída da cidade, o percurso ao longo do rio e as circulares que 

se cruzam com os radiais. Construíram-se alguns equipamentos públicos que marcaram a fisionomia 

da cidade, tais como o Parque Urbano de Monsanto (1937), o aeroporto, a auto-estrada para Cascais 

através do viaduto Duarte Pacheco (1944), as gares marítimas e fluviais de Alcântara e Rocha Conde 

de Óbidos, entre outras. O plano envolveu as obras de terraplanagem e a plantação de árvores / 

paisagismo. O parque conseguiu os seus contornos que hoje apresenta: uma faixa central, ladeado 

por grandes massas de árvores. (Fonte: CML) 

 



10 
 

   

Figura 7 - Estudo de Urbanização do Parque Eduardo VII e Encosta da Palhavã. Fonte: Luís Cristino da Silva, 1938 

Figura 8 - Sugestão para o Prolongamento da Avenida da Liberdade através do Parque Eduardo VII. Fonte: Luís Cristino da 
Silva, 1961. 

 
A parte norte do Parque Eduardo VII, foi alvo de duas propostas de urbanização por parte do 

Gabinete de Estudos de Urbanização, coordenado em 1957 por João Guilherme Faria da Costa. 

Ambas as propostas sugeriram a implementação de um tribunal e só se distinguem pela forma como 

a estrutura do palácio foi acompanhado - A solução A admite uma composição perfeitamente 

simétrico - semelhante ao Terreiro do Paço - e a solução B olha para um plano mais livre e 

assimétrica. 

 

Entre 1963 e 1967, sob a coordenação do urbanista George Meyer-Heine, foi elaborado um novo 

Plano Director da Cidade de Lisboa (1977) com o objectivo de criar um eixo distribuidor que liga às 

radiais e que estabelece a ligação com a auto-estrada do norte; construir túneis rodoviários e o 

prolongar a Avenida da Liberdade, etc. Mais tarde, a Câmara cria a Empresa Pública de Urbanização 

de Lisboa (EPUL) para controlar a expansão da cidade. (Fonte: CML) 

 

Em 1977, iniciou-se o estudo do ‘Corredor Verde de Monsanto’, realizado pelo Professor Arquitecto 

Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, no qual foi formalizado a ideia de um Corredor Verde, constituído 

por um conjunto coordenado de espaços verdes, integrado na estrutura ecológica da cidade, que “liga” 

a cidade ao Parque Florestal de Monsanto.   

 

O corredor tem cerca de 2,5km de extensão e no total 51ha de área e é possível ser percorrido a pé e 

de bicicleta. No Parque Florestal de Monsanto, com 900ha de área, é possível desfrutar de uma rede 

de percursos mistos pedonais e de bicicleta com cerca de 40km. (Fonte: CML) 
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Figura 9 - Corredor Verde. Fonte: Google 

 
Entre 1992-95, foi elaborado o “Plano de Urbanização da Avenida da Liberdade e Zona Envolvente” 

(PUALZE), autoria dos arquitectos Manuel Fernandes Sá e Francisco Barata Fernandes, com o 

objectivo de salvaguardar o Património Arquitectónico da área, promover a melhoria dos espaços 

públicos através da sua requalificação; E melhorar as condições de estacionamento e acessibilidade, 

promovendo a fixação de actividades prestigiadas na área e valorizando ainda mais a sua imagem -

novos programas, novos espaços, suporte para uma vivência moderna. (Fonte: CML) 

 

  
Em 2001, segundo a coordenação de João Eduardo 

Marinho, foi elaborado o último plano para o topo do 

Parque, com os seguintes objectivos:  

- Não interferir nos compromissos já assumidos para a 

zona – uma unidade hoteleira com centro de 

Congressos e um edifício para centro comercial na 

lateral a nascente da Avenida escritórios e uma 

Basílica com centro de apoio à actividade religiosa na 

lateral a Poente;  

- Elaboração do Jardim Amália Rodrigues;  

- Melhor articulação do corredor verde de ligação ao 

parque de Monsanto com o Parque Eduardo VII. 

(Fonte: CML/DPU) 

 

 

Figura 10 - Plano de Pormenor do Alto do 
Parque Eduardo VII. Fonte:João Eduardo 
Marinho 



01.03. | Mobilidade 
 
O Parque Eduardo VII está localizado no centro da cidade e influencia fortemente a organização da rede 

viária. O Parque Eduardo VII induz a geração de percursos viários, que, por outro lado, conformam e 

definem os seus limites, de forma clara, como a Av. Sidónio Pais (a nordeste), a Av. Fontes Pereira de Melo 

(a sudeste), a Av. Engenheiro Duarte Pacheco e a Alameda Cardal Cerejeira (a Noroeste), que fragmenta o 

Parque. A parte adjacente, a Norte, é ladeada pela continuação da Av. Sidónio Pais, a Rua Marques da 

Fronteira, a Noroeste e a Rua Castilho, a Sudeste. 

 

 

 

Figura 11 - Planta de Acessibilidade e Transportes. Fonte: TAA 

 

 

 

Figura 12 - Rede Pedonal e Ciclovias. Fonte: TAA 

A Área de Intervenção possui uma 

rede viária hierarquizada em 4 

níveis e várias zonas de 

estacionamentos consoante a 

distância à saída de estações de 

metro (zona A: 150m de raio; zona 

B: 300m de raio; zona C: zona 

consolidada fortemente restrita 

para criação de estacionamento). 

 

Para além das estações de metro 

existentes ainda é prevista uma 

nova estação de metro, a Sudeste 

do Parque Eduardo VII.  

 

O Parque Eduardo VII está 

inserido na rede de vias 

reservadas a bicicletas de Lisboa, 

embora estas vias não sejam 

definidas no interior do Parque. 

São presentes zonas de 

estacionamento de bicicletas na 

envolvente do Parque. 

 

A rede pedonal permite aceder ao 

Parque Eduardo VII, através de 

passeios internos, os quais variam 

de materialidade e acompanham 

os desníveis do terreno, 

ramificando-se, de modo a unir 

espaços de estada, e a prolongar 

os seus limites para a malha 

urbana envolvente. 

 

Vias de Trânsito 

Passeios 

Passadeiras 

Ciclovias 

Percursos pedestres 

2º Nível 

3º Nível 

Zona A 
Zona B 
Zona C 

 

 
Estação de Metro existente 
Estação de Metro prevista 
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Figura 13 - Transportes Públicos. Fonte: TAA 

 

 
 

Figura 14 - Intensidade do Tráfego. Fonte: TAA 

 

 
 

Figura 15 - Estacionamentos. Fonte: TAA 

 
 

  

A partir do Parque Eduardo VII, se 
torna possível aceder com facilidade 
a grande parte de Lisboa. Em toda a 
periferia do Parque, proliferam 
paragens de transportes públicos, 
nomeadamente, de autocarro e de 
táxi. 
 
O Parque ainda beneficia de parte de 
rede metropolitana, estando 
disponíveis saídas a partir das linhas 
amarela (Marquês de Pombal), azul 
(Parque) e vermelha (S. Sebastião). 
 
 
 
 

O Parque Eduardo VII contribui para 
a distribuição viária, distinguem-se 3 
níveis de intensidade de tráfego 
viário.  
 
As vias com pouca intensidade de 
tráfego ao longo do dia; as vias com 
pouco tráfego durante grande parte 
do dia, permitindo picos de maior 
afluência entre as 8h e as 10h, e 
entre as 16h e as 18h; e as vias 
principais com muito tráfego e com 
congestionamentos nos mesmos 
intervalos de tempo. 
 

O estacionamento automóvel na 
envolvente do Parque é distribuído 
tanto à superfície, organizado no 
espaço-canal de ruas e avenidas, 
como no subsolo (parques 
subterrâneos). 
 
Embora existam áreas de 
estacionamento a ladear o Parque, 
ocorrem casos de procura superior à 
oferta. 
 
No entanto, verifica-se o 
subaproveitamento de parques no 
subsolo, nomeadamente o Parque 
Eduardo VII, cujo uso se restringe a 
um de três pisos. 

Paragem de Táxis 

Paragem de autocarros 

Intensidade do Tráfego 

Estacionamento Abusivo 

Estacionamento à superfície 

Estacionamento subterrâneo 
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01.04. | Estrutura Edificada 

 
O Parque Eduardo VII é um espaço público aberto com uma forte componente de sociabilidade associada 

ao ar livre. É através da comunhão entre este espaço público e a estrutura edificada que surge o volume e 

forma da cidade, definindo a materialização, espacialização e contenção do próprio Parque. 

 

 
 

Figura 16 - Densidade de Ocupação - Relação Cheios e Vazios. Fonte: TAA 

 

 

 
 

Figura 17 - índice de Ocupação. Fonte: TAA 

 
 
A cércea relativamente alta dos edifícios laterais (na Rua Castilho e Av. Sidónio Pais) aliada à estrutura 

verde, funciona como um obstáculo e limite forte em redor do Parque, confirmando a qualidade da zona de 

respiração da cidade. A existência de edifícios muito baixos no seu interior, salienta a ideia de uma zona 

predominantemente verde, onde a presença do edificado não é, nem deve ser, marcante. 

 

Densidade de Ocupação - 
Relação cheios e vazios  

AIP trata-se de uma parte da 
cidade consolidada com grandes 
espaços de respiração 
correspondentes ao Jardim Amália 
Rodrigues, Parque Eduardo VII, 
Complexo da Artilharia1, Conjunto 
da Penitenciária e de toda a zona 
a Norte composta por edifícios 
isolados. 

 

Índice de Ocupação ( Ai/ A total) 
| Implantação por quarteirão  

Áreas com índice de ocupação 
inferior a 50%: Corresponde a 
todas as zonas verdes de Parques 
e Jardins, Complexo da 
Penitenciária, Complexo da 
Artilharia1; Conjunto da 
Universidade Nova e restantes 
edifícios isolados; Áreas com 
índice de ocupação superior a 
51%: Corresponde a todas as 
zonas edificadas em quarteirão ou 
banda.  
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Figura 18 - Número de Pisos. Fonte: TAA 

 
O Parque, o Jardim Amália Rodrigues e toda a zona lateral do Tribunal propõem o conceito do Corredor 

Verde até Monsanto. Mas para isso é necessário continuar a garantir a esmagadora superioridade do 

espaço não edificado em relação ao edificado. Este será um desafio para o Novo Centro de Congressos: 

implantar uma grande área de construção num local, onde a mesma não deve ser sentida. Qualquer grande 

edifício aqui construído tende a transgredir o baixo índice de ocupação do solo actualmente verificado e 

criar um obstáculo físico e visual para quem deambula por um Parque, onde se espera verde e sem 

obstruções. 

 
Os quarteirões em redor apresentam um domínio essencialmente privado - comprovado pelo estudo dos 

logradouros – mas interrompido por um eixo claramente público correspondente ao já referido corredor 

verde, onde se incidirá o Centro. 

 
A intervenção para o novo Centro de Congressos incluirá na lógica de implantação livre. Contudo salienta-

se a importância de garantir alinhamentos e relações, não só com o edificado imediatamente adjacente mas, 

sobretudo, com os eixos viários. 

 

Intensidade de Edificação e 
Estado de conservação  

Os edifícios dentro do Parque 
apresentam um alçado baixo 
enquanto o edificado em redor do 
Parque possuem maioritariamente 
mais do que 5 pisos.  

A cidade tem o cuidado e a 
preocupação com a imagem que 
transmite, pois na sua 
generalidade o edificado encontra-
se em bom estado de 
conservação. Existem no entanto 
alguns elementos pontuais 
degradados com necessidade de 
intervenção.  
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Figura 19 - Traçados Urbanos. Fonte: TAA 

 
 

Sendo as construções consolidadas dos quarteirões próximos dos elementos fundamentais da paisagem, 

as fachadas, o seu estado geral de conservação e ritmo dos vãos, influenciarão a concepção do novo 

edifício a projectar. De um modo geral e comparativo à restante cidade, estamos perante uma zona notável 

a nível de conservação, o que justifica o grande valor imobiliário e a presença do actual Centro de negócios 

de Lisboa para onde se pretende trazer também o Centro de Congressos. 

 

 
 

Figura 20 - Época de Construção. Fonte: TAA 

  

Traçados urbanos | Malhas de 
ocupação urbana  

Malha Orgânica: Deriva do antigo 
eixo urbano das Ruas de Santo 
Antão - São José - Santa Marta - 
São Sebastião, ao qual a malha 
regular das Avenidas Novas se foi 
sobrepondo. 

Malha regular: Plano de Frederico 
Ressano Garcia. Nascem as 
designadas "Avenidas Novas", que 
definem o grande desafogo 
urbanístico da cidade de hoje.  

Edifícios em banda: Corresponde 
ao Bairro Azul, conjunto 
excepcional do desenho de 
Cristino da Silva, classificado 
como conjunto urbano de 
interesse municipal. 

 

 

Época de construção | Idade 
dos edifícios e Técnicas 
construtivas  

Período 1900-1920: Edifícios do 
Tipo Gaioleiro em alvenaria de 
Pedra e pavimentos de madeira. 

Período 1930-1940: Edifícios 
Mistos em alvenaria e betão -
armado. 

Período 1950-1960: Edifícios com 
estrutura porticada em betão -
armado preenchida por alvenaria 
de tijolo. 
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01.05. | Análise Físico – Ambiental 
 
Usufruindo de uma vista privilegiada sobre a cidade e sobre o Rio Tejo, a Sul, o Parque Eduardo VII 

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

espaços de estada de natureza distinta, envolvidos por áreas arborizadas, mais ou menos densas, nos 

limites da nascente e da poente, e na zona central, respectivamente, participante do eixo proveniente da 

Avenida da Liberdade. 

 

Figura 21 - Carta de Declives. Fonte: TAA 

 

Figura 22 - Carta de Sistema de Drenagem Natural. Fonte: TAA 

 

Carta de Declives - O parque é composto por um 

corredor central que separa as duas realidades 

topográficas. O declive deste corredor apresenta-se 

constante em contraste com uma colina que se 

impõe perante a avenida de menor declive. No lado 

oposto o terreno rebaixa para a introdução de uma 

via com um programa lúdico. 

Carta de Sistemas de Drenagem Natural - O terreno 

modela-se de forma a que a drenagem de águas 

seja feita pelos corredores (esquerdo, central e 

direito), evitando as grandes áreas de 

permeabilidade e contenção de água e escoando 

para o rio pelo caminho mais directo.  
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Figura 23 - Carta de Geologia. Fonte: TAA 

 

Figura 24 - Carta de Hidrologia. Fonte: TAA 

 

Figura 25 - Carta de Exposição Solar. Fonte: TAA 

Carta de Geologia - O parque é maioritariamente 

composto por dois tipos de rocha: basálticas e 

carbonatadas e o resto é composto por terras 

argilosas, mas devido às últimas operações 

urbanísticas é agora composto por aterro.  

 

Carta de Hidrologia - No estudo da hidrologia e da 

permeabilidade do solo, verifica-se uma zona que 

está mais permeável, que incide na maior parte no 

complexo desportivo e naturalmente na zona da 

Estufa-fria. 

Carta de Exposição Solar - Existe uma maior 

exposição solar a Nordeste apesar de o parque 

estar virado a Noroeste, devido à colina da zona das 

Amoreiras que tapa o Sol quando este se posiciona 

a Oeste do Parque. Verifica-se uma maior incidência 

da luz vinda de Sul, seguida de Sudeste, enquanto a 

parte central do Parque recebe a luz de Noroeste. 
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Figura 26 - Carta do Coberto Vegetal. Fonte: TAA

Carta do Coberto Vegetal - Ao estudar a presença 

do coberto vegetal percebe-se que existem várias 

densidades que constituem o parque, onde o 

corredor central apresenta uma baixa densidade, 

enquanto no aterro esta aumenta, proporcionando 

sombra e zonas de protecção. 



01.06. | Dinâmicas Espaço – Funcionais 

 

O Parque Eduardo VII é considerado um dos mais atractivos parques urbanos de Lisboa devido às 

suas facilidades de acesso a nível de transporte público e privado, boa localização e possibilidade de 

articular diferentes interesses culturais, turísticos e de lazer. E como espaço inserido na cidade, do 

ponto de vista ecológico é essencial pela sua ligação ao corredor verde de Monsanto. 

 

Os eventos temporários que animam a zona sul do parque (área de paragem de autocarros turísticos) 

podem estender-se ao longo do parque e em várias alturas do ano. Pode ser dado ao Parque mais 

vida através da reformulação de diversas áreas mono funcionais pouco qualificadas e manutenção de 

equipamentos existentes que afectam a atracão e a segurança do espaço.  

 

No topo do Parque localiza-se o Jardim Amália Rodrigues, onde pessoas se reúnem em três pontos: 

o restaurante Eleven, o café “Linha d’água” e a estátua de Cutileiro. Ao lado deste jardim estende-se 

o quarteirão do centro comercial El Corte Inglés, um elemento marcante na área.  

 

A passagem entre o jardim e o Parque está cortada pela via com tráfego constante, e ainda a 

paragem ininterrupta de autocarros turísticos.  

 

A Estufa-fria é um elemento marcante pela sua importância cultural, contudo as suas dimensões e 

implantação no declive torna-a uma grande barreira a contornar. Mais abaixo, o clube desportivo do 

parque é um equipamento de grande dimensão que se evidencia no parque. A ligação entre estes 

dois pontos apresenta um landscaping em excesso e várias instâncias de transgressão e negligência.  

 

O restaurante “Botequim do rei” encontra-se parcialmente oculto pelo arvoredo e a sua implantação 

sensível não permite considerá-lo como um ponto de referência, sendo apenas um nó das pessoas 

que o frequentam. O Pavilhão é um elemento marcante, pela sua volumetria e aparência. O parque 

de estacionamento circundante transforma-o num nó de pessoas de veículos.  

 

A rotunda, com o monumento ao Marquês de Pombal, é um ponto de referência de grande escala, 

constituindo um elemento marcante da zona - e inclusivamente da própria cidade.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 | CASOS DE ESTUDO 
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Para melhor reflectir sobre o tema do parque e do centro de congressos e identificar os problemas e 

potencialidades que oferecem, serão abordados neste capitulo um conjunto de três casos de estudo. 

A escolha dos casos de estudo baseou-se principalmente na ideia de reflectir sobre realidades 

próximas do projecto desenvolvido, apoiando-se em situações urbanas semelhantes. O estudo 

pretende mostrar como o centro de congressos e o espaço público articulam entre si e coexistem, 

beneficiando o utilizador e a cidade. 

 

Serão apresentados um exemplo de parque urbano: Regent’s Park, de John Nash; e dois casos de 

estudo de centro de congressos: Finlandia Hall, do Arquitecto Alvar Aalto e o Théâtre Auditorium de 

Poitiers, do arquitecto João Luís Carrilho da Graça. 

 

02.01. | Parques Urbanos – Regent’s Park 

 

O Regent’s Park está implantado no centro da cidade de Londres, em Inglaterra, e está condicionado 

por uma malha urbana consolidada. É considerado como um elemento estruturante da rede viária, 

por integrar, dentro dos seus limites, percursos viários distribuidores para a continuidade do desenho 

urbano.  

 

O Regent’s Park, com uma área total de 197 hectares, era conhecido como Marylebone Park que 

pertencia aos Parques Reais e foi utilizado como campo de caça e terreno agrícola. De modo a 

valorizar o terreno, em 1811, o Príncipe Regente encarregou John Nash para criar um plano director 

para o terreno. O arquitecto concebeu esta área em forma circular, com um lago e um canal no seu 

interior. O Parque teria 56 palacetes, além do palácio de Verão. O Plano do arquitecto não foi 

concretizado por inteiro, foram apenas construídos 9 palacetes. 

 

Embora o Parque Eduardo VII não possa ser comparado com Regent’s Park, dada a sua diferença de 

escala. A partir da análise de Regent’s Park, pode ser integrada a preocupação com o papel dos 

parques urbanos no contexto da cidade. 

 

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

vias importantes. Porém, a sua presença causa uma descontinuidade na rede viária e na cidade. 

Como poderia o Parque, com a nossa intervenção, estabelecer diálogo com as zonas urbanas 

envolventes? A proposta de implantação do novo centro de congressos e a vontade de assegurar a 

área verde do Parque, pretende fomentar a criação de um corredor verde até ao Parque Florestal de 

Monsanto, ligando as partes consolidadas da cidade. 
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Figura 27 - Implantação do Regent's Park. Fonte: Google 

Figura 28 - Vista do Regent's Park. Fonte: Google 

Figura 29 - Vista do Regent's Park. Fonte: Google 

 

02.02. | Centros de congressos 

 

02.02.1. Finlandia Hall 

 
O Finlandia Hall foi projectado pelo Arquitecto Alvar Aalto em 1962 e construído em 1972 e está 

concebido no contexto do Plano Urbano para o Centro de Helsínquia, na Finlândia. Na proposta, à 

escala urbana, o arquitecto introduziu uma Avenida da Liberdade (“Freedom Avenue”), para ligar a 

zona suburbana, a Norte, e o centro da cidade.  

 

Figura 30 - Vista Geral do Finlandia Hall. Fonte: Google 

 
O “Finlandia Hall” gera, ao longo do seu alçado principal, uma praça de chegada, a qual se abre 

sobre o meio natural em frente. Os volumes cubistas do edifício são revestidos a mármore branco de 

Carrara pois os espaços de grande importância hierárquica são frequentemente expressos no 

revestido externo do edifício. O “Finlandia Hall” tem uma área total de construção de cerca de 
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20.500m
2
, funcionando como centro de congressos e concertos. Contem sala de concertos, foyer e 

salão de música de câmara, além de outros serviços, tais como zonas de restauração, de apoio e 

técnicas. O grande auditório, sob forma de leque, com 1750 lugares foi concretizado com grandes 

preocupações acústicas. O salão de música de câmara menor foi projectado para 350 pessoas e tem 

uma parede traseira de forma livre para o palco, que se abre em caso de necessidade de expansão 

da sala. 

 

Figura 31 - Planta do 1º Piso do Finlandia Hall. Fonte: Google 

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

sobre a praça e a paisagem em redor. Este espaço prolonga-se até à ala Oeste onde se encontra 

uma parede de semi-círculos convexos, com o objectivo de preservar árvores e de promover o 

dinamismo. Alvar Aalto acredita que as pessoas que vivenciam o espaço são mais importantes do 

que o espaço em si, este deve servir de cenário para os seres humanos. 

 

A simulação do Finlandia Hall no Parque Eduardo VII, permite-nos ter uma melhor noção da 

complexidade e da escala de propostas a implementar na AIP. Ao mesmo tempo, levanta-se a 

questão: como pode o novo centro de congressos, com a sua dimensão integrar na paisagem e fazer 

dela uma parte de si? 

 

  

Figura 32 - Implantação do Finlandia Hall. Fonte: TAA 
Figura 33 - Simulação do Finlandia Hall no Parque Eduardo VII. Fonte: TAA  
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02.02.2. Théâtre Auditorium de Poitiers 
 

 

O TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, projectado pelo arquitecto João Luís Carrilho da Graça, é um 

edifício "dois em um". O complexo reúne, como o nome indica, um teatro e um auditório. 

 

O TAP começou a ser construído em 2003 (depois de dois anos de escavações arqueológicas) e foi 

inaugurado em 2008. A obra atrasou-se um ano devido à inesperada queda do tecto do auditório.  

 

 

Figura 34 - Théâtre Auditorium de Poitiers. Fonte: Google 

Figura 35 - Planta do Théâtre Auditorium de Poitiers. Fonte: Google 

 
O novo complexo acolhe sob o mesmo tecto as estruturas aglomeradas em volta do Théâtre-Scène 

National de Poitiers - o Centro Dramático e a Orquestra de Poitou - Charentes, a Orquestra Champs 

Élysées e La Chapelle Royal e o Ensemble Ars Nova, todas elas de relevo nacional e internacional. 

Portanto, o TAP tem um teatro (730 lugares, com fosso de orquestra e um palco dotado dos 

equipamentos mais sofisticados) e um auditório (1100 lugares) cujo palco cabem 160 músicos, 

estando as duas salas ligadas entre si por um hall ao qual o público acede por uma grande escadaria. 

O edifício ainda possui três salas de ensaio, um restaurante panorâmico e vários bares e espaços de 

animação, numa área total de 30 mil metros quadrados. 

 

As paredes do teatro possuem uma cor amarela-viva e estão envolvidas por uma cobertura de vidro 

fosco branco, que funciona como um ecrã permanente para a projecção de imagens e textos relativos 

à programação. Do ponto de vista funcional e urbanístico, o TAP está em continuidade com os 

edifícios vizinhos e dialoga com eles como uma promenade arquitectónica, com espaços verdes, 

aberto à circulação das pessoas, como se fosse mais um quarteirão da cidade. 

 

A simulação do Théâtre Auditorium de Poitiers no Parque Eduardo VII, permite-nos ter uma melhor 

noção da complexidade e da escala de propostas a implementar na AIP.  
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Figura 36 - Implantação do Théâtre Auditorium de Poitiers. Fonte: IA 

Figura 37 - Simulação do Théâtre Auditorium de Poitiers no Parque Eduardo VII. Fonte: IA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 | PROPOSTA 
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03.01. | Conceito | Estratégia 

 

Na primeira fase do Projecto, foram identificados os problemas fundamentais e os condicionantes da 

AIP que definiriam o conceito do projecto. 

 

O problema da ligação transversal  

 

O Parque Eduardo VII, a ilha verde no centro de Lisboa cujo objectivo é de dar lazer aos cidadãos é, 

na verdade, um espaço público pouco vivenciado. A alameda central do parque tem um declive 

razoável e constante em contraste com o restante terreno. Em geral, o parque tem uma topografia 

bastante acentuada dificultando o acesso ao parque transversalmente. 

 

Desqualificação do Pavilhão Carlos Lopes 

 

O Pavilhão Carlos Lopes, construído em 1923 no Rio de Janeiro e desmontado e reconstruído em 

1932 na zona nordeste do Parque Eduardo VII, encontra-se fechado por falta de condições de 

segurança. 

 

O Pavilhão Carlos Lopes cuja dimensão não é suficiente para satisfazer o programado projecto, 

levanta a questão do seu futuro uso: aproveitamos o pavilhão para fazer dele uma parte do Novo 

Centro de Congressos ou, vamos demoli-lo e construir um novo centro de congressos de raiz? O 

aproveitamento do pavilhão, pelo seu carácter simbólico para Portugal, implica um profundo restauro 

do mesmo ou, talvez, devido à complexidade do programa, a desmontagem e a reconstituição do 

edifício. Justifica esse processo de reconstrução? Como relacionar a linguagem arquitectónica do 

edifício com a parte nova?   

 

A procura de um centro de congressos dá-nos a possibilidade de repensar o Pavilhão e o Parque 

Eduardo VII, propondo um novo desenho para estes, que proporcionam novas oportunidades de 

requalificação e dinamização do espaço público.  

 

Dada a falta de comunicação do Parque Eduardo VII com a cidade, foi introduzido um eixo 

transversal no parque, para além do eixo longitudinal já presente. 
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Figura 38 - Novos Eixos do Parque Eduardo VII. Fonte: IA 

O eixo transversal interliga a Alameda e a Avenida Sidónio Pais e fica mais ou menos no centro do 

Parque que por sua vez, intersecta o Pavilhão Carlos Lopes. Dada a desqualificação, a 

incompatibilidade programática e a onerosa reconstrução do pavilhão, foi proposta a criação de um 

Centro de Congressos de raiz, no local do mesmo.  

 

 
 

 

Figura 39 - Conceitos da Proposta. Fonte: IG 

 
Começa-se por pegar na forma paralelepipédica do edifício existente e dividi-la em duas para 

evidenciar a ligação transversal entre alameda e a ASP. Tendo em consideração os percursos 

pedonais existentes e consoante as funcionalidades diferenciadas. Os volumes têm os acessos 

verticais concentrados na periferia e acabam por ficar desalinhados entre si, eliminando assim a 

sensação de uniformidade.  

 
A proposta consiste em dois volumes aparentemente separados entre si, mas que se assentam numa 

mesma base através da qual se faz a ligação interna dos edifícios. A superfície da plataforma cria um 

lugar de estada aos residentes e aos turistas.  
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03.02. | O Novo Centro de Congressos - uma nova proposta 

 

A linguagem do edifício 

A permeabilidade física e visual é um dos conceitos no projecto de arquitectura do Centro de 

Congressos. O uso de vidros como revestimento exterior nos dois volumes, realça a ideia dos 

volumes a flutuarem sobre a base, enquanto os elementos que contactam com a superfície do solo 

são feitos por betão preto, pelo seu cariz firme e pelo contraste que faz com os volumes vítreos. 

 

No Projecto actual, a plataforma aberta ao público é feita de calcário preto. O acesso à plataforma é 

feito por várias vias pedonais que tem origem na ASP e na Alameda, que acompanham a inclinação 

do terreno. O volume do Edifício Noroeste foi recuado, introduzindo uma rampa de acesso à 

plataforma, para além do objectivo de evidenciar a ideia de dois volumes assentarem numa mesma 

base. As claraboias introduzidas na plataforma eram de forma circular, agora são rectangulares, 

permitem a entrada da luz no hall do piso de ligação. Os assentos que delimitam a clarabóia 

oferecem aos utilizadores do espaço a possibilidade de descansar.  

 

 

Figura 40 - Fotomontagem do Projecto Base. Fonte: IG 

 

Figura 41 - Fotomontagem do Projecto Actual. Fonte: IA 
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A organização do programa 

O conjunto edificado segmenta-se em 2 unidades fundamentais, que se interligam no subsolo e à 

superfície, cujos acessos verticais encontram-se situados na periferia. O edifício noroeste tem 4 pisos, 

concentram-se nele o restaurante e a sala de banquetes no piso 1 (cota 89), salas de trabalho no piso 

2 (cota 94), zona de funcionários e de administração no piso 3 (cota 99) e as salas de reuniões que 

se distribuem nos pisos 2 e 3. O último piso é um piso técnico. O volume sudeste é dedicado aos 

auditórios, que só é acessível através de pisos de ligação entre os dois volumes. 

O volume base, evidencia-se pelo acesso ao edifício e pela distribuição entre espaços, no qual se 

localiza o Foyer das entradas principais, à cota da ASP e da alameda (cota 82.00), a área de 

exposições, entrada principal do grande auditório e acesso superior do pavilhão desportivo. No piso -

1 (cota 75.00) estão localizadas a zona de exposições, auditórios pequenos, pavilhão desportivo e 

respectivas zonas de apoio. O piso -2 (cota 72) é apenas um piso de estacionamentos. Para além de 

fornecer mais estacionamentos no piso -3 (cota 69), este piso também se destina a armazenamentos 

e toda a zona de apoio ao grande auditório incluindo camarins, backstage, etc. 

As áreas das funcionalidades foram redimensionadas de acordo com a estrutura e o ritmo de vãos. 

Encontram-se as imagens em baixo para uma melhor percepção.  
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Figura 42 - Distribuição das funcionalidades do Projecto Base. Fonte: IG 
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Figura 43 - Distribuição das funcionalidades do Projecto Actual. Fonte: IA 
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03.03. | O Novo Centro de Congressos 

 

O Lugar de Permanência 

A plataforma, para além do seu carácter de permanência, garante uma continuidade espacial com a 

cidade. Localizada à cota 89.00, o acesso à plataforma é feito por várias vias pedonais que tem 

origem na ASP e na Alameda, que acompanham a inclinação do terreno. As clarabóias distribuídas na 

plataforma permitem a entrada da luz no hall do piso de ligação e os assentos que delimitam a 

clarabóia oferecem aos utilizadores do espaço a possibilidade de descansar. A segurança é garantida 

por uma guarda de betão que não interfere com a linguagem das fachadas do Novo Centro de 

Congressos.   

Suspensos acima da plataforma encontram-se os volumes do edifício, cobertos com vidro fosco 

branco. Esta pele dupla de betão e vidro funciona como um mediador e permite as mutações no 

exterior do edifício - de cor, luz, imagem...no interior, a possibilidade de comunicação. 

 

 

Figura 44 - Maqueta: Vista a partir da alameda. Fonte: IA 

Figura 45- Maqueta: Vista a partir da alameda. Fonte: IA 

 

A Rua Interior 

O hall de entrada (cota 82.00) do Novo Centro de Congressos, de140m de comprimento e 20m de 

largura, com as entradas na ASP e na Alameda, presente como uma rua interior, permite a ligação 

transversal do Parque Eduardo VII com a cidade. Limitado por dois núcleos rígidos de acesso vertical, 

o hall é distribuidor de fluxos de pessoas no piso 0. O hall e o resto do espaço comunicam-se através 

de portas articuladas disfarçadas nas paredes laterais. Uma vez fechadas, a continuidade da textura 

garante uma leitura homogénea do espaço. 
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A recepção encontra-se embutida num dos sistemas de dupla parede estrutural. No noroeste do hall 

está o Pavilhão Desportivo e uma zona de exposições e no seu sudeste, o Grande Auditório. As 

clarabóias no tecto e no pavimento permitem não só a entrada da luz natural como também a 

comunicação visual entre os pisos. 

 

Figura 46 - Evolução do Piso 0. Projecto Base Vs Projecto Actual. Fonte: IA 

 

 

 

Figura 47 - Corte CC - Corte Longitudinal pela Rua Interior. Fonte: IA 

 

O Grande Auditório 

O edifício do auditório tem 80m de comprimentos, 60m de largura e 35m de altura. Com uma 

capacidade para 3806 pessoas e uma área total de 3200m
2
,a plateia é distribuída em 3 zonas e é 

acessível por três níveis (cota 69.00, 75.00 e 82.00). 

A entrada principal do auditório é no piso 0, o foyer que antecede o auditório tem a forma de um 

trapézio, resultado do traço duma via pedonal. À entrada do auditório estão simetricamente 

distribuídos os bengaleiros, as casas de banho e as salas técnicas. As escadas de acesso que 
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percorrem todo o auditório, pensadas no caso de emergência, ficam na periferia do auditório. Ao lado 

destas, encontram-se umas escadas que dão acesso à plateia superior do auditório.  

O auditório é igualmente acessível no piso -1 (cota 75.00) onde há uma ligação ao metro, permitindo 

o acesso dos visitantes que vem de transporte público; e no piso -3 (cota 69.00) onde é feito cargas e 

descargas, facilitando a preparação dos espectáculos. O palco localiza-se no sul do edifício, tem uma 

área de 467m
2
. Atrás deste, estão localizados o backstage e os camarins. 

No interior, as paredes de madeira, separadas do contentor, originando um espaço unitário. A 

estrutura cria um contraste com as formas mais escuras e rígidas do contentor, pelo seu material e 

sua textura e ao mesmo tempo, difunde o som fornecendo uma perfeição acústica e um bem-estar 

sensorial aos utilizadores deste espaço. 

 

 

 

Figura 48 - Corte DD - Corte Longitudinal pelo Grande Auditório. Fonte: IA 

 

O Piso -1  

Uma das evoluções no projecto foi a introdução de uma ligação ao metro da linha azul no Piso -1 do 

conjunto de edifícios, a qual não estava presente no projecto base. Esta ligação permite acesso ao 

Novo Centro de Congressos através de um modo de transporte mais rápido. O hall deste piso é 

semelhante ao da entrada principal (piso 0), espaçoso e multifuncional. Encontram-se neste piso uma 

zona de exposições, os auditórios pequenos, o pavilhão desportivo e zonas de apoio desportivo. 
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Figura 49 - Evolução do Piso -1. Projecto Base Vs Projecto Actual. Fonte: IA 

 

Os Pequenos Auditórios  

Os auditórios pequenos encontram-se no piso -1 e acompanham a descida da plateia do auditório 

grande. Foram projectadas com a ideia de ser versátil e de permitir realização de diferentes tipos de 

produção, atendendo as necessidades da intimidade, bem-estar, e optimização visual e acústica do 

espaço público de uma forma equilibrada e flexível. 

O espaço da plateia é configurado por meio de placas de fibra de gesso que produzem uma forma 

unitária e homogénea que garantem a eficácia acústica, enfatizando a performance no palco. 

 

Figura 50 - Corte AA -Corte Perpendicular à Rua Interior. Fonte: IA 
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O Pavilhão Desportivo 

Com uma área total de 2600m
2
 e um pé direito quadruplo, o pavilhão desportivo é pensado para 

vários tipos de desportos. A plateia principal tem a capacidade para 512 pessoas e as laterais 

oferecem 1230 lugares. As plateias laterais vencem um piso, dando a possibilidade do acesso ao 

pavilhão desportivo tanto através do piso -1 como do piso 0. Embora esteja localizado no piso -1, a 

luz natural entra no espaço pelos vãos projectados propositadamente no piso 1. 

 

Figura 51 - Corte BB - Corte pelo Pavilhão Desportivo. Fonte: IA 

 

O Edifício Noroeste 

Ao contrário da forma paralelepipédica do edifício do Auditório Grande, o edifício noroeste tem umas 

“dentadas” na sua forma. As dentadas correspondem a passagem e ao pátio de respiração, 

conferindo ao edifício as reentrâncias. O acesso interior do edifício é feito pelo acesso vertical na 

periferia. Encontram-se no piso 1 deste edifício (cota 89.00), um restaurante e uma sala de banquetes. 

Os dois espaços, ambos de pé direito duplo, estão separados por uma passagem. As suas paredes 

de vidro reforçam a ideia de ligação visual da cidade. As aberturas intercalares permitem não só a 

passagem mas também a entrada da luz natural no Pavilhão Desportivo localizado no piso -1. No 

piso 2 estão localizadas as salas de reuniões e as salas de trabalho. A presença dum pátio 

rectangular no meio de salas de reuniões permite o respirar e o descanso dos participantes de 

reunião. Segue a configuração do piso 2, no piso 3 estão localizadas igualmente as salas de reuniões. 

No entanto, as salas de trabalho passam a ser salas de funcionários e de administração.  
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Figura 52 - Evolução do Piso 1. Projecto Base Vs Projecto Actual. Fonte: IA 

 

O Estacionamento 

Constituído por 2 pisos e com uma área total de 6450m2, o estacionamento do Novo Centro de 

Congressos tem a capacidade para 240 lugares. O piso -2 (cota 72.00) tem 3140 m2 e acolhe 114 

carros; o piso -3 (cota 69.00) tem uma área de 3310 m2 e acolhe 126 carros. Dado sentido único da 

ASP, o acesso ao estacionamento é feito numa cota mais baixa (cota 77.00), favorecendo os carros 

que vem da rua Eugénio dos Santos. O acesso ao parqueamento é comum tanto para os carros de 

visita como para as cargas e descargas até à cota 72.00. A partir daí, os carros de apoio seguem em 

frente e vão dar à plataforma de cargas e descargas (cota 69.00), enquanto os visitantes dirijam-se 

ao estacionamento no piso -2. À entrada do parqueamento está uma sala de controlo e ao lado desta 

está um acesso vertical que permite a ligação directa entre o estacionamento e o exterior. Os lugares 

de estacionamento, de 5m de comprimento e 3m de largura, distribuem-se em 4 fileiras, acedidos por 

vias de sentido único de 5 metros de largura. Os pilares que suportam o espaço vazado seguem uma 

malha de 8mx8m e separam alternadamente os lugares de estacionamento. No meio do espaço 

estão dois núcleos rígidos que permitem o acesso directo ao Novo Centro de Congressos. 

 

A Estrutura 

Os espaços projectados foram redimensionados de acordo com a estrutura que será utilizada. Neste 

projecto, foram utilizadas dupla parede estrutural, que além de incorporar os acessos verticais, 

garantem uma maior segurança do projecto. Para poder vencer grandes vãos sem ter que interferir 

com a permeabilidade visual do espaço, foram utilizados vários pilares de diferentes espessuras. 

No estacionamento, os pilares distribuem-se numa malha de 8mx8m e cada pilar tem uma espessura 

de 30cmx70cm. Nas zonas de exposição, os pilares são redondo se possuem um diâmetro de 50cm. 

No auditório, a malha dos pilares segue em 10m+5m+10m e tem 10m de espaçamento. No pavilhão 
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existem dois tipos de pilar (pilar - parede), um tem dimensão de 2.5mx40cm e um de 5mx40cm, mas 

sempre com um espaçamento de 10m.  

Para poder livrar os espaços, foram igualmente utilizadas: 

 No auditório: Treliças principais de 30cmx30cm, Treliças secundárias de 10cmx10cm. As 

treliças têm uma altura de 3.5m e o seu espaçamento segue a métrica de 5m+ 3.125m + … + 

3.125m+5m; 

 Estrutura suspensa para livrar o piso 1 onde ficam o restaurante e a sala de banquetes; 

 Estrutura suspensa no pavilhão: principais 40cmx40cm, secundários 

10cmx10cm,espaçamento 2m, altura 2m; 

 Estrutura suspensa dos pisos de reunião e de administração: as principais têm uma dimensão 

de 40cmx40cm e as secundárias têm 10cmx10cm. O espaçamento é de 2 em 2 metros e a 

altura é 3.5m; 

 Tirantes nos pisos com 40cmx40cm de dimensão. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 | CONCLUSÃO 
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O presente relatório teve como principal objectivo apresentar, estudar, reflectir sobre o tema do 

projecto e a AIP e apresentar as estratégias propostas e fundamentadas, na cadeira de Projecto Final, 

ao longo do ano lectivo 2014/2015. Este relatório é uma ferramenta de grande importância para a 

apresentação do projecto, permitindo reforçar as suas principais intenções, descrever as fases de 

desenvolvimento e tirar conclusões.  

 

É pertinente realçar a importância do tema – centro de congressos - e o interesse da AIP - Parque 

Eduardo VII - proposto, pois oferece a possibilidade de, recorrendo a um projecto académico, 

participar na reflexão de um problema actual arquitectónico e urbanístico da cidade de Lisboa. 

 

Na sequência da análise do Parque Eduardo VII, identificam-se diversas dificuldades presentes na 

AIP tais como os grandes desníveis do terreno e o futuro uso do Pavilhão Carlos Lopes. No entanto, 

as dificuldades levantam também a reflexão sobre adequação da construção do Novo Centro de 

Congressos na AIP.  

 

A intervenção na AIP terá implicações significativas ao nível social e económico, este projecto visa 

influenciar e ter um impacto positivo em todos os seus arredores. A análise dos casos de estudo 

permitiram comparar o projecto proposto com situações reais e perceber melhor a viabilidade das 

ideias propostas, mediante o sucesso ou fracasso analisado nos casos de estudo.  

 

A proposta aborda e resolve os principais problemas da AIP. No entanto, a intervenção no próprio 

Parque Eduardo VII é limitada. Além disso, algumas das ideias implementadas podem ser reflectidas. 

Aqui destaca-se a presença do hall principal como uma rua interior devido às suas dimensões. 

Todavia, a intervenção deve ser colocada à prova com a sua realização, pelo que ainda não se chega 

a uma conclusão definitiva. Espera-se que este projecto possa contribuir para o desenvolvimento da 

cidade de Lisboa. 

 

Figura 53 - Vista geral da Maqueta. Fonte: IA 
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