
 

 

 

 

NOVO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 

PARQUE EDUARDO VII 

 

Volume I 

 

João Miguel Caramujo Ramos Endrenço 

 

Relatório Final de Projeto para obtenção do Grau de Mestre em 

ARQUITETURA 

 

 

Orientador: Prof.ª Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor 

Orientador: Prof. Carlos Moniz de Almada Azenha Pereira da Cruz 

 

Júri 

Presidente: Prof.ª Helena Silva Barranha Gomes 

Orientador: Prof. Carlos Moniz de Almada Azenha Pereira da Cruz 

Vogal: Prof. António Salvador de Matos Ricardo da Costa 

 

Maio 2017 





I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Instituto Superior Técnico, pelo seu ensino. 

Aos Professores Carlos Cruz e Teresa Heitor pela disponibilidade, orientação e rigor. 

Aos Professores António Costa e Nuno Lourenço pelo apoio dado ao longo do projeto. 

À Ana Cláudia Ramos pela dedicação e entusiasmo na realização deste trabalho. 

À minha família e amigos, por toda a confiança e paciência, por todo o apoio e ânimo. 

O meu obrigado. 

 





II 

 

 

 

Resumo 

 

 

Este relatório, que complementa o Projeto Final de Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto 

Superior Técnico de Lisboa, refere-se ao projeto de um Novo Centro de Congressos em Lisboa para o 

Parque Eduardo VII, Trata-se, de uma resposta ao desafio lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, de 

repensar esta área da cidade e de criar um equipamento ligado ao turismo de negócios e orientado para 

a atual dinâmica da cidade. 

Assim, mais do que apenas o desenho de um edifício procura-se deste modo dar resposta a um problema 

de desenho urbano, pois, trata-se de uma oportunidade única para se repensar um dos espaços centrais 

da estrutura urbana de Lisboa. 

Foi objetivo deste trabalho chegar a uma solução coerente do ponto de vista urbanístico e arquitetónico 

que suporta-se a proposta de um equipamento de grande complexidade e dimensão com um potencial 

de transformação do lugar onde se insere. Para o efeito adaptou-se uma abordagem metodológica na 

qual se integram diferentes leituras do território urbano com perspetivas multidisciplinares, de acordo 

com os princípios do Projeto Urbano (CABE, 2003). 

A proposta de intervenção, ao nível urbanístico, consistiu na reinterpretação do projeto de Keil do 

Amaral (1945), eliminando algumas construções, redesenhando os percursos interiores, estabelecendo 

uma circulação interior ao parque, concebendo uma praça para o Edifício e, por último, reafirmando a 

entrada pela rotunda do Marquês de Pombal no topo sul do Parque Eduardo VII. 

A nível arquitetónico, a proposta consistiu num edifício que procura responder à pluralidade requerida 

para os diversos espaços programáticos, utilizando soluções versáteis que permitam diferentes usos para 

um mesmo local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: centro de congressos; parque urbano; espaços coletivos; permeabilidade; mobilidade. 
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Abstract 

 

 

This report, which complements the Final Project of the 5th year Master in Architecture of the Superior 

Technical Institute of Lisbon, considers the design of a New Congress Centre in Lisbon located in the 

Eduardo VII Park. It is developed in the framework of a challenge set by the Lisbon City Hall, that 

intends to reorganize this area of the city and to develop a public equipment related to business tourism 

according to the current urban dynamics. 

Thus, more than just the design of a building, it seeks to respond to a problem of urban design, because 

it is a unique opportunity to rethink one of the central spaces of the urban structure of Lisbon. 

The goal of this work was to reach a coherent solution from the urban and architectonical point of view 

that would support the proposal of an equipment of great complexity and dimension with the potential 

of transformation of the area where it is integrated. For this purpose it was adapted a methodological 

approach, that includes different readings of the urban territory with multidisciplinary perspectives are 

integrated, according to the principles of the Urban Project (CABE, 2003). 

At urban level, the intervention proposal consisted in reinterpreting Keil do Amaral’s design(1945), by 

eliminating some constructions, by redesigning the interior routes, by establishing an interior 

circulation to the park, by designing a square for the Building and, finally, by reaffirming the entrance 

through the roundabout of “Marquês de Pombal” in the south side of the Park. 

At architectonical level, the proposal consisted of a building that seeks to respond to the required 

plurality for the various programmatic spaces, using versatile solutions that allow different uses for the 

same place. 

 

KEYWORDS: convention center; urban park; collective spaces; permeability; mobility. 
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1 Introdução 

No capítulo introdutório identifica-se o objeto de estudo e procede-se ao enquadramento e justificação 

do tema, definem-se os objetivos do projeto e do trabalho e apresenta-se a metodologia e organização 

seguidas. 

1.1 Enquadramento 

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

semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. É seu objetivo fazer uma 

reflexão sobre o trabalho de projeto realizado no decorrer do ano letivo 2014 a 2015 e justificar as opções 

tomadas na sua conceção. 

1.2 Tema 

A temática consiste numa reflexão crítica sobre o projeto do novo Centro de Congressos de Lisboa no 

Parque Eduardo VII. 

A possibilidade, lançada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) no âmbito deste exercício, de 

desativação das infraestruturas existentes no Parque Eduardo VII do antigo pavilhão Carlos Lopes, para 

dar lugar à construção de um equipamento de complexidade e dimensão consideráveis, constituiu um 

potencial de transformação de grande escala que, neste trabalho, se procurou desenvolver. 

Mais do que apenas o desenho de um edifício, é um problema de desenho urbano, uma oportunidade 

para repensar um dos espaços centrais da estrutura urbana de Lisboa: o Parque Eduardo VII. 

1.3 Objetivo 

O tema de estudo – Projeto do Novo Centro de Congressos de Lisboa, Parque Eduardo VII, foi escolhido 

em articulação com a CML, no sentido de abordar uma área, e um programa, que representasse uma 

problemática atual nos interesses da cidade. 

O objetivo é desenvolver uma das diferentes alternativas que possam ser discutidas e apresentadas à 

CML, procurando assim dar um contributo importante para o debate e a discussão sobre a cidade. Sem 

renunciar à abordagem e metodologias do projeto urbano, com toda a componente de análise e 

programação que ela envolve, pretende-se chegar, a uma solução completamente definida do ponto de 

vista urbanístico e arquitetónico. 

1.3.1 O edifício 

Nesse sentido, vai-se ensaiar, por um lado, uma maior aproximação à escala e natureza do projeto de 

arquitetura – edifício, por outro, uma definição programática bastante precisa; propondo-se ainda, 
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através do ato de projeto, o estudo de alternativas para a requalificação e transformação do parque 

Eduardo VII. 

O estudo do edifício como catalisador do espaço urbano, associado à sua escala e sua função. 

1.3.2 O projeto urbano 

O Projeto Urbano, entendido enquanto processo complexo e multifacetado, com fortes articulações com 

outras disciplinas que intervêm sobre o território, incide sobre um espaço alargado, tendo implicações 

significativas a nível social, económico e político para as comunidades e atividades envolvidas. 

Pretende-se, assim, refletir sobre estes temas investigando alternativas urbanísticas para a área em 

estudo, com especial ênfase no desenho do espaço público e dos principais elementos estruturais da 

proposta. 

Um dos principais objetivos é, deste modo, encontrar novas formas de articulação entre as diferentes 

infraestruturas ligadas à mobilidade, valorizando a continuidade do espaço urbano, e propondo 

programas e usos capazes de requalificar e transformar a área de intervenção proposta. 

1.4 Motivação 

A crescente importância do turismo de negócios para a cidade de Lisboa, associado à perspetiva de 

realização de congressos, justifica a procura deste equipamento e a necessidade de um centro de 

congressos de grande capacidade. 

Para a sua localização têm sido estudadas diferentes alternativas. O parque Eduardo VII é neste 

momento, por diversas razões, a área que está prevista para a instalação deste equipamento. 

O exercício, indo ao encontro das pretensões da CML, pretende encontrar soluções alternativas para a 

implantação e desenho do centro de congressos, devendo este novo equipamento, pela sua escala, ser 

uma oportunidade para repensar o parque Eduardo VII – um espaço público central para a cidade de 

Lisboa. 

Propõe-se uma reflexão sobre estes temas investigando alternativas urbanísticas, em diferentes cenários, 

para a área em estudo, com especial atenção no desenho do espaço público e dos principais elementos 

estruturantes da proposta, tendo particular ênfase no desenho do centro de congressos. 

1.5 Descrição 

A cidade de Lisboa é um dos principais destinos para o turismo de negócios, o qual representa cerca de 

quarenta por cento das receitas do sector na capital. “A localização da cidade, as infraestruturas 

disponibilizadas, a relação qualidade-preço e o clima ameno” representam os pontos fortes desta cidade 

habituada a receber eventos de grande dimensão (Lusa, 2011). 
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O novo centro de congressos, com capacidade máxima de cinco mil lugares (auditório), colocaria a cidade 

de Lisboa no reduzido lote de cidades europeias que podem ser de opção para os cerca de cento e 

quarenta eventos de grande dimensão que anualmente se realizam na Europa (ICCA, 2014). 

O local escolhido para a sua implantação, o parque Eduardo VII, situa-se no extremo do principal eixo 

(histórico) da cidade, que se desenvolve desde da Praça do Comércio até à rotunda do Marquês de 

Pombal. O Parque, que na sua envolvente tem mais de sete mil e quinhentos quartos de hotel, é servido 

por diversos tipos de transportes públicos, em especial o metro. Conta ainda com o apoio de três 

parques de estacionamento estrategicamente colocados oferecendo mais de quatro mil lugares (dados das 

empresas proprietárias). 

O sítio do antigo pavilhão Carlos Lopes consiste num “planalto” (compreendido entre a Av. Sidónio Pais e a 

alameda do parque) com potencial para a construção do novo edifício. Mais do que apenas o desenho de 

um edifício, é um problema de desenho urbano, uma oportunidade para repensar um dos espaços 

centrais da estrutura urbana de Lisboa: o parque Eduardo VII. 

Com o passar do tempo diversas construções foram surgindo no parque, em especial o equipamento 

desportivo (Clube 7) e o edifício administrativo do metro, entre outros. O desenho que procurava, 

segundo o traço do arquiteto Keil do Amaral (1945), o equilíbrio entre os distintos espaços verdes e as 

circulações periféricas perdeu-se. 

A dimensão do programa determina um edifício de vários pisos (muitos dos quais enterrados e outros com 

expressão ao nível do jardim), cujos espaços devem procurar, consoante a sua especificidade – funções que 

vão albergar, o seu correto posicionamento segundo uma hierarquia que deverá ter em conta as 

condicionantes do local. 

A pluralidade, requerida aos diferentes espaços programáticos, obriga a soluções inovadoras e versáteis 

que facilmente se adaptem aos diversos usos pensados para um mesmo local (o que deverá acontecer, em 

especial, nos espaços que se estabelecem ao nível dos pisos do jardim). 

1.6 Metodologia 

O trabalho, desenvolvido em grupo com a Ana Ramos num ambiente de reflexão e partilha, consistiu em 

dois momentos distintos que se complementam. 

Numa primeira fase teve lugar uma investigação de natureza teórica e prática. A primeira relacionada 

com as dinâmicas da cidade de Lisboa e, em particular, com as ideias e intervenções projetadas e 

realizadas no Parque Eduardo VII. A segunda orientada para a exploração projetual com incidência no 

levantamento e estudo de casos de referência. 

A elaboração da Proposta para a construção do novo equipamento, incluindo a reformulação do espaço 

urbano envolvente, consistiu na segunda fase do trabalho. Esta fase é orientada para a exploração e 
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estudo de hipóteses com recurso a elementos de referência em outras obras. Procurou-se através da 

prática do projeto resolver problemas concretos numa aproximação à prática profissional. 

1.7 Organização 

O relatório encontra-se estruturado, essencialmente, em quarto partes (capítulos) que se distinguem pela 

sua natureza, mas que se fundamentam e complementam. 

O enquadramento teórico (Capítulo 2) foca diversos temas que revelaram interesse para o projeto, 

sintetizando os principais aspetos. 

A seleção e análise de casos de estudo (Capítulo 3) permite estudar soluções arquitetónicas e urbanísticas 

cuja problemática seja similar às anteriormente identificadas – equipamentos de grande dimensão e 

complexidade, bem como a temática do edifício como projeto urbano. 

A análise do lugar (Capítulo 4) permite revelar as condicionantes mais significativas para a construção de 

uma proposta informada e intimamente relacionada com o lugar. Procura-se a abordagem de diferentes 

dimensões da área de estudo, nomeadamente: processos de formação urbana, fisiografia, infraestruturas, 

espaço público e espaços verdes, enquadramento legal e projetos na envolvente. 

Apresentação da Proposta (Capítulo 5) e justificação da mesma, segundo alguns aspetos considerados 

estruturantes. A Proposta desenvolve-se em escalas bastante distintas que tentam abordar as temáticas 

mais relevantes. 
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2 Contextualização 

A contextualização foca diversos temas que revelaram interesse para o projeto, sintetizando os aspetos 

principais – a cidade contemporânea e o turismo de negócios, são alguns desses temas. 

2.1 A Cidade Contemporânea 

“As cidades contemporâneas constituem-se sob o efeito da globalização e das novas tecnologias digitais. 

Com isso, o sujeito vivencia uma nova experiência cultural de fluxo e interação na cidade. Os espaços 

descortinam formas inéditas de apropriação e o deslocamento pela cidade é recoberto pelo paradoxo 

(facto incrível) da dissolução dos seus limites por uma mobilidade e circulação aceleradas que desenham 

uma outra dimensão de tempo e espaço. O conceito de perto e longe nunca foi tão relativo. As fronteiras 

mundiais dissolvem-se” (Carvalho, 2014: 3) e “cada vez mais as cidades expandem as suas relações e 

referências, vivenciando realidades internacionais” (idem: 24) – globalização. 

“O sucesso das cidades contemporâneas passa então a manifestar-se pelas suas capacidades de cativar 

investimentos, atrair atividades diversas, conquistar públicos variados e promover o consumo e o lazer” 

(Nascimento, 2015: 25) – a “cidade desindustrializada” (Solà Morales, 1995) tende a transformar-se na “cidade 

empreendedora” (idem). O sentido de vitalidade urbana passa a basear-se em indicadores de 

competitividade e atratividade de pessoas e negócios – em detrimento da condição de vivência coletiva 

da cidade (Nascimento, 2015). 

2.1.2 A cidade palco 

A valorização da cidade e do espaço público perde complexidade e “torna-se num palco” – mediatismo, 

aonde Bilbau é um exemplo deste processo. 

A cidade de Lisboa encontra-se na moda devido à centralidade simbólica associada à diversidade e 

qualificação dos serviços que tem para oferecer. Existindo um empreendedorismo derivado do 

marketing e criação de eventos de modo a melhorar a imagem interna e atrair investimento. Este 

processo só é possível através da criação de um ambiente propício à mudança. A ideia de uma imagem 

urbana com qualidade de vida. 

2.1.3 O futuro 

Associado a este novo sentido de desenvolvimento sustentável, as grandes cidades procuram o renascer 

dos seus centros urbanos, “através da revitalização das suas áreas centrais com o repensar dos usos dos 

seus patrimónios (físico, social e económico), fomentando o desenvolvimento económico através da 

satisfação das necessidades socioculturais” (idem: 26). 

“Neste contexto, a revitalização destas áreas depende da promoção da nova imagem de locais outrora 

esquecidos ou em decadência. (…) Os exemplos de sucesso de revitalização urbana incluem a promoção 

de grandes equipamentos públicos ou espaços de lazer” (idem: 26) que se suportam cada vez mais no 
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turismo. “O turismo, quer seja recreativo, quer seja de negócios, aumenta o nível de atratividade da área 

em renovação, fomentando o investimento no setor do comércio e provocando o aumento da oferta 

cultural” (idem: 27). 

2.2 Turismo de Negócios 

“O turismo de negócios é definido como um conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de 

alimentação e de lazer praticado por quem viaja a negócios referentes aos diversos sectores da atividade 

comercial ou industrial ou para conhecer mercados. (…) De entre as diversas áreas do turismo, o turismo 

de negócios destaca-se pela sua importância para o crescimento da economia de qualquer país ou 

região” (Andrade, 1997: 73). 

Apesar deste tipo de eventos ocorrerem espaçados no tempo, há um grande interesse por parte dos 

serviços de hotelaria e das companhias aéreas. Este segmento do turismo proporciona no imediato, ou 

mais tarde, o turismo cultural (Andrade, 1997). 

2.2.1 O caso: Lisboa 

“Lisboa afirma-se cada vez mais como um destino turístico diferenciado, autêntico e de qualidade no 

plano internacional. Tem vindo a reforçar a sua oferta cultural e de lazer, bem como no segmento de 

negócios, ao longo dos últimos anos, e tornou-se o palco escolhido para inúmeros eventos culturais, 

desportivos e de negócios, convidando os turistas de todo o mundo a descobrir as características 

distintivas que tem para oferecer. 

A localização da cidade, as infraestruturas disponibilizadas, a relação qualidade-preço e o clima são 

algumas das mais-valias que posicionam Lisboa como um destino de excelência em Turismo de 

Negócios. Um produto estratégico para as receitas do sector na capital e que nos últimos anos motivou 

várias referências internacionais. 

(…) A construção de um novo centro de congressos com capacidade para receber eventos de grande 

dimensão será uma mais-valia para o desenvolvimento deste importante produto. Atualmente existem 

cerca de uma dezena de cidades europeias capazes de receber grandes eventos, por isso, se se conseguir 

captar este tipo de eventos, tendo como aliadas as vantagens competitivas que a cidade apresenta, 

ficasse a concorrer com um número reduzido de destinos” (Oliveira, 2014). 

“Dada a elevada relevância do Turismo de Negócios no posicionamento de Lisboa como destino, é 

fundamental elevar a capital portuguesa para um patamar cada vez mais exigente em termos de grandes 

eventos e continuar a apostar na dinâmica de exposição internacional, indispensável na valorização do 

seu mérito, frente a uma agressiva concorrência de outras capitais” (Afonso, 2014). 
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Com 229 eventos organizados em 2014, Portugal está em 15º lugar no ranking mundial e em 9º no 

europeu da ICCA, sendo Lisboa a cidade responsável por 107 daqueles eventos, o que a coloca em 12º 

lugar mundialmente (ICCA, 2014). 
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Figura 1.     Casos de Estudo: CCB, Museu dos Coches, Marquise e Museu De Young. 

                   Autor: Fernando Guerra, Fernando Guerra, Scott Norsworthy e Herzog & de Meuron. 
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3 Casos de Estudo 

A seleção e análise de casos de estudo permite estudar soluções arquitetónicas e urbanísticas cuja 

problemática seja similar às anteriormente identificadas – equipamentos de grande dimensão e 

complexidade, bem como a temática do edifício como projeto urbano. 

3.1 O Edifício “complexo” como projeto urbano 

O estudo do Edifício como catalisador do espaço urbano, associado à sua escala e à sua função, tem sido 

um dos grandes desafios na arquitetura. “A arquitetura tem o seu caminho, mas não resolve o problema 

da cidade” (Portas, 2012), “o espaço público representa, no ciclo de vida da cidade, um poderoso elemento 

de durabilidade e identidade” (Silva, 2012: 124). 

“O espaço público pode ser considerado parte integrante de uma rede de serviços à escala urbana que 

extravasa o contexto do Edifício que o origina como elemento decisivo para a qualidade urbana” (idem: 

124). 

“A tendência atual ligada à arquitetura de grandes equipamentos culturais desenvolve a vertente do 

«Edifício-objeto», procurando dar visibilidade à entidade cultural através de uma imagem forte e de 

contraposição às características arquitetónicas do ambiente em que se insere. Essa abordagem não deve 

ser transposta para a intervenção no espaço público próximo dos recintos para várias atividades lúdicas e 

culturais em função exclusiva de valorização do Edifício, mas ao invés, deve potenciar o 

desenvolvimento do espaço comunidade” (idem: 124). "Vejam se ajudam a que se faça melhor urbanismo, 

porque quanto mais individualistas forem, vocês ganham, mas a população e a cidade perde" (Portas, 

2012). 

3.1.1 O caso: Centro Cultural de Belém 

No caso do CCB (análise elaborada com a colaboração do Arquiteto Carlos Cruz, 2014), o grande fio condutor 

da intervenção foi a microestrutura urbana que se expressou na necessidade de definir uma regra de 

implantação que ancorasse o Edifício a este sistema urbano – a relação com o Mosteiro dos Jerónimos e 

o remate da Praça do Império. 

Para além da implantação do equipamento no território e a sua relação com o existente, debateu-se o 

“projeto solo” – redesenho da topografia, não só a relação do Edifício com o existente, mas para a 

resolução de questões programáticas. A ideia de Edifício como espaço público, onde vários Edifícios e 

respetivos programas funcionam separadamente, permite o seu acesso em separado através de um 

atravessamento longitudinal exterior – apesar de existirem ligações interiores (idem). 

Os percursos funcionam autonomamente dos Edifícios e, ao mesmo tempo, permitem a leitura da 

relação entre eles. Apesar de não potenciarem o desenvolvimento do espaço comunidade para além da 

fronteira do equipamento (idem). 
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3.1.2 O caso: Museu dos Coches 

“O novo Museu dos Coches surge em Belém como um equipamento cultural, mas também como um 

lugar público. Nas palavras do arquiteto Paulo Mendes da Rocha «o museu não tem porta e relaciona-se 

para todos os lados». Mais que um museu, o projeto funciona como uma infraestrutura urbana, que 

oferece «espaço público» à cidade” (Museu Nacional dos Coches, 2015). 

Segundo o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, “convergiram assim duas preocupações, por um lado a 

necessidade imperativa de aumentar a área expositiva do museu assim como a sua infraestrutura técnica 

de apoio, mas também a indispensabilidade de criar novas valências para o público daquele que é o 

museu mais visitado do país. Por outro lado, contou a necessidade de realizar o remate daquela que é 

uma das mais importantes frentes urbanas de Lisboa, a zona monumental de Belém, tendo a construção 

do novo Edifício incentivado uma nova dinâmica do território envolvente ao museu, criando novos 

espaços públicos e percursos na cidade que evocam anteriores vivências” (Museu Nacional dos Coches, 

2015). 

“O novo Edifício do Museu dos Coches é constituído por um pavilhão principal com uma nave suspensa 

e um anexo, com uma ligação aérea, que assegura a circulação entre os dois Edifícios. A disposição 

espacial destes corpos cria uma espécie de pórtico que aponta para uma praça interna, para onde 

também se viram as construções antigas da Rua da Junqueira. (…) As áreas envolventes ao novo Edifício, 

designadamente a Praça do Museu, são zonas de acesso livre e que se constituem também, como lugares 

de passeio e lazer público” (Museu Nacional dos Coches, 2015). 

3.2 O Parque e o Edifício de grande escala 

A mudança de estatuto dos espaços livres, no início do século XX, por um lado, estabeleceu que os 

parques passavam, “de secundários e articulados ao sistema viário, para homogeneamente distribuídos 

pelo território. Por outro lado, a sua matriz conceptual também se alterou, deixaram de ter funções de 

embelezamento e higiene para valorizar o lazer e a recreação ativa” (Barone, 2007: 201). 

A meio do século XX, “os conceitos de parque e de espaço livre já era diferente, valorizando-se os usos 

ativos em detrimento dos contemplativos” (idem: 203), passando a serem utilizados “como barreira para o 

crescimento urbano descontrolado, para além das funções de arejar e de insolação da própria cidade” 

(idem: 203). 

As flutuações do conceito e da função dos espaços livres e dos parques, fizeram o poder público oscilar, 

ao longo do tempo, a respeito de como deveria ser e qual a finalidade do parque. Houve defensores do 

parque exclusivamente verde, por oposição a qualquer outro tipo de ocupação. Surgiram oscilações 

entre permitir ou não a implantação de áreas de desporto. Tais oscilações deram margem a múltiplas 

possibilidades na conceção do parque (idem: 203). Essa multiplicidade permitiu o aparecimento de 

Edifícios culturais de caráter permanente – que se tornaram elemento promotor do uso do parque. 
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3.2.1 O caso: Parque Ibirapuera & Edifícios culturais 

O parque Ibirapuera, concebido como um espaço moderno, destinado ao cultivo do lazer e da cultura da 

população urbana, tem no seu projeto uma dimensão simbólica significativa. “Nele, a arquitetura, o 

urbanismo e o paisagismo dialogam e constroem, em conjunto, um discurso comum” (idem: 6). 

Inaugurado em 1954, foi concebido à imagem de outros parques urbanos europeus e norte-americanos – 

nomeadamente o Hyde Park, em Londres, ou o Central Park, em Nova Iorque. Atualmente, constitui a 

principal área verde de cultura e lazer da cidade de São Paulo. Localizado no bairro Ibirapuera, na região 

centro-sul da cidade, abrange uma área (em forma de quadrilátero) de 158 hectares, contendo três lagos 

artificiais de grande dimensão (com cerca de 16000m2 de superfície de água) que se encontram interligados 

entre si e delimitam a zona dos equipamentos (Rodrigues, 2012). 

O parque metropolitano alberga um conjunto de equipamentos intercalados com diversos espaços de 

estada que integram a área cultural do recinto verde, onde se incluem: museus, auditórios, Edifícios 

públicos, campos desportivos, entre outros. Desse conjunto, importa destacar o Museu Afro Brasil, o 

Oca, o Pavilhão das Culturas, a Fundação Bienal de São Paulo, o Auditório Ibirapuera e, em especial, o 

Museu de Arte Moderna de São Paulo. Este último localizado sob uma cobertura, em betão armado, 

conhecida por “Marquise” do parque Ibirapuera (Niemeyer, 1954). Elemento plano, com forma orgânica e 

área aproximada de 28800m2 (Rodrigues, 2012), que funciona como elo de ligação entre os principais 

equipamentos culturais do parque. 

O Ibirapuera apresenta-se (de acordo com a análise da figura 1) como um parque monumental (dada a sua 

dimensão), articulado ao sistema viário da cidade (que estabelece os limites da sua conceção), possuindo 

diversas entradas (quase equidistantes ao longo do seu perímetro) para acesso de pedestres e ou veículos. O 

manto verde, dada a sua dimensão em planta, encontra-se mapeado por áreas de atividades cujo acesso 

é realizado por circulações interiores (que conferem um desenho orgânico ao conjunto). Os equipamentos 

culturais concentram-se na zona Este do parque, aonde foram criadas vias de acessos privilegiadas (da 

cidade) para o efeito, que têm continuidade para o interior da zona verde pela Marquise – espaço público 

coberto. 

3.2.2 O caso: parque Golden Gate & museu De Young 

O parque Golden Gate, localizado na zona Norte da cidade de São Francisco, em Califórnia, é um dos 

maiores parques urbanos do mundo, apresentando uma configuração em planta em forma de retângulo, 

similar ao Central Park, em Nova Iorque, com uma extensão aproximada de 5km (por 1km de largura). O 

parque, com uma área aproximada de 400 hectares, têm sido um símbolo de beleza natural, contendo 

inúmeros equipamentos, de onde se destaca o museu De Young. 

O Edifício original do De Young Memorial Museum, inaugurado em 1921, foi completamente 

reconstruído, após o terramoto de 1989, reabrindo ao público em 2005. Os arquitetos responsáveis pela 

intervenção, Jacques Herzog e Pierre de Meuron, quando questionados sobre o projeto, esclareceram 
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que a sua pretensão foi a de criar um lugar "onde a arte seria menos hierarquicamente apresentada – 

mais como arte contemporânea do que como bijoux (jóias)" (Petalson, 2010: 118-121). O Edifício, de design 

único, foi revestido em cobre, segundo a ideia de que o seu aspeto seria melhorado não só pela luz solar, 

mas também pela névoa constante de São Francisco. O resultado foi um Edifício que se mistura com a 

massa verde do parque, como um elemento não perturbador do meio aonde se insere. A natureza, as 

árvores, plantas e água, em várias formas, são parte integrante do Edifício. A estrutura tripartida do 

Edifício torna possível que o parque penetre no museu, tornando a arquitetura do Edifício permeável, 

aberta e convidativa (El Croquis, 2006). 

Uma nova estrutura (museu) implantada no seio de um parque urbano acaba por ser sempre um 

processo alvo de controversa. Os projetistas tiveram que ser sensíveis à aparência do Edifício em seu 

ambiente natural. O revestimento exterior em cobre com o passar do tempo espera-se que oxide e 

assuma um tom esverdeado – como uma textura distinta que se assemelhe à mata de eucaliptos em seu 

redor. As superfícies do Edifício foram perfuradas, de modo variável, mudando o seu aspeto e 

transparência expondo assim os elementos naturais. A fim de se harmonizar ainda mais o Edifício com o 

ambiente, as suas formas foram cortadas para revelar jardins e pátios, onde diversas árvores foram 

plantadas – formando um cenário de fundo para a entrada do museu. Uma torre de observação (de 

entrada livre – em conjunto com o lobby) permite vistas únicas sobre o parque e a cidade (El Croquis, 2006). 
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4 Lugar 

A análise do lugar permite revelar as condicionantes mais significativas para a construção de uma 

proposta informada e intimamente relacionada com a área de intervenção, através de uma abordagem 

pelas diferentes dimensões da área de estudo, nomeadamente: processos de formação urbana, 

fisiografia, infraestruturas, espaço público e espaços verdes, enquadramento legal e projetos na 

envolvente. Procura-se aprofundar a capacidade de projetar a partir dos elementos estruturantes e 

caraterizadores do lugar. 

4.1 Território 

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

ao longo do tempo, quer humanas, quer naturais,” que “ (…) conferem significado a este espaço, 

tornando-o único” (Simões, 2015: 7). A análise da área de estudo, implica, “imperativamente, a necessidade 

de revelar cada camada de informação, procurando entender todos os seus detalhes, sobretudo os mais 

relevantes para o projeto a desenvolver” (idem: 7). 

A sua escolha por parte da CML deve-se à localização estratégica que assume na cidade de Lisboa, 

conhecida por distrito central de negócios. A zona é servida pelas principais artérias da cidade, como a 

Avenida da Liberdade e a Avenida da República, e pelas principais zonas comerciais, como Amoreiras, El 

Corte Inglês, Saldanha e Avenida da Liberdade. A zona é ainda privilegiada por ser o local de eleição dos 

hotéis da cidade, tendo ainda uma localização central em relação aos principais equipamentos da 

cidade. 

4.1.1 Avenida da Liberdade 

A Avenida da Liberdade, principal eixo histórico da cidade, estabelece a ligação da praça dos 

Restauradores à Praça do Marquês de Pombal. Majestosa, “preserva nas faixas centrais a preexistência do 

Passeio Público apontado pelo iluminismo do Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina. O Passeio, 

mais do que uma memória perdida no tempo, determinou, com a sua dimensão de 300 por 90 metros, o 

generoso perfil da Avenida e assegurou a vocação das atuais faixas centrais como espaços de lazer 

arborizados. Esta arborização confere identidade à Avenida porque lhe garante uma escala humana, 

quer pela sua forma quer pelo seu conteúdo” (Roseta, 2005: 13). 

“A Avenida tem sobrevivido às exigências funcionais da metrópole” (idem: 14), garantindo “a convivência 

de duas escalas: a escala humana e a escala da metrópole. A primeira, absorvida por uma necessidade de 

identificação com o lugar, tem sobrevivido ao progresso da segunda, dominada pelo funcionamento da 

circulação automóvel. Este convívio de escalas faz com que se mantenha a identidade da Avenida da 

Liberdade” .(idem: 14), tornando-a “num dos lugares públicos de exceção na memória e no quotidiano 

lisboeta” .(idem: 14). 
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4.1.2 Parque Eduardo VII 

Situado no extremo norte da Avenida da Liberdade, no topo da Praça Marquês de Pombal, ocupa uma 

área aproximada de vinte e cinco hectares (por medição em planta), desenvolve-se ao longo de um eixo 

central materializado pela Alameda de vertente relvada, oferecendo recantos e valências várias. 

Na ala Poente, situa-se a Estufa Fria, um lago e um parque para crianças com a forma de um galeão. Na 

ala Este situa-se o Pavilhão Carlos Lopes, agora devoluto (situação em 2015), que foi palco de variados 

eventos. No topo encontra-se o Monumento ao 25 de Abril, da autoria de João Cutileiro, seguido pelo 

Jardim Amália Rodrigues e um miradouro monumental que possui vistas sobre o castelo de S. Jorge, a 

Baixa Pombalina e o Rio Tejo. 

O Parque apresenta ainda outras valências, tais como restaurante, esplanada, coreto, parque de 

merendas, campo de ténis, ginásio, piscina, e é igualmente palco de diversos eventos, como a famosa 

Feira Anual do Livro. 

Evidenciando a sua presença central na cidade de Lisboa, o Parque Eduardo VII destaca-se, em relação à 

malha urbana, como um espaço verde dentro da cidade, possuindo um papel fulcral e estruturante na 

sua organização. “À centralidade topológica e funcional associa uma condição simbólica que sugere o 

encontro e o convívio dos habitantes da cidade” (Nascimento, 2015: 62). 

Torna-se necessário promover a revitalização do Parque, de modo a tirar partido da envolvente marcada 

por locais de comércio, lazer e turismo, que suscitam cada vez mais pontos de afluência de público – em 

especial, a ligação ao eixo histórico definido pelas ruas de Santa Marta e São José. 

“Esta área reúne condições para se tornar num parque urbano atrativo e de maior diversidade. Outrora 

pensando como um espaço de lazer para os habitantes da cidade, precisa de ser reestruturado para 

albergar novos programas e promover a pluralidade de vivências dos espaços que o caraterizam. 

Considerado no atual PDM como um espaço essencial do ponto de vista ecológico, também deve sê-lo 

do ponto de vista recreativo e cultural, potenciando a ligação funcional com os outros centros da cidade” 

(idem: 62). 

4.1.3 Pavilhão Carlos Lopes 

O Edifício, idealizado pelos arquitetos Rebelo de Andrade e Assunção Santos, foi primeiramente 

construído no Brasil, em 1923, para a Grande Exposição Internacional do Rio de Janeiro, com o papel de 

Pavilhão das Indústrias (construção de caráter temporário com a possibilidade de ser desmontável) (Tostões, 

1992). 

Mais tarde, em 1932, o Edifício foi reconstruído em Lisboa, sito no Parque Eduardo VII, para a Grande 

Exposição Industrial Portuguesa, com a designação de Palácio das Exposições. No entanto, em 1946, foi 

adaptado para receber eventos desportivos, mudando a sua designação para Pavilhão dos Desportos 

(idem). 
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Figura 2.     Parque Eduardo VII, 2017. 

                    Autor: Google.  
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Em 1984, em homenagem ao atleta português olímpico passa a tomar a designação de Pavilhão Carlos 

Lopes (idem). 

O Edifício, isolado no topo da encosta (lado Nascente) do Parque com fachada principal voltada para a 

Alameda do Parque é um pavilhão de feira de gosto revivalista inspirado no decorativismo do barroco 

joanino, com planta quadrangular (segundo a descrição no Inventário do Património Arquitetónico). Ao longo 

do seu período de utilização seguiram-se várias adaptações dos seus espaços interiores, a fim de 

acomodar diferentes usos, por exemplo, várias feiras, exposições, concertos, desfiles, comícios e provas 

desportivas. Em 2003 seria encerrado por falta de condições de segurança, sendo atualmente 

propriedade municipal (idem). 

Desde a data do seu encerramento surgiram diversas ideias para tentar travar o estado de ruína em que 

se encontra o Edifício. Em 2008, a hipótese de transformação do Edifício no Museu Nacional do 

Desporto. Em 2012, a possibilidade da realização de um concurso internacional para recuperação e 

gestão do Pavilhão. Atualmente, o Município tem planos para a construção de um centro de congressos 

composto por espaços multiusos que permitam a realização de eventos, reuniões, exposições, atividades 

desportivas e lazer (informação prestada pelo Arquiteto Manuel Salgado, 2014). 

A área exterior ao Pavilhão carateriza-se por uma clareira formada por solo impermeabilizado envolvida 

por uma densa vegetação – o que favorece a integração do novo Edifício no Parque respeitando os 

espaços verdes existentes. 

De referir, que o projeto do Keil do Amaral para o Parque (1945) contemplava um novo edifício no lugar 

do Pavilhão (1932). 

4.1.4 Estufa Fria 

A Estufa Fria é constituída por três áreas: Estufa Fria, Estufa Quente e Estufa Doce – representando cerca 

de 1,5 hectares de área do parque (por medição em planta). 

No local onde atualmente se encontra o complexo da Estufa Fria de Lisboa existia, na viragem do séc. 

XIX, uma pedreira de onde se extraía basalto. Devido à existência de uma nascente de água que 

comprometia a extração da pedra, a pedreira deixou de laborar. É assim que em 1912 é inaugurada uma 

zona de abrigo para plantas delicadas resultante da iniciativa de um jardineiro para albergar espécies 

vegetais oriundas do mundo inteiro, que iriam servir no plano de arborização da Avenida da Liberdade. 

A 1.ª Guerra Mundial atrasa este plano e as plantas vão criando raízes no pequeno local abrigado (Estufa 

Fria de Lisboa, 2017). 

Em 1926, o arquiteto e pintor Raul Carapinha, tendo ali encontrado um agradável espaço verde, idealiza 

um projeto para o transformar numa Estufa, a qual é concluída em 1930 e inaugurada oficialmente três 

anos depois (idem). 
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Nos anos 40, todo o Parque Eduardo VII sofreu alterações, adotando a forma atual. A Estufa Fria não foi 

exceção e, para além do reenquadramento e remodelação da entrada, foram criados o lago fronteiro e 

uma enorme sala, por baixo da Alameda do Parque: a "Nave", usada durante anos como teatro 

municipal. Atualmente, é palco pontual de eventos culturais e lúdicos (idem). 

Em 1975, foram abertas ao público a Estufa Quente e a Estufa Doce, ideias do Eng.º Pulido Garcia, 

destinadas à exposição permanente de plantas tropicais e equatoriais (idem). 

Em 2009, o Jardim da Estufa Fria “encontrava-se em risco pelo possível colapso da superestrutura de 

sombreamento, que garante as condições ambientais necessárias às espécies vegetais, constituída por 

pilares e vigas metálicos que suportam esbeltas esteiras de madeira” (Campos, 2009). O edifício foi 

encerrado para obras durante dois anos (idem). 

O desenho da remodelação da Estufa Fria, da autoria do arquiteto Falcão de Campos, define uma massa 

de ar protegida por uma forma curvilínea que assume a continuidade natural do relevo do parque – 

permitindo a permeabilidade visual para o exterior, e transmitindo uma sensação de leveza. A conceção 

da cobertura, a sua forma e materialidade, transforma-se no elemento chave da intervenção – uma 

integração primorosa com a envolvente do parque (idem). 

A nova cobertura, um sistema leve de painéis de ripado de madeira, é o seu sistema de regulação 

climática. Foi redesenhada com base no desenho original da grelha de sombreamento, tal como foi 

recuperada a ideia original de Keil do Amaral de dar continuidade ao revestimento da cobertura na 

fachada (idem). 

4.1.5 Botequim do Rei 

Na sequência do projeto “Remate do Topo Norte da Alameda Central do Parque Eduardo VII”, da autoria 

do arquiteto Keil do Amaral, aprovado em 1949, seria encomendado ao arquiteto Alberto José Pessoa, 

em 1950, o projeto para um conjunto lago-roseiral-esplanada e restaurante, que viria a chamar-se “Lago 

do Roseiral”, em 1954 (Tostões, 1992). Atualmente, conhecido como o “Botequim do Rei”. 

O Botequim surge como elemento edificado pontual, situado a norte do Pavilhão Carlos Lopes, inserido 

num percurso do Parque, que culmina num lago, onde se situa o conjunto. Apesar de se encontrar em 

uso, está bastante desqualificado e a necessitar de renovação – de modo a aumentar o seu nível de 

atratividade. 

4.1.6 Clube VII 

O equipamento desportivo Clube VII, situado na zona poente do Parque – a sul da Estufa Fria, é o 

equipamento mais recente no parque. Constituído maioritariamente por campos desportivos – ténis e 

futebol, inclui ainda spa, piscina, salas de treino, bar, restaurante, entre outros. Ocupando uma área de 

implantação considerável na mancha verde do Parque, funciona como elemento autónomo, impondo-se 

como um elemento fechado (obstáculo à circulação no parque). 
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4.1.7 Alto do Parque (Jardim Amália Rodrigues) 

O Jardim, inaugurado em 1997, foi desenhado pelo arquiteto Ribeiro Teles (Silva et al., 2009) e apresenta 

uma forma irregular (trapezoidal) que cobre uma superfície de 6,2 hectares (por medição em planta). 

“Localizado no topo do eixo definido pela Avenida da Liberdade e do Parque VII, numa área central e 

das mais altas da cidade, oferece grande diversidade de ambientes. Devido quer ao seu relevo quer à 

modelação do terreno proposta, permite tirar o melhor partido do local, resultando num anfiteatro 

verde virado para o vale da Avenida da Liberdade” (idem). 

“Trata-se de um espaço verde que oferece uma panorâmica sobre a cidade e o rio. (…) É possível 

descobrir a cidade em dois planos de vista: a Baixa Pombalina, o Castelo São Jorge e a colina de São 

Roque (São Pedro de Alcântara) e, num outro plano, a Serra da Arrábida e o morro do Castelo de Palmela. 

Para desfrutar deste retrato foi construído um anfiteatro verde que se circunscreve no enfiamento do 

eixo relvado central do parque e que permite uma leitura de todo o espaço envolvente” (idem). 

“Este espaço verde urbano, uma das peças do puzzle que constitui o Corredor Verde, pertence à 

Estrutura Ecológica da Área Metropolitana de Lisboa e integra numa nova conceção de urbanismo. (…) 

Com a nova sociedade, o jardim público deixou de ser entendido como uma área limitada que o 

Romantismo do século XIX e o Neoclassicismo determinavam. Atualmente, os espaços verdes urbanos 

são multifuncionais que aliam à sua função ecológica e bioclimática, a do recreio ativo e a da produção” 

(idem). 

4.1.8 Corredor Verde 

“O projeto de um Corredor Verde na cidade de Lisboa, integrando espaços de recreio, começou a ser 

traçado pelo arquiteto Ribeiro Telles, em 1974” (idem). 

“A proposta do Corredor Verde de Monsanto pensa no futuro da cidade, uma vez que Lisboa caminha 

para um meio artificial cada vez mais seco, consequência da grande diversidade de edifícios e superfícies 

impermeáveis. (…) Torna-se fundamental projetar uma estrutura ecológica que permita a 

permeabilidade do solo e a existência da vegetação, o que contribui para uma melhoria do clima local e 

para a diminuição da poluição” (idem). 

“O Corredor Verde de Monsanto faz parte da Estrutura Ecológica da cidade, sistema contínuo e 

polivalente que deverá percorrer toda a malha urbana da cidade e cujo conceito assenta em princípios 

baseados na natureza e na cultura” (Telles, 2002). 

“Através de um percurso que atravessa diversos espaços da cidade até ao Parque Florestal de Monsanto, 

o corredor ocupa áreas que se mantiveram expectantes ao longo de anos, e o seu traçado abrange zonas 

com diferentes sensibilidades ecológicas, desde o vale e a linha de água à cumeada e à colina. Esta 

caraterística permite-lhe tirar partido de uma conjugação de fatores que contribuem para a diversidade 

de situações de recreio e lazer que o corredor articula” (idem). 
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4.2 Formação do espaço urbano 

Deve-se procurar conhecer a história da formação dos espaços, as mudanças sofridas ao longo do tempo 

e as razões das mudanças – a história dos espaços através do tempo (Mattos, 2007). 

4.2.1 Transformação do Passeio Público na Avenida da Liberdade 

A Avenida e a praça dos Restauradores têm a sua origem no boulevard chamado Passeio Público, 

iniciado em 1764, e criado pelo arquiteto Reinaldo Manuel (Rego, 2015). 

Após o terramoto que abalou a cidade em 1755, o Marquês de Pombal mandou construir o Passeio 

Público na área atualmente ocupada, em parte, pela Avenida da Liberdade e Praça dos Restauradores. 

Embora se denominasse de Passeio Público, inicialmente era rodeado por muros e portões por onde só 

passavam os membros da alta sociedade. Só mais tarde, em 1821, por ordem do Rei os muros foram 

derrubados para que todas as pessoas, independentemente do seu estatuto, pudessem circular pelo 

Passeio (idem). 

A encosta foi alvo de grandes alterações nas décadas de 1830 e 1840 pelo arquiteto Malaquias Ferreira 

Leal, que introduziu um novo arranjo de jardins e fontes, com quedas de água e estátuas alegóricas que 

representam o rio Tejo e o rio Douro (idem). 

Após muita polémica, a Avenida foi construída entre 1879 e 1886, à imagem dos boulevards de Paris, 

através da transformação do Passeio Público. A sua criação foi um marco na expansão da cidade para 

norte, e tornou-se rapidamente uma referência para as classes mais abastadas aí localizarem as suas 

residências (idem). 

Muitos dos edifícios originais da Avenida foram sendo substituídos nas últimas décadas por edifícios de 

escritórios e hotéis. Atualmente, a Avenida ainda conta com edifícios interessantes do ponto de vista 

artístico e arquitetónico, sobretudo do século XIX tardio e século XX inicial. Distribuída pelos seus 

espaços de estadia existe estatuária alusiva a escritores conhecidos, entre outros (idem). 

4.2.2 “Do Passeio Público ao Parque da Liberdade” (idem: 65) 

Em 1879 deu-se início à transformação do Passeio Público na Avenida da Liberdade – o moderno 

boulervard romântico e cosmopolita que se construía. Três anos mais tarde, começa-se a falar no Parque 

da Liberdade, como dívida do Passeio Público para com a cidade. Ao mesmo tempo que se procura dar 

sentido à nova Lisboa do Eng. Frederico Ressano Garcia, que se começava a fazer nas Avenidas Novas 

(Tostões, 1992). 

Em 1886 o Eng. Miguel Pais propõe a continuação da Avenida até à cumeada, atravessando o parque, 

pondo a questão do desenvolvimento axial norte – “uma utopia imagética que ultrapassava a realidade 

da orografia” (idem: 65). Em oposição, Ressano Garcia “encarava o Parque como um amplo jardim 
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fechado e propunha, em 1887, um concurso internacional para o seu arranjo paisagístico, o que traduz a 

importância dada a este novo equipamento” (idem: 65). 

O projeto de Henri Lusseau, de desenho organicamente romântico, traçando alamedas, lagos e 

implantando o belvedere ao sabor da morfologia do terreno, foi o selecionado. De execução muito 

onerosa, o projeto foi transformado pelo Município, sendo apresentado publicamente em 1888 e 

comentado como “o projeto de transformação de Lisboa” (idem). 

“Mas sem expropriações por zonas, Lisboa não podia transformar-se. A obra arrastava-se e só seria 

retomada em 1908, (…) sob proposta do arquiteto Ventura Terra, que” propôs uma envolvente urbana 

“de moradias de luxo, valorizando estética, social e economicamente o parque, (…) com o sentido urbano 

deste espaço verde” (idem: 66). Mais uma vez as obras não tiveram seguimento, devido a dificuldades 

financeiras do Município (idem). 

“Entretanto o Parque era cenário de feiras, de exposições, de divertimentos. (…) Só na década seguinte se 

volta a pensar no Parque, com o início das obras para a instalação da Estufa Fria e a construção, em 1929, 

do grande lago na zona pensada por Lusseau, junto aos portões de entrada” (idem: 67). Apesar desta 

utilização precária, “começavam a surgir reflexões sobre as zonas verdes da cidade e o futuro a dar ao 

Parque Central” (idem: 67). 

4.2.3 “Da utopia à solução realista de Keil do Amaral” (idem: 67) 

Em 1925 surge o projeto de envolvimento da cidade por um anel verde – defendido pelos irmãos 

MacBride, desde o Campo Grande a Monsanto, transformando o Parque Eduardo VII numa grande 

avenida urbanizada – retomando a ideia de Miguel Pais (idem). 

Em 1927, Forrestier era convidado para “concretizar o projeto do prolongamento da Avenida e da 

construção do grande parque com jardins e campos de jogos que se estendia para Norte” (idem: 67). Na 

sua análise Forrestier defendeu a ideia que a cidade magnífica não devia ter o Parque “mesquinho” como 

remate da formosa Avenida da Liberdade – considerando o Parque como uma barreira ao seu futuro e 

necessário prolongamento (idem). 

O plano de Forrestier seria concretizado em desenho por Cristino da Silva, em 1930, através de um 

traçado grandioso e monumental, visível numa “notável perspetiva aérea do prolongamento da Avenida 

da Liberdade (…) – o plano rompia o parque sem receio da topografia, (…) aniquilando (…) a ideia anti 

modernista de logradouro fechado com intensa arborização que se pensava” (idem: 68) no início. A 

coroar a Avenida o projeto propunha uma praça quadrangular, rodeada em “U” por “imponentes 

edifícios públicos” (idem: 68). 
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Figura 3.     Plano de Keil do Amaral para o Parque Eduardo VII, 1945. 

                    Autor: Fuzeta da Ponte.  
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Somente em 1945 a Câmara deu início à construção das avenidas laterais e ao lançamento do trainel da 

faixa central. O Município sob a direção de Duarte Pacheco considerou o estudo de Cristino da Silva 

imprudente de qualquer apreciação (desfasado no tempo em relação à futura imagética do Estado Novo). Ao 

Presidente interessava obra nova, marcante e rápida. E no caso concreto apenas se conseguia avançar 

com desanexações dos terrenos marginais ao parque destinados a edifícios de luxo (idem). 

Em 1943 surge “o perfil modelar do regime com a Avenida Oriental ao Parque, edificada segundo os 

parâmetros da arquitetura monumental, baseada na repetição de elementos tipificados e majestosos de 

que o conjunto da Praça do Areeiro” seria em breve modelo. (…) A mesma silhueta foi pensada para a 

Avenida Ocidental, de modo a encobrir os edifícios “cubistas” da rua Castilho”, mas a sua construção foi 

suspensa (idem: 69). 

Em 1945 o presidente do Município, Salvação Barreto, encarrega o arquiteto Keil do Amaral, que já tinha 

obra realizada no Parque de Monsanto, do desenvolvimento do projeto adequado às “circunstâncias do 

momento (…) sem prejuízo de modificações que a evolução natural da vida da cidade venha a impor no 

futuro” (idem: 69). O presidente entendia que o sistema de circulação da cidade estava resolvido com a 

conclusão do nó da rotunda, em 1938, pelo que não fazia sentido o atravessamento viário do Parque. No 

entanto, parecia sensato não comprometer o futuro e prever essa possibilidade. Assim se expunha a 

ambiguidade programática que resultaria numa “proposta indecisa” entre um prolongamento franco e 

rasgado da Avenida e um Parque central pleno (idem). 

O projeto de Keil procurou respeitar as pré-existências morfológicas e os temas simbólicos e imagéticos 

discutidos em ideias passadas, numa solução de total conciliação que não comprometia o futuro e ia ao 

encontro dos defensores de monumentalidade no remate da Avenida (idem) – que assim se prolongava 

visualmente para jusante da Rotunda, com um imponente edifício (retomando em parte a ideia proposta por 

Cristino da Silva) de remate do topo da Alameda (acrópole da cidade). 

4.2.4 “A obra inacabada” (idem: 72) 

O projeto de Keil consiste numa enorme faixa central coberta de relva, sobre o trainel já aberto do eixo 

da Avenida, ladeada por passeio em calçada à portuguesa – o conjunto apresenta uma largura total de 

100m (ligeiramente superior ao perfil transversal da Avenida), dividindo o Parque em dois sectores de verde 

mais arborizado e denso. “Embora aproveite o traçado existente, retifica os caminhos com um desenho 

mais fluído, adaptando-os ao terreno” (idem: 72). No lado ocidental reordena a Estufa Fria e redesenha o 

grande lago numa nova localização – associado com a nascente da Estufa Fria, e por fim, projeta a 

entrada junto à margem. No lado oriental “desenvolve uma sequência de estadias, com roseirais e 

botequins de apoio e um lago” (idem: 74). Para o lugar do “pitoresco e revivalista” (idem: 74) pavilhão de 

exposições (atual pavilhão Carlos Lopes) propõe um novo edifício para sua substituição. “O todo era 

rematado com um grande equipamento público anunciado por dois conjuntos de enormes colunas, 

sinalizando e demarcando o espaço” (idem: 74). A solução para além de atender ao carácter da vegetação 

regional tinha em conta as condições topográficas do local (idem). 
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A solução para o novo edifício levaria a um “problema de estética”, “de um lado o tom do regime, que se 

queria estável, duradouro e monumental. Do outro a inquietação dos arquitetos (pertencentes à segunda 

geração do modernismo nacional) (…) reclamando o direito a uma arquitetura moderna” (idem: 76) – fazer 

Arquitetura no quadro de uma nova consciência profissional. Entende o Município que não tem o 

direito de forçar os arquitetos a renegarem a sua época, o seu temperamento, o seu gosto, recusando o 

ato prepotente de lhes impor qualquer programa estético (idem). 

Em 1949 iniciam-se as obras do topo norte, mas três anos depois, ainda se arrastavam, dando lugar a 

novo debate sobre o prolongamento da Avenida. Durante as próximas décadas, 50 e 60, seriam 

equacionadas diversas soluções, utilizando-se de parte a parte os mesmos, já gastos, argumentos. Em 

1964 após uma série de entrevistas levadas a cabo e publicadas pelo Diário Popular, a unanimidade 

recaía sobre a valorização do Parque em detrimento do prolongamento da Avenida (idem). 

Keil idealizou um parque central de recreio privilegiado para a população – na procura de salvar o 

parque como parque, defendendo que o dilema do prolongamento da Avenida já não tinha qualquer 

razão de ordem racional e funcional a justificá-lo (idem). 

“Inacabada, a obra ficaria suspensa no tempo. Não se realizou a entrada sul e o remate do topo norte 

ficou pendente, enquadrado por colunatas sem o elemento que lhes dava razão” (idem: 77). 

4.3 Análise do lugar 

Da análise retiram-se os princípios para a conceção de uma proposta, ficando a mente mais sensível aos 

diversos momentos que contribuíram para a formação do lugar. 

4.3.1 Edificado 

Um olhar sobre o Parque, enquanto espaço de estada e fruição, revela uma insuficiente permeabilidade 

face à envolvente urbana, não só pelas caraterísticas das vias que delimitam a sua forma, como pela 

própria envolvente edificada (edifícios em banda com reduzida ou nula permeabilidade ao interior dos 

quarteirões), mas também pelo relevo acidentado do Parque nalgumas zonas fronteiriças (atinge declives 

consideráveis). 

O estudo do novo edifício deve ter em consideração os conjuntos arquitetónicos preexistentes. Aspetos 

como: a cércea, o ritmo e o estilo da fachada, a sua tipologia, a sua cor e revestimento, bem como a sua 

implantação, devem ser alvo de análise e reflexão. “A proposta deve estar em harmonia com o todo, 

contribuindo para a sua clareza” (Simões, 2015: 14). 

A envolvente ao Parque revela edifícios em grande altura (em norma, até 8 pisos) que em conjunto 

desenham a malha de quarteirões, do lado poente e sul, na sua maioria da década de 50. Do lado 

nascente, a ocupação é feita por edifícios com uma disposição em banda (inspirado no desenho do arquiteto 

Cristino da Silva), da década de 40. 
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O tecido urbano, em geral, apresenta uma malha regular. Nas proximidades, existem vestígios do eixo 

histórico (elemento de descoberta e interesse), definido pelas ruas de Santo Antão, São José, Santa Marta e 

São Sebastião, que foi sendo sobreposto pela malha regular das Avenidas Novas (definindo quarteirões com 

logradouro interior), segundo o plano de Ressano Garcia. 

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

arbóreas, gera a ideia de permeabilidade (Simões, 2015) – aspeto fundamental na conceção do novo 

edifício. 

4.3.2 Fisiografia 

O terreno do Parque, ao longo do tempo, ficou indiferente ao crescimento da cidade, a própria área 

envolvente ficou “por definir dadas as descontinuidades que a caracterizam: o relevo acentuado do 

Parque, causa do desvio da Avenida da Liberdade para a Fontes Pereira de Melo”, justifica em parte “ (…) 

a 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 rua 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 e “ (…) vocacionado 

para fundir a Natureza e cidade, articulando Monsanto com os vestígios do primeiro Passeio Público da 

capital” (Roseta, 2005: 17). 

O Parque, que marca um dos limites da parte histórica de Lisboa, aproveita o declive acentuado no 

sentido Sudeste para conceber um dos mais importantes miradouros da cidade (Alto do Parque). 

Composto por uma avenida central (Alameda), de inclinação constante, por onde se realiza o seu maior 

atravessamento (quer físico, quer visual), o Parque apresenta duas áreas topográficas distintas adjacentes: a 

Oeste, uma sucessão de planos (quase horizontais) que acompanham a Rua Castilho, facilitando o acesso 

ao Parque; a Este, uma zona de planalto, onde se situa o Pavilhão Carlos Lopes, formada por um morro 

que se constitui como uma barreira ao atravessamento entre a Alameda e a Avenida Sidónio Pais 

(consulta da carta de declives). 

O escoamento das águas pluviais, devido ao declive acentuado, é feito naturalmente pelas vias principais 

do Parque, evitando as áreas de maior densidade vegetal. Por outro lado, o Parque tem uma grande área 

de solo permeável, o que facilita a absorção da água da chuva, reduzindo o risco de inundação, mesmo 

em zonas pontuais (consulta da carta de drenagem). 

A exposição solar do Parque é condicionada pela envolvente edificada, verificando-se, uma maior 

incidência solar vinda de Este e Sul, durante quase todo o dia. Ao fim do dia, a luz incidente de Oeste é 

interrompida pela colina das Amoreiras – situada a uma cota superior ao Parque. A zona do Pavilhão 

Carlos Lopes tem maior incidência de luz vinda de Sul (consulta da carta de exposição solar). 
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O coberto vegetal manifesta-se com alta densidade na ala lateral, a Este da Alameda do Parque, com 

maior expressão, a Sul do Pavilhão Carlos Lopes. A ala Oeste apresenta uma densidade menor 

comparativamente com a anterior – em parte devido à presença de grandes equipamentos (Estufa Fria e o 

Clube VII). A Alameda não apresenta arvoredo, exceto, ao longo dos passeios laterais (consulta da carta de 

coberto vegetal). 

A área de intervenção carateriza-se por ser uma zona de baixo risco de incêndio (consulta da carta de risco 

de incêndio) e baixo risco de sismo (consulta da carta de vulnerabilidade a sismos), com a exceção das alas 

Oeste e Norte do Parque, cujo solo é composto nos seus estratos inferiores por rocha, o que justifica ser 

uma zona de risco de sismo elevado (que se estende até à Baixa). 

4.3.3 Mobilidade 

A área de intervenção dispõe de um espaço amplo, estrategicamente posicionado no centro da malha 

urbana e na confluência dos principais eixos de circulação. 

O desnivelamento de algumas das vias circundantes promove o isolamento do Parque, apesar da 

permeabilidade visual promovida pela ausência de fronteiras físicas – que apenas é interrompida 

pontualmente pelas árvores. Regista-se um tráfego intenso nas horas de ponta (início da manhã e final da 

tarde), o que dificulta o acesso rodoviário ao Parque nesse período. 

O Parque beneficia em toda a sua periferia de ligações a transportes públicos: a Norte, a estação do 

metro “São Sebastião”; a Este, a estação do metro “Parque”; a Sul, a estação do metro “Marquês de 

Pombal” e o terminal rodoviário na Alameda Edgar Cardoso. 

Os percursos que desenham o Parque acompanham a morfologia do terreno (várias inclinações), o que por 

vezes dificulta a mobilidade para o seu interior. Existem percursos com continuidade para o exterior 

(cidade), encontrando-se os mesmos inseridos na rede de vias reservadas a bicicletas – apesar de as 

mesmas não estarem assinaladas para o efeito. 

A envolvente ao Parque apresenta uma ocupação intensa dos lugares de estacionamento à superfície 

disponíveis, no entanto há um subaproveitamento dos vários parques de estacionamento subterrâneos, 

estrategicamente colocados na proximidade (que totalizam, como já mencionado, cerca de 4000 lugares). 

4.3.4 Ruído 

As vias de circulação que envolvem o Parque, com exceção da Avenida Sidónio Pais, constituem zonas 

de ruído elevado (Lden > 60 dB(A), valor obtido pela consulta da carta de ruído diurno), tanto no período 

diurno como noturno (apesar de atenuar). O interior do Parque, envolto em vegetação e árvores, 

apresenta um nível de ruído moderado (55 < Lden <= 60 dB(A), valor obtido pela consulta da carta de ruído 

noturno). O Parque mostra-se como uma área de tranquilidade e retiro onde a qualidade da paisagem 

sonora é melhor do que nas restantes áreas da cidade. 
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4.3.5 Usos 

Os espaços verdes e de estadia do Parque são utilizados durante o ano para diversas atividades, de 

caráter pontual, de onde se destacam: o Metro Street Fest (festival de comida de rua), a Feira do Livro de 

Lisboa, o Festival LISB-ON – Jardim Sonoro, Meo Out Jazz, Aldeia Natal, transmissão do Campeonato 

Europeu e Mundial de Futebol, o World Naked Bike Ride (passeio de bicicleta), entre outros. 

Durante a realização de eventos temporários, apesar de se registar uma maior afluência de pessoas ao 

Parque, as mesmas concentram-se na zona do evento ou na Alameda Central. As áreas laterais parecem 

esquecidas, devido à pouca visibilidade – ajudada pela densa arborização, tornando-se em locais 

propícios a atividades marginais, especialmente no período noturno. 

4.4 Síntese 

A área de estudo, compreendida pelo Parque Eduardo VII e a sua zona envolvente, constitui desde 

sempre uma incógnita urbanística, muito devido à indefinição sobre o “prolongamento” da Avenida da 

Liberdade – por um lado, a necessidade de responder à expansão e desenvolvimento da cidade e, por 

outro, o desejo da constituição de um espaço verde de lazer para a população. Atualmente, a área de 

intervenção considera-se como uma zona consolidada, sendo apenas necessário equacionar a 

revitalização de algumas áreas do Parque. 

O Pavilhão Carlos Lopes, outrora palco de atividades e eventos desportivos, já não se adequa às 

dinâmicas do Parque – especialmente pela relação “fechado em si mesmo” que estabelece com a 

envolvente, encontrando-se degradado e encerrado ao público. Embora a importância histórica do 

Pavilhão Carlos Lopes seja inegável, optou-se, tendo em conta a dimensão do programa base definido, 

por não o preservar. 

O Botequim do Rei e a zona envolvente (lago) necessitam de ser revitalizados. A zona verde a Sul do 

Pavilhão Carlos Lopes necessita de ser repensada, ao nível do relevo e dos percursos, de modo a 

melhorar a permeabilidade e a atratividade do público. Neste processo de revitalização, a mancha verde 

do Parque (árvores e arbustos) deve ser preservada. O exterior do Edifício deve possibilitar que o Parque 

se funda com o seu interior, tornando a arquitetura do Edifício permeável, aberta e convidativa. 

O Parque tem alguns equipamentos que, ou não se relacionam com o tema do Parque, como o edifício 

administrativo do Metro, ou que apesar de estarem relacionados com o tema através da promoção do 

desporto, como o Clube VII, não se integram no ambiente. Os serviços que se desenvolvem no edifício 

administrativo do Metro deverão ser relocalizados para um novo espaço, de forma a permitir a exclusão 

do edifício do Parque (elemento perturbador que constitui um obstáculo à permeabilidade do Parque e à fluidez 

de percursos). Seria interessante que o novo Equipamento estivesse associado a uma estação de Metro, 

possibilitando, não só, uma nova localização para os serviços administrativos do Metro, mas também 

para promover o fácil acesso ao Centro de Congressos. Seria oportuno repensar a localização e o modo 

de integração do equipamento desportivo Clube VII no Parque. O espaço verde situado sobre o 
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estacionamento do Alto do Parque apresenta-se como uma alternativa viável, não só pela localização 

(periférica) mas também do ponto de vista da sua integração com o todo. 

Por outro lado, o Parque tem zonas consolidadas como a Estufa Fria e o jardim Amália Rodrigues que 

apesar de representarem as zonas de maior afluência do Parque, evidenciam a sua condição periférica e 

funcionamento independente – situação a evitar no novo Equipamento. 

Apesar do fácil acesso ao Parque, que beneficia da ausência de fronteiras, o seu atravessamento no 

sentido transversal (Este – Oeste) é condicionado pela topografia acidentada do terreno, evidenciado uma 

baixa permeabilidade. Já no sentido longitudinal (Norte – Sul) o atravessamento é privilegiado pela 

Alameda Central, de declive constante, que se torna simultaneamente num espaço de estada e lazer 

devido ao seu relvado e elementos circundantes (que devem passar a ser de utilização livre). 

Os percursos do Parque encontram-se obstruídos não satisfazendo as necessidades de ligação e 

atravessamento no sentido transversal, sendo necessário repensar a estrutura interna do Parque. O 

equipamento desportivo Clube VII e a Estufa Fria representam barreiras físicas no Parque, 

estrangulando também o atravessamento no sentido transversal – situação a evitar no novo 

Equipamento. 

O local escolhido para o novo Equipamento apresenta todas as valências necessárias para a sua 

implantação, salientando-se apenas a escassez de estacionamento à superfície. Mas esta situação é 

compensada pela oferta de lugares disponíveis nos parques de estacionamento subterrâneos, sendo 

apenas necessário promover a sua utilização. Os parques de estacionamento encontram-se 

estrategicamente localizados, a Norte e a Sul do principal eixo de distribuição do Parque – a Alameda 

Central. 

Ao nível da sua implantação, o novo Equipamento deve procurar uma integração natural na sua 

envolvente, não se transformando em mais um obstáculo para o Parque, mas sim numa mais-valia que 

enriqueça o desenho atual – que se deixe envolver pelos caminhos do Parque, promovendo ligações e 

atravessamentos, transformando-se ele próprio num percurso. O novo edifício deve ser compacto e 

encontrar harmonia com a mancha verde, restringindo a sua implantação à “pegada” deixada pelo antigo 

Pavilhão. 

O exterior do novo Equipamento deve procurar ser o elemento chave da intervenção, solucionando os 

diversos desafios que se colocam: permeabilidade visual, integração natural, sensação de leveza, entre 

outros. Procurando até estabelecer um diálogo com a cobertura do edifício da Estufa Fria – por exemplo, 

através da materialidade, e que assim se clarifique e determine a identidade da intervenção. 

Para garantir a funcionalidade do novo Equipamento, promovendo a sua ligação à cidade, surge a 

necessidade de considerar uma via de acesso privilegiada, anel de circulação rodoviário através do 

Parque - retomando o desenho inicial do arquiteto Keil do Amaral. 
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Figura 4.     Parque Eduardo VII. Proposta para o espaço urbano. 

                    Autor: Sousa Ramos. 
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5 Proposta 

Segue-se a apresentação da Proposta e a justificação da mesma, segundo as temáticas mais relevantes. 

Procura-se, ainda, a reunião dos elementos essenciais para a definição e justificação da abordagem 

seguida na Proposta que se estrutura em escalas bastante distintas. 

5.1 Proposta Urbana 

O Parque e a envolvente, que noutros tempos foram objeto de inúmeros planos e de diferentes 

“conceções” (ideias) urbanas (Roseta, 2005), são hoje zonas consolidadas. 

O plano elaborado para o Parque pelo arquiteto Keil do Amaral (1945) prevaleceu, mas com o tempo, 

foram surgindo diversos elementos “invasores” (que não pertenciam ao plano) – o Clube VII, o edifício 

administrativo do Metro e outras construções de pouca relevância. 

Uma das premissas do projeto, a par da estratégia a adotar relativamente ao Pavilhão Carlos Lopes, foi a 

importância do desenho proposto por Keil – o seu valor está na “história e memória que lhe são 

associados” (Ramos, 2016: 34). O plano foi concebido, não só a pensar nas circunstâncias do local, mas 

também como uma solução para a continuação/coroamento da Avenida da Liberdade. É por estas razões 

que se irá ter “em consideração a sua presença e será assegurada a sua manutenção” (Ramos, 2016: 34). 

A proposta toma como base o plano do Keil, procurando a sua reinvenção, não só redesenhando as alas 

“verdes” do Parque, como restabelecendo os percursos originais. Para isso, é necessário promover a 

relocalização dos elementos “invasores”. 

O equipamento desportivo Clube VII passa a ocupar o espaço verde situado sobre o estacionamento do 

Alto do Parque (uma área aparentemente esquecida). Esta opção deve-se não só pela localização periférica, 

mas por facilitar a sua integração com o conjunto. 

A demolição do edifício administrativo do Metro permite, por um lado, a construção de uma nova via de 

circulação, e por outro, a requalificação da zona verde situada a Sul do novo Equipamento. Os serviços 

desenvolvidos no atual edifício do Metro, requerem uma área reduzida, pelo que serão relocalizados 

para um novo espaço a incluir no programa do Centro de Congressos. 

O desenvolvimento da nova via de circulação viária interna ao Parque será realizado pela extensão da 

Avenida Sidónio Pais em simetria à Alameda Edgar Cardoso, equilibrando o desenho do Parque e 

reafirmando a entrada pela rotunda do Marquês. Cria-se assim um anel rodoviário fundamental ao 

funcionamento do novo Equipamento. A necessidade de fazer a ligação do Parque às principais artérias 

da cidade é uma das estratégias de desenvolvimento da proposta. 

A zona verde situada a Sul do novo Equipamento tem um relevo acidentado, o que dificulta a 

permeabilidade e o atravessamento transversal do Parque, havendo por isso a necessidade de se rever a 
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modelação do terreno naquela zona. Por outro lado, é necessário promover a relação com o novo 

Equipamento, cujo piso principal se situa à cota da Avenida Sidónio Pais (piso 0), não só repensando a 

altimetria, mas também os percursos do Parque. 

No sentido oposto, a Norte do novo Equipamento, existem dois espaços que precisam de ser 

revitalizados: o Botequim do Rei que necessita de recuperar a imagem inicial (descaraterizado pelas 

inúmeras intervenções que tem sofrido ao longo do tempo) e o Roseiral que necessita de se adaptar à nova 

dinâmica do Parque (introduzida pelo novo Equipamento). 

Os restantes espaços do Parque encontram-se consolidados, não se propondo nenhuma alteração. 

5.2 Programa 

A CML elaborou um programa preliminar composto por três espaços nucleares: o Auditório, o espaço 

multiusos e o centro de reuniões. Em complemento, foram previstos outros espaços que servem de apoio 

– foyer, banquetes, apoios (administração, serviços, instalações sanitárias, instalações técnicas, entre outros) e o 

estacionamento. No seu conjunto, os espaços previstos, totalizam uma área de 45000 metros quadrados. 

O foyer, espaço dinamizador do edifício, para além de ter a função de “hall” de entrada, servirá como 

“praça” de acesso e apoio aos espaços principais, disponibilizando os diversos serviços necessários. 

Prevê-se uma área de 12000m² para uma ocupação máxima de 10000 pessoas. 

O centro de reuniões deverá contemplar 22 salas de configuração base (módulos de 90m² e ou 140m²) – 

salas de reunião, e 35 salas de configuração máxima (diversos módulos com capacidade conjunta para 

contabilizar 1 espaço de 4000m² por piso) – salas de conferência multifunções. 

Prevê-se uma área de 8200m² para uma ocupação máxima de 7500 pessoas, correspondendo a uma 

ocupação média por sala de 280 pessoas. 

O espaço multifunções é um espaço amplo dotado de uma versatilidade que permita distintos usos 

desfasados no tempo. Deverá ser possível realizar: uma exposição para 6000 pessoas, ou um plenário 

para 5000 pessoas, ou prática de desporto com capacidade para uma assistência de 4500 pessoas, ou um 

concerto para uma assistência de 6000 pessoas e ou um banquete para 2000 pessoas. 

Prevê-se uma área de 6200m² devendo ser possível a divisão em 2 zonas. 

O Auditório deverá ser um espaço com capacidade para 5000 pessoas numa única sala, dotado de uma 

versatilidade que permita a sua divisão em três partes (1/2+1/4+1/4). 

Prevê-se uma área de 4500m² para uma ocupação máxima de 5000 pessoas, devendo ser divisível em 3 

Auditórios com capacidade para uma assistência de 2500 pessoas, 1250 pessoas e 1250 pessoas. 
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O programa, tal como o lugar de intervenção é, de entre as circunstâncias que envolvem um projeto, 

aquela que mais determina a sua morfologia. 

O estudo do programa permitiu compreender as necessidades funcionais de cada espaço e o modo como 

se organizam e conjugam entre si, clarificando a relação dinâmica que se estabelece entre o edifício e o 

espaço urbano envolvente. 

Enquanto projeto académico, deve ser assumida a necessidade de interpretar e questionar os dados do 

problema (arquitetónico e urbanístico), não tornando rígido o cumprimento do programa estabelecido pela 

CML. 

A extensão do programa estabelecido pela CML torna necessária sua reinterpretação. Uma análise 

funcional do programa revela a necessidade da concentração do mesmo de forma estratificada, 

idealizando um edifício multifuncional que permita albergar simultaneamente, ou não (dependo das 

atividades a desenvolver), vários eventos distribuídos pelos diversos pisos/espaços (que se devem tomar como 

polivalentes). 

A solução desenvolvida procura explorar os limites físicos impostos pelo local, assumindo-se como uma 

crítica ao programa – que teve de ser ajustado (em termos de áreas) para garantir a inclusão de todos os 

espaços programáticos previstos e combiná-los, sempre que possível, num mesmo espaço polivalente. 

5.3 Conceito 

O princípio conceptual do projeto é o de assegurar a conservação da identidade do Parque, respondendo 

às necessidades do lugar e ao programa estabelecido. 

O edifício e o espaço urbano procuram estabelecer entre si uma associação recíproca de benefício e 

partilha. O primeiro, influenciador e promotor de vivências na sua envolvente, deve ser entendido como 

um ato de urbanismo, ao sugerir espaços exteriores ao programa, que, interligados, contribuam para a 

definição: do conceito e da configuração espácio-funcional da Proposta. 

Os espaços programáticos principais do novo Edifício procuram ser, tanto quanto possível, sensíveis ao 

lugar, de modo a colmatar eventuais carências e promover a sua valorização. 

O novo Edifício procura constituir-se como parte integrante da estrutura urbana do Parque, não apenas 

assumindo a continuidade dos principais percursos, mas promovendo a ligação entre os espaços – como 

se de um percurso se tratasse. Por outro lado, procura estabelecer uma relação com o exterior – as 

principais artérias da cidade. 

A permeabilidade física e visual surge como premissa da Proposta. A forma e a matéria do Edifício 

procuram harmonia com a envolvente natural. A transparência do Edifício convida o jardim e quem 

observa a participarem do seu espaço. 
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A intervenção procura uma implantação contida (que não transpõe a ocupação do atual edifício), 

promovendo a concentração dos espaços através da estratificação por pisos das principais áreas do 

programa, conferindo-lhes ao mesmo tempo uma posição central rodeada por circulações verticais e 

serviços de apoio (constituídos em módulos que se repetem ao longo dos pisos). 

Esta estratégia, inspirada em parte na relação estabelecida entre o edifício e a praça do Fórum de 

Barcelona, em Espanha, permite obter um edifício compacto que liberta espaço para o Parque, 

beneficiando a permeabilidade e o fluxo das pessoas. Por outro lado, torna a intervenção menos invasora 

do espaço verde, o que permite a manutenção dos percursos e evita o abate de árvores (situação desejada 

pela CML). 

O Edifício procura ainda, através da sua implantação, resolver a descontinuidade que se verifica no 

Parque com a falta de atravessamentos transversais. Parcialmente cravado no solo, o novo Edifício 

permite o atravessamento transversal do Parque, estabelecendo de um modo natural a ligação entre a 

Avenida Sidónio Pais e o interior do Parque – Alameda Central, promovendo assim uma mudança na 

utilização do Parque – tornando-o num ponto fulcral de acesso. 

5.4 Configuração espácio-funcional 

A Proposta procura respeitar os alinhamentos (e proporções) estabelecidos pelas preexistências do Parque 

(devido à sua proximidade) e pelo edificado da Avenida Sidónio Pais (cuja a vista sobre o Parque não se 

pretende comprometer). Por outro lado, existe a relação com o miradouro no topo do Parque que restringe 

a altura máxima do Edifício (que se pretende entre as copas das árvores do Parque). 

O novo Edifício ocupa a área correspondente ao antigo Pavilhão e zona envolvente (estacionamento), 

concentrando o programa na área livre disponível sem estender a implantação pelo jardim (evitando a 

ocupação da mancha verde e o derrube de árvores). A dimensão do programa impõe uma solução compacta 

para o local, que se carateriza pela sobreposição das principais áreas funcionais, distribuindo-as de modo 

estratificado pelos diversos pisos, respeitando as condicionantes do local (topografia, alinhamentos, frente 

edificada, percursos do Parque, entre outros) e as funções a desempenhar (exposições, prática de desporto, 

banquetes, festas, reuniões e escritórios enquadram-se melhor ao nível do jardim). 

O Edifício no seu conjunto tem três pisos enterrados (pisos -2, -1 e 0) e dois pisos ao nível do jardim (pisos 

1 e 2) que respeitam não só os alinhamentos definidos pelo arranjo dos percursos do Keil (caminhos com 5 

metros de largura cada e separados por 60 metros), mas também a configuração dos quarteirões existentes. 

No interior, os espaços complementares organizam-se em torno do espaço principal – o Auditório, que 

ocupa o centro do Edifício. O espaço multiusos (ou de atividades desportivas) e o centro de reuniões (ou 

escritórios) são concebidos como espaços versáteis que procuram responder à polivalência do programa. 

O Edifício possibilita vários cenários adaptando-se facilmente às necessidades do evento a realizar. 

5.4.1 Acessos 
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“O acesso à área de intervenção é um dos pontos de partida para a configuração funcional do Edifício. O 

Edifício 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” (Ramos, 2016: 38). 

A entrada principal realiza-se de nível pela Avenida Sidónio Pais, situando-se no piso térreo (piso 0) do 

Edifício, que por sua vez, estabelece a ligação entre a Avenida e a Alameda Central do Parque, a partir de 

duas praças exteriores que se prolongam pelo seu interior (foyer), circundando o formato circular da 

peça central do Edifício – o Auditório (ver as peças desenhadas n.º 5 e 14 do Volume II). 

A Proposta repensa a estação do Metro “Parque” (da autoria do arquiteto Keil do Amaral) e a praça 

envolvente (promovendo a remodelação da estação como elemento de passagem e eliminado as ruas paralelas). 

Esta praça prolonga-se segundo o alinhamento dos edifícios existentes e funde-se com a praça do novo 

Edifício. 

A nova praça (criada para ser o foyer exterior do Centro de Congressos) resulta do afastamento do Edifício em 

relação à Avenida (abrindo o espaço e marcando a grande entrada, anunciando-a aos visitantes). Estabelece-se 

assim uma grande praça (exterior e interior) que liga o espaço urbano que se desenvolve desde a Avenida 

António Augusto de Aguiar (passando pelo foyer do novo Edifício) até ao interior do Parque (Alameda 

Central). Limitando o acesso viário na zona de passagem da Avenida Sidónio Pais, a praça torna-se num 

espaço pedonal por excelência, representando assim um ponto de chegada e afluência de pessoas. 

O novo 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 arquitetónica e impacto visual (ver a 

peça desenhada n.º 10 do Volume II). 

A praça pode também funcionar de modo independente do Edifício, servindo como ponto de acesso, 

através de escadas e elevadores, à nova estação do Metro (que passa a fazer parte do programa) e ao 

estacionamento (piso -2). 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 no alinhamento das 

mesmas (ver as peças desenhadas n.º 4 e 20 do Volume II). 

Na Alameda Central encontra-se a segunda praça, de menor dimensão, que tal como a primeira, se 

estende pelo foyer do piso de entrada criando uma alternativa de acesso ao Edifício pelo interior do 

jardim. A praça permite o atravessamento direto e à mesma cota entre a Avenida Sidónio Pais e a área 

central do Parque (ver as peças desenhadas n.º 11 e 20 do Volume II). 

Ambas as praças, constituem um espaço de transição entre as cotas do jardim e a Avenida, permitindo a 

ligação pelo exterior através das escadarias que complementam os percursos (de Keil), facilitando o 

atravessamento do Parque (ver peças desenhadas n.º 6 e 9 do Volume II). 
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Figura 5.     Proposta para o novo Centro de Congressos de Lisboa. Axonometria explodida dos pisos 0, -1 e -2. 

                    Autor: Sousa Ramos.  
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Figura 6.     Proposta para o novo Centro de Congressos de Lisboa. Axonometria explodida dos pisos 1 e 2. 

                    Autor: Sousa Ramos.  



36 

 

O piso 1 constitui outra oportunidade de entrada (ao nível do jardim), recebendo os visitantes 

provenientes dos percursos longitudinais do Parque. 

O acesso ao estacionamento (piso -2) também constitui um ponto de entrada a partir da Avenida Sidónio 

Pais – trabalhadores, funcionários e visitantes podem chegar ao interior do Edifício através dele. Este 

acesso também serve o cais de carga e descarga (piso -2). 

5.4.2 Auditório 

O Auditório é o espaço principal do programa, não só pela sua importância funcional, mas também pela 

sua dimensão, fazendo dos restantes espaços seus complementares. A definição do Edifício começa pelo 

Auditório que estabelece a regra para a disposição do conjunto. 

Desenvolver o espaço para o Auditório que permita, por um lado, a concentração de uma plateia de 

grande dimensão (3900 lugares sentados), e que por outro, possibilite a sua divisão em três Auditórios de 

menor dimensão, mostrou-se um grande desafio. Foi necessário estudar diversos projetos similares para 

tentar encontrar uma solução que servisse de referência para o problema exposto. 

A solução do arquiteto Tombazis para o Auditório da Igreja da Santíssima Trindade em Fátima mostra 

um espaço de planta circular com capacidade para cerca de 9000 lugares (dispostos num diâmetro de 125 

metros por uma altura média de 15 metros). A configuração do espaço e dos seus elementos (palco, filas de 

lugares, percursos) servem de base para o estudo do novo Auditório. 

O novo Auditório debate-se com condicionantes que não são usais nesta tipologia de espaços: o 

programa definido para o novo Edifício é muito extenso (em áreas e funções) e a área de implantação 

muito condicionada para o seu desenvolvimento (área disponível de 100 por 120 metros), o que obriga a 

desenvolver uma solução de vários pisos com o Auditório na base do conjunto (situação invulgar que 

introduz diversas dificuldades logísticas e estruturais). 

O local escolhido para a implantação do novo Equipamento consiste num planalto que se desenvolve 

entre a Alameda Central e a Avenida Sidónio Pais. As duas vias (separadas por 140 metros) encontram-se 

praticamente à mesma cota, o que favorece a conexão pelo Edifício. A relação de cotas entre o planalto e 

as duas vias laterais revela uma altura de terreno suficiente (em média 8,50 metros) para se estabelecer um 

piso enterrado, que será considerado como piso térreo (piso 0) quando acedido pela Alameda ou pela 

Avenida. 

O Auditório (cujo volume se pretende ocultar do quotidiano do Parque) terá que se desenvolver em dois pisos 

enterrados (devido à altura requerida para o espaço ser aproximadamente o dobro da disponível no piso 0). O 

piso inferior (base do Auditório), por sua vez, pode ser divido por um piso intermédio “parcial” (criando um 

foyer de duplo pé-direito a envolver o Auditório nos pisos -2 e -1). Esta solução permite otimizar a oferta dos 
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serviços complementares necessários para o funcionamento do Auditório (e do edifício em geral) e 

possibilita uma gestão adequada do público (do Auditório) por diversos pisos (evitando uma concentração 

excessiva por piso). O declive da Avenida permite estabelecer uma ligação de cota com o piso inferior, 

possibilitando o acesso ao interior de veículos (de modo natural e pouco invasivo para o Parque), medida 

essencial para a logística do Auditório e espaços complementares (permitindo ainda o desenvolvimento do 

armazém nos pisos enterrados). 

A configuração do Auditório assume um formato diferente do convencional, ao seguir uma forma 

circular que se interrompe, de modo a libertar espaço para o desenvolvimento do foyer (zona da entrada 

do Edifício e do Auditório). O formato escolhido para o Auditório permite, não só melhorar a performance 

acústica da sala, como maximiza o número de lugares, aproximando os espectadores do palco (ver as 

peças desenhadas n.º 6 e 14 do Volume II). 

O Auditório permite a sua subdivisão em três plateias, a partir de painéis acústicos, que poderão 

funcionar de modo autónomo com acessos independentes. A acústica do Auditório, apesar de os eventos 

previstos serem apenas conferências (não se fazendo uso do som natural, devido à necessidade de haver 

tradução), é melhorada através do uso de painéis convexos (difusão do som em várias direções) aplicados 

como revestimento nas paredes e de telas convexas ao nível do teto falso. Dada a dimensão do 

Auditório, o som natural (falado) proveniente do palco não é inteligível ao fundo da sala. 

5.4.3 Foyer 

O foyer, situado no piso 0 (entrada principal), assume-se como um espaço de receção, reunião e 

distribuição, ao encaminhar os visitantes para o grande Auditório, ou em torno dele, permitindo o 

acesso aos restantes pisos. Neste piso concentra-se a maior parte dos espaços essenciais ao 

funcionamento do Centro de Congressos (Auditório). Podemos usufruir, não só, de um grande espaço de 

lounge/bar que se funde com o espaço do foyer estabelecendo ligação direta ao jardim a partir de uma 

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

eventos. Estes espaços são indispensáveis no piso da entrada principal e alguns destes serviços repetem-

se pelos restantes pisos afetos ao Auditório (devido ao elevado número de visitantes). 

Existe um segundo foyer em torno do Auditório compreendendo os pisos inferiores (pisos -2 e -1), que por 

sua vez, se organizam em função deste espaço de duplo pé-direito. No piso -1 desenha-se também uma 

galeria ao redor do Auditório (ver as peças desenhadas n.º 4 e 13 do Volume II). 

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

comuns a todo o edifício, incluindo os pisos enterrados (pisos -2 e -1). A extensão (em planta) que se 

verifica ao nível dos pisos enterrados nasce da procura de área para o programa (de modo a garantir o 

correto funcionamento do Equipamento). Aproveita-se também 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 
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de se prolongar estes pisos longitudinalmente, estes são desenvolvidos sob as praças construídas no piso 

de entrada (ver as peças desenhadas n.º 10, 11, 19 e 20 do Volume II). 

5.4.4 Pisos enterrados 

O piso -1 é também o elo de ligação entre a nova entrada para a estação do Metro e os restantes espaços 

do Centro de Congressos. A galeria que rodeia o Auditório permite ao visitante seguir para os pisos 

adjacentes (pisos -2 e 0) através de duas escadarias em espiral (diametralmente opostas) ou a partir dos 

núcleos verticais. Através da galeria é ainda possível aceder a uma sala polivalente, para pequenas 

conferências com capacidade de 294 lugares sentados. 

O piso intermédio (piso -1) 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. 

No piso -2, todos os espaços se distribuem ao redor do foyer que proporciona o acesso ao Auditório 

próximo do palco, para os artistas e para o público (situações desfasadas no tempo). A área do palco é 

acessível pela traseira, comunicando de modo quase direto com o armazém, o que facilita a carga e 

descarga de acessórios. O foyer (do piso -2) permite o uso de diversas configurações de acesso ao 

Auditório dependendo do evento a realizar (a par do que se realiza em espaços com grande afluência de 

público). 

Este piso compreende (próximo do cais) o tratamento de lixo e resíduos, armazéns de limpeza, os 

economatos, a cozinha, entre outros – a última com ligação direta a um dos núcleos verticais para o 

serviço de apoio na realização dos banquetes e festas (uso cativo à cozinha aquando a realização de eventos). 

A cozinha tem diversos acessos de modo a respeitar os caminhos diferenciados para a ida e o retorno dos 

bens (em caso de necessidade poderão ser utilizados ascensores distintos no mesmo núcleo). 

5.4.5 Espaço Multiusos 

Os restantes espaços principais são: o espaço multiusos, que conjuga a valência da área de exposição 

com a prática de desporto (a última requere um pé-direito de 12 metros) e as reuniões (que dividem o espaço 

com os escritórios). Estes espaços têm ainda que ser versáteis de modo a possibilitar a realização de outro 

tipo de eventos como, por exemplo: banquetes e festas. 

O espaço multiusos, que se desenvolve no piso 1, para além da área de exposições, foi também pensado 

com a possibilidade de se transformar numa área de acolhimento de eventos desportivos de diversas 

modalidades, através da clareira central com pé-direito duplo e do uso de bancadas retrácteis. É provido 

de instalações sanitárias e cafetarias de apoio aos eventos (ver as peças desenhadas n.º 7 e 16 do Volume II). 
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Este piso ao nível do jardim caracteriza-se por uma implantação na área compreendida entre os 

caminhos longitudinais recuperados do desenho original do Parque. De forma retangular, o piso 

apresenta uma planta livre para contemplação do jardim. Os pisos 1 e 2 estão intimamente ligados, não 

só por partilharem o espaço central (clareira), mas também por contribuírem em conjunto para um dos 

momentos do edifício (ver as peças desenhadas n.º 6 e 15 do Volume II). 

5.4.6 Centro de Reuniões 

O piso do Centro de Reuniões (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. 

O próprio Edifício se torna parte do atravessamento longitudinal do Parque (ver as peças desenhadas n.º 8 e 

17 do Volume II). 

O piso é recortado ao centro, permitindo a área de pé-direito duplo no piso inferior (com 12 metros de 

altura livre), 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. 

A altura da clareira central é conseguida através da claraboia de grandes dimensões que se estende de 

modo a introduzir luz natural para o interior do Edifício, em especial para os escritórios e salas de 

reuniões que tomam lugar no piso 2 (ver as peças desenhadas n.º 11 e 20 do Volume II). 

O piso 2 é caracterizado por ser uma área livre que se pode subdividir para criar espaços com dimensões 

diversas (segundo um módulo). O layout do piso, à exceção das infraestruturas de apoio e dos núcleos 

verticais, está em constante alteração, a partir de painéis móveis que permitem redimensionar o 

tamanho das salas, reorganizando o espaço de acordo com as exigências do evento a realizar. Ao ser uma 

área de trabalho, pela afluência de pessoal, encontra-se em ambos os extremos longitudinais lounge e 

cafetarias de apoio. 

O piso 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. 

5.5 Mobilidade e Segurança 

A mobilidade e a segurança são aspetos essenciais para a configuração espácio-funcional de um edifício 

de grande dimensão. É fundamental, a definição das saídas de emergência (quantidade, dimensão e 

localização) e a verificação das distâncias a percorrer para uma densidade de fluxo constante nas vias de 

circulação, de modo a conseguir-se tempos de evacuação adequados. 

5.5.1 Segurança 

Numa situação de emergência, o novo Edifício encontra-se estruturado de modo a possibilitar o 

encaminhamento rápido e seguro dos ocupantes para o exterior ou para uma zona segura, mediante 
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referenciação de vias de evacuação, zonas de refúgio e pontos de encontro. A maioria dos espaços 

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

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

de evacuação vertical protegida (blocos de escadas) é de 30 metros, podendo atingir os 45 metros, em 

situações de impasse inexistentes e em locais amplos, nos quais a área seja superior a 800m2. Quando a 

área do compartimento em termos volumétricos é ampla, com espaços de área extensa e de pé-direito 

alto que permita uma altura livre de fumo suficiente em caso de incêndio, a distância mínima poderá 

aumentar para o dobro. 

Todavia, a disposição dos núcleos de escadas, em torno dos espaços principais que ocupam a parte 

central de cada piso, garante o fácil acesso ao exterior, sendo estes essenciais apenas nos pisos 

enterrados e no piso mais elevado – espaço das reuniões. A extensão máxima a percorrer (em termos 

teóricos), desde o centro de cada piso até aceder um dos núcleos, é 42,5 metros. Na prática a 

configuração espácio-funcional conduz, em situações muito pontuais (5 a 10% da área do piso), a uma 

distância máxima a percorrer entre 30 a 35 metros. 

Importa referir, que todos os pisos, incluindo os que se encontram enterrados, possuem uma ligação 

direta (mesmo que pontual) e de nível para o exterior. 

5.5.2 Auditório 

O Auditório deve contemplar diversos aspetos, relativos à mobilidade e segurança, no desenho do seu 

espaço interior. 

Numa plateia, os lugares destinados aos espetadores devem ser dispostos em filas com uma configuração 

desfasada (lugares sucessivos desencontrados), devendo cada cadeira possuir assento rebatível e encontrar-

se fixa ao pavimento. O espaçamento mínimo a considerar entre filas, medido entre as costas de um 

dado assento e o assento seguinte na posição rebatido, não pode ser inferior a 0,40 metros, tendo sido 

considerado 0,45 metros. 

Em norma, o número máximo de cadeiras entre coxias é de 16, mas dada a dimensão do Auditório 

considera-se, nalgumas zonas pontuais, 32 cadeiras entre coxias, o que pode ser excecionalmente aceite, 

uma vez que o afastamento entre coxias é ligeiramente maior – as filas que excedem o número máximo 

de cadeiras são servidas por coxias com larguras que vão desde 2,45 metros, 2,00 metros e 1,40 metros, 

sendo a última, a dimensão mínima considerada adequada para uma coxia num Auditório desta escala 

(ver as peças desenhadas n.º 5 e 14 do Volume II). A situação de haver cadeiras entre uma coxia e a parede 

não é utilizada no projeto, por motivos de comodidade e segurança – na extremidade de uma fila existe 

sempre uma coxia. 

Em norma, o número máximo de cadeiras entre coxias é de 16. No entanto, o projeto considera o dobro, 

cerca de 32 cadeiras entre coxias consecutivas, o que poderá ser excecionalmente aceite uma vez que o 
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afastamento entre elas é ligeiramente maior – apresentando larguras que vão desde 2,45 metros, 2,00 

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

num Auditório desta dimensão (informação obtida pela consulta do Regime Jurídico de Segurança Contra 

Incêndio, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, com as alterações previstas pela lei vigente). 

A plateia de um Auditório com capacidade para mais de 3000 espetadores necessita no mínimo de seis 

saídas de emergência regularmente distribuídas pelo seu perímetro. Devido ao seu desenvolvimento 

longitudinal, que engloba três pisos distintos, as seis saídas (de emergência) foram uniformemente 

dispostas pelo seu perímetro/piso, sendo: 2 saídas no piso da base (piso -2), 2 no piso intermédio (piso -1) 

e 2 de maior dimensão no piso da entrada (piso 0, foyer). 

5.5.3 Acessibilidade 

A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas, 

sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro de 

uma sociedade democrática. 

A acessibilidade é a capacidade do meio edificado de assegurar a todos uma igual oportunidade de uso, 

de uma forma direta, imediata, permanente e o mais autónoma possível (Gouveia, 2006). 

O novo Edifício prevê o acesso por meios mecânicos (grupo de elevadores e escadas rolantes) a todos os 

pisos. Relembrando, que todos os pisos possuem uma ligação de nível (mesmo que pontual) com o 

exterior. 

5.5.4 Circulações 

Na arquitetura, a circulação refere-se à forma como as pessoas se movem e interagem com um edifício – 

movimento pelo espaço (Ching, 1975). Nos edifícios públicos, a circulação é de grande importância; 

estruturas como elevadores, escadas rolantes e escadas são muitas vezes referidas como elementos de 

circulação, uma vez que são posicionados e concebidos para otimizar o fluxo de visitantes através de um 

edifício, que por vezes requer a utilização de núcleos de acesso. Em algumas situações, a circulação 

unidirecional pode até ser a preferível. 

A circulação está intrinsecamente ligada à configuração espácio-funcional do edifício, dependendo das 

atividades desenvolvidas em cada piso/espaço. Para a sua definição, devem ser tidas em conta as 

seguintes regras básicas: as vias principais de circulação devem ser claras e desobstruídas, e seguir 

sempre a menor distância entre dois pontos. 

No desenvolvimento do estudo das circulações é necessário refletir sobre os seguintes aspetos (que são 

críticos para a definição do edifício): direção do movimento (horizontal ou vertical); tipo de uso (público ou 

privado, e a sua localização); frequência de utilização (comum ou de emergência) e o período de utilização 

(diurna, noturna ou ambas). 
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As saídas que servem os diferentes pisos do novo Edifício distribuem-se ao longo do seu perímetro e a 

sua localização procura minimizar a possibilidade de percursos em impasse permitindo uma rápida 

evacuação do edifício. Em áreas de grande concentração de pessoas, como o foyer de acesso ao Auditório 

(piso 0, ao nível da praça) e o espaço multiusos (piso 1, ao nível do jardim) são previstas saídas, ora 

concentradas ou distribuídas, conforme a necessidade determinada pela configuração do espaço, que ao 

estarem visualmente acessíveis (sem caminhos de evacuação) permitem o acesso direto ao exterior. 

De um modo geral, a evacuação do edifício é realizada através dos caminhos de evacuação horizontais 

preestabelecidos que conduzem diretamente ao exterior, ou conforme a situação, a circulações verticais 

de emergência (núcleos de escadas). A dimensão do edifício apenas impunha a necessidade de dois 

núcleos de escadas (enclausuradas), mas dada a sua extensão horizontal e de modo a respeitar a sua 

configuração espácio-funcional (retangular), são considerados mais dois núcleos – a distribuição dos 

quatro núcleos é simétrica em torno de cada piso/espaço principal. 

5.6 Estrutura, Materialidade e Luz 

As caraterísticas mais relevantes de um edifício são incluídas na fase inicial da sua conceção estrutural. 

Uma estrutura simples significa um conceito e uma organização espacial bem definidos, logo qualquer 

proposta deve procurar a harmonia entre ambos – reforçando a simbiose entre o conceito da obra e a 

estrutura. 

Na definição da estrutura para o novo Edifício procurou-se realçar e concretizar o conceito, expresso 

anteriormente, de volumes horizontais compactos e sobrepostos, permitindo a permeabilidade dos 

espaços e dos percursos, tanto física como visual. 

A linguagem estrutural (e material) é fundamental na conceção do novo Edifício que procura subtileza na 

sua integração com a topografia e na sua relação com a massa verde do Parque. 

Dada a escala dos espaços que compõem o programa, o sistema estrutural passou a ser também 

estruturador do espaço. 

O sistema estrutural utilizado divide-se em duas tipologias estruturais que diferem nas suas 

caraterísticas físicas e materiais – betão (armado) e aço (estrutural), que apesar da sua natureza distinta se 

complementam neste edifício. A primeira desenvolve-se na parte enterrada do edifício. A segunda ganha 

expressão a partir da cota do solo (jardim). 

O encastramento do edifício no terreno é realizado por uma estrutura de betão armado que se 

desenvolve ao longo dos três pisos enterrados (pisos-2, -1 e 0). A fundação consiste num ensoleiramento 

geral da base que reforça o caráter monolítico da estrutura – medida essencial em edifícios de grande 

complexidade, ao mesmo tempo que permite a descarga da laje do Auditório através da uma malha de 

pilares. Perifericamente à fundação desenvolvem-se muros de contenção de terras que também 
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suportam, parcialmente, as lajes dos pisos – sendo ainda fundamentais para a estabilização horizontal do 

edifício. 

A parte enterrada da estrutura do edifício termina com o pavimento do piso 1 (ao nível do solo do jardim), 

em vez da utilização de uma laje maciça aligeirada convencional houve a necessidade de se desenvolver 

uma grelha (vazada) com 2 metros de altura em betão armado, segundo uma quadrícula de 4,5 por 4,5 

metros. A razão para a sua utilização surge da necessidade de se vencer o vão livre do Auditório que 

apresenta um desenvolvimento circular em planta com um diâmetro de 72 metros. A grelha expande-se 

por todo o piso, sendo suportada nas extremidades pelos muros perimetrais e a um terço do vão por um 

capitel contínuo (oco) com desenvolvimento circular que assenta numa colunata de pilares (montantes 

com secção circular) disposta radialmente em planta (envolvendo o Auditório). Deste modo, obtém-se uma 

solução de planta livre, ideal para os espaços do foyer e Auditório. 

Para a parte superior do edifício que surge ao nível do jardim (pisos 1 e 2) pretendeu-se um espaço sem 

limites (fusão entre o exterior e interior), uma estrutura que fosse o edifício, racionalidade de forma e 

construção. O modo como a estrutura e o espaço colaboram na definição do edifício só se torna possível 

graças ao material de construção escolhido, o aço. De facto, a quase infinita versatilidade dos metais, em 

que o aço assume simultaneamente função estrutural, de revestimento e de elemento de pormenor – 

referência dos edifícios do Mies. 

Por outro lado, a estrutura dos pisos superiores tinha que ser obrigatoriamente leve e de descarga 

pontual devido à base de apoio ser a grelha estrutural de grande vão. Foi fundamental a conciliação da 

disposição dos espaços programáticos com a definição da estrutura, em especial, a clareira de pé-direito 

duplo que se forma no centro do piso 1 para albergar as atividades desportivas (o que reduz 

significativamente o peso do edifício na sua zona estrutural mais crítica, permitindo a sua construção). Para o 

efeito foi desenvolvida uma estrutura metálica reticulada segundo uma quadrícula proporcional à 

anterior, mas de maior dimensão, 9 por 9 metros. 

A dimensão escolhida para a malha teve como base a área mínima apropriada para o módulo da sala de 

reuniões (ou escritórios), aproximadamente 80 metros quadrados – sendo inspirada, tal como a escolha 

dos elementos verticais, no edifício Bacardi Offices, na cidade do México, e no edifício Crown Hall, em 

Chicago, ambos do Mies. A estrutura de aço vai permitir a eliminação da rigidez das paredes interiores e 

exteriores. 

Com o intuito de se obter uma melhor performance estrutural (leve) e funcional (adaptável), as lajes dos 

pisos superiores (pisos 0, 1 e 2) são constituídas por elementos lineares metálicos organizados segundo 

uma grelha, com quadrícula de menor dimensão que a principal, que se ajusta às dimensões do 

revestimento do pavimento em lajeta de pedra natural – suportada por um painel de cofragem do tipo 

Viroc (conjunto reforçado na interface por uma manta acústica que acondiciona a pedra e promove o isolamento 

aos sons de precursão). Este sistema tem a vantagem de ser desmontável e permitir a fácil adaptação do 
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espaço a diferentes eventos – mudança do tipo de piso ou acesso à caixa-de-ar do pavimento para 

passagem de novas infraestruturas (ver peça desenhada n.º 23 do Volume II). 

Os núcleos em betão armado da circulação vertical, que se desenvolvem desde a fundação 

(encastramento) até à cobertura, permitem o reforço (sismo) e contraventamento (vento) da estrutura 

reticulada em perfis metálicos dos pisos superiores (pisos 1 e 2). 

O conceito acima exposto, de que a estrutura é edifício (Mies), implica a seleção dos materiais de modo a 

realçar a imagem pretendida para o edifício. 

A escolha do betão para a parte enterrada do edifício evidência “o seu caráter pesado, sólido e robusto” 

(Ramos, 2016: 55) – como se de uma rocha brotando se tratasse (analogia com a antiga pedreira do Parque). O 

embasamento do Edifício – estrutura em betão que “envolve” os pisos enterrados (pisos -2, -1 e 0), 

representa a base de sustentação de todo o edifício, motivo pelo qual o seu interior também é 

materializado em betão. 

Nos pisos superiores ao nível do jardim (pisos 1 e 2), a materialidade escolhida (vidro e aço) pretende 

proporcionar luz natural no interior dos espaços. O conjunto transmite uma sensação de leveza, 

permeabilidade e transparência na integração do edifício com a massa verde envolvente – a paisagem 

ingressa na planta livre com tal honestidade que o edifício parece não existir (ver a peça desenhada n.º 21 do 

Volume II). No entanto, a cor (mate) branca dos perfis metálicos faz assumir a presença do volume 

invisível (desenhando os seus contornos). Embora os perfis de aço dos alçados não sejam estruturais, eles 

expressam a ordem estrutural subjacente. 

No interior, os pilares metálicos dispostos segundo uma quadrícula, tornam-se elementos de destaque, 

num volume totalmente transparente, misturam-se (visualmente) com os troncos das árvores no exterior 

(um dos princípios da conceção do projeto). Promovendo-se assim o uso do pilar como elemento construído 

que pretende simular a natureza. A transição do jardim para o interior do edifício, corresponde a uma 

passagem da floresta natural para uma floresta construída que culmina numa grande clareira – espaço 

central de pé-direito duplo, totalmente transparente, onde é possível vivenciar o ambiente natural. 

A luz natural tem-se mostrado, cada vez mais, um elemento criador de formas com o qual a arquitetura 

pode criar ambientes dinâmicos. O revestimento exterior em vidro e aço (perfis metálicos) permite 

acompanhar a evolução da luz do dia através das sombras lineares produzidas pelos perfis. 

Nos pavimentos destaca-se o uso da pedra natural – mármore travertino branco amaciado, que marca a 

importância dos espaços (em especial, do foyer). O tipo de pavimento escolhido transmite uma ideia de 

amplitude do espaço (cor clara) ao mesmo tempo que parece irradiar luz (reflexão), associando-se deste 

modo aos conceitos do edifício – a planta livre e luz natural. 

Para garantir o conforto interior (térmico e acústico) é utilizado vidro duplo com lâmina de 16mm em gás 

árgon (ver a peça desenhada n.º 23 do Volume II). O pano exterior é vidro incolor do tipo solar composto por 
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tela com tecnologia LCD (permite obter privacidade alternando o modo do vidro entre transparente e opaco). O 

pano interior é vidro incolor do tipo acústico. Os envidraçados são ainda protegidos (pelo lado interior) 

por um estore de rolo, tecido “screen”, com autónomo (permite a sua ativação automática com a incidência 

direta do Sol). 

A claraboia (central) da cobertura não possui somente a função de introduzir luz natural e possibilitar o 

aumento do pé-direito do espaço para a prática de atividades desportivas, a sua constituição material e 

estrutural permite o controlo da temperatura do grande espaço envidraçado. À semelhança do que se 

tem vindo a realizar em edifícios de fachadas envidraçadas, esta claraboia é composta por duas 

fronteiras de vidro solar, com películas e lâminas especiais, generosamente espaçadas criando uma 

antecâmara (lâmina de ar) que é auxiliada por grelhas de ventilação laterais (ver a peça desenhada n.º 22 do 

Volume II). 

Este sistema constitui uma solução térmica, tanto para as Estações Quentes (Primavera e Verão), como 

para as Estações Frias (Outono e Inverno). No período quente, em que as temperaturas exteriores são 

elevadas, o ar naturalmente aquecido na antecâmara é extraído para o exterior sem provocar o aumento 

da temperatura no interior do edifício. No período frio, o ar é mantido na antecâmara, cuja temperatura 

aumenta com a exposição solar ao longo do dia, provocando de um modo passivo o aumento da 

temperatura interior. Para complementar o sistema, prevê-se a instalação, próximo da fronteira superior 

da claraboia (pelo lado interior), de grelhas de controlo da iluminação natural autorreguláveis segundo a 

inclinação solar (solução utilizada no museu Louvre-Lens). 

A forma, a função, a matéria e a luz representam temas estruturantes na definição de uma obra. 

Figura 7.     Proposta para o novo Centro de Congressos de Lisboa. Imagem obtida por “renderização”. 

                    Autor: Sousa Ramos. 

 

5.7 Instalações Técnicas 

As instalações técnicas de um edifício representam diversas especialidades, desde infraestruturas básicas 

(abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e drenagem de águas pluviais), infraestruturas 

elétricas (energia e iluminação), infraestruturas de telecomunicações (imagem, voz e dados), sistemas de 
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AVAC (climatização ambiente e tratamento do ar), sistemas de segurança contra incêndio (deteção, alarme e 

combate), sistemas de intrusão (segurança), sistemas de som (propagação do som), sistemas de vídeo 

(captura de imagem), e mais recentemente, sistemas de gestão técnica centralizada (controlo e eficiência 

energética), entre outros. 

Para alojar as instalações técnicas está prevista uma área técnica situada no subsolo (piso -1) com ligação 

direta ao exterior (subsolo da Avenida Sidónio Pais – situado a Nascente, zona verde – situada por cima). O 

acesso à área técnica é feito de forma independente do edifício, através do hall da estação do Metro, que 

fica no subsolo por debaixo da nova praça (Avenida Sidónio Pais). 

Das instalações técnicas enumeradas, destaca-se (devido aos requisitos de área, entre outros) a especialidade 

do AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) que procura o conforto ambiental interior através do 

controlo em termos de temperatura, de humidade e de renovação do ar. Para o desenvolvimento do 

sistema é necessário prever um espaço específico para o seu alojamento – área em planta de grandes 

dimensões e duplo pé-direito. Este espaço situado no piso -2, próximo da base do Auditório (espaço 

principal a servir), tem ligação ao exterior pela via do armazém, seguida da via de acesso de pesados ao 

subsolo. Por outro lado, a cobertura do espaço suporta o jardim, o que permite a ligação direta ao ar 

exterior. Ambas as áreas técnicas permitem a ligação ao exterior pela via vertical através de monta-

cargas, sendo servidas diretamente, ou pela Avenida Sidónio Pais, ou pela Alameda Central (medida 

essencial para o seu funcionamento). 

O caminho principal das infraestruturas é feito através das galerias técnicas que se desenvolvem ao nível 

do pavimento dos corredores (laterais) dos pisos enterrados. As galerias técnicas estabelecem ligação 

direta à base do Auditório (espaço principal do novo Equipamento) e às restantes partes do edifício através 

dos ductos verticais situados em cada um dos quatro núcleos de comunicação vertical (dispostos 

simetricamente entre si). O caminho secundário das infraestruturas corresponde à distribuição feita ao 

nível do teto falso de cada piso chegando deste modo a todos os espaços (ver a peça desenhada n.º 21 do 

Volume II). 

No Auditório introduz-se o ar novo (ar fresco) ao nível do pavimento (por debaixo dos lugares) e o ar 

viciado (ar quente) é extraído ao nível do teto (por detrás do teto acústico). 

Nos espaços ao nível do jardim introduz-se o ar novo (ar fresco) ao nível do pavimento (próximo da 

fronteira de vidro e no perímetro da clareia de pé direito duplo) e o ar viciado (ar quente) é extraído ao nível do 

teto antes de se chegar à clareia central e na claraboia (ao longo do seu perímetro, junto à base). 

Nos restantes espaços utiliza-se a ventilação cruzada (insuflação junto ao pavimento e extração junto ao teto, 

mas em lados opostos da divisão). As portas envidraçadas de acesso ao piso térreo (piso 0) ou ao foyer (piso -

2, ligação ao estacionamento) são duplas (e automáticas) com um sistema de cortina de ar (antecâmara para 

evitar quebras de temperatura e gases tóxicos). 



47 

6 Considerações Finais 

Neste capítulo procura-se realizar uma reflexão sobre as principais ideias e pensamentos que sustentam 

a Proposta. Retomando alguns pontos e aspetos do trabalho, de modo a averiguar o cumprimento dos 

objetivos. Enunciando, no final, a grande questão que se coloca com a realização deste trabalho. 

6.1 Tema 

O tema desenvolvido nesta dissertação integra uma proposta de projeto para o novo centro de 

congressos de Lisboa, no Parque Eduardo VII. O exercício oferece a possibilidade de, através de um 

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

A proposta reflete um trabalho sólido que procura dar resposta, não só ao programa, mas também às 

necessidades do lugar. A abordagem baseia-se numa estratégia, ponderada e informada, elaborada em 

concordância com a atual dinâmica da cidade – no contexto económico e turístico. 

Apesar de não ser uma área muito documentada, pela sua posição periférica em relação ao centro da 

cidade até ao século XIX, foi, no entanto, possível formar uma imagem aproximada da área de estudo, 

dos seus elementos estruturantes e dos seus limites ao longo dos tempos. 

A intervenção proposta representa uma oportunidade de melhoria não só para o local, mas para a 

cidade. Transforma aquele espaço num “Pólo atrativo”, introduzindo inovações às usuais temáticas, que 

servem e abrangem distintos públicos. O novo equipamento assume-se como parte integrante da 

estrutura urbana, procurando ser um espaço coletivo e um elemento promotor da ligação do Parque à 

cidade, eliminando barreiras e descontinuidades – ser social. 

6.2 Arquitetura e Arqueologia Urbana 

Atuar sobre um território que ocupa o centro da cidade de Lisboa é uma oportunidade estimulante, 

dado o enorme potencial de intervenção e mudança no contexto da cidade. No caso da área de estudo, 

compreendida pelo Parque Eduardo VII e a sua zona envolvente, esta questão constitui, desde sempre, 

uma das suas maiores incógnitas urbanísticas, muito devido à indefinição sobre o “prolongamento” da 

Avenida da Liberdade. 

A intervenção proposta pretendeu, no entanto, ir muito além das possibilidades espaciais lançadas pela 

desativação do Edifício Pavilhão Carlos Lopes. O conceito de Arqueologia Urbana, aplicado à 

Arquitetura, pauta, atualmente, parte significativa das propostas de intervenção na cidade, integrando-

as nos processos de formação do território, de forma mais consciente e informada. 

Um dos principais objetivos do trabalho passou pela compreensão dos processos de formação deste 

território, ao longo do tempo, tentando reencontrar uma identidade. 
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6.3 Projeto Urbano 

Intervir sobre um território tão rico em diversidade e complexidade foi um dos principais desafios, uma 

vez que a solução proposta teria de, simultaneamente, apresentar unidade e um fio condutor comum e, 

por outro lado, constituir uma base estruturada e abrangente, de modo a incorporar e integrar outros 

contributos de outra escala. 

Tornou-se essencial estabelecer os elementos estruturantes, nomeadamente as questões relacionadas 

com o espaço público, espaços verdes, atravessamentos, permeabilidade e mobilidade. Ao mesmo tempo 

que se refletia sobre as seguintes temáticas: condição do público e espaços ambíguos (mais que uma 

função ou sentido). 

Ao nível urbanístico, a Proposta pretende constituir uma base de conhecimento que poderá ser 

aprofundada e estabelecer uma linha de reflexão para posteriores trabalhos. 

6.4 A condição do público 

“A condição do público como forma excelente do social” (Solà-Morales, 1995: 4). 

“Os espaços coletivos são a riqueza das cidades históricas e são, também, certamente, a estrutura 

principal da cidade futura” (idem: 4). 

“Lutar pela qualidade desses espaços coletivos – ao mesmo tempo privados e públicos, públicos e 

privados – é a principal tarefa do arquiteto na cidade” (idem: 4). 

“Porque a boa cidade é a que consegue dar valor público ao privado. E, assim como uma boa cidade é 

feita tanto de boas casas, de boas lojas, de bons bares e bons jardins privados, ela também o é de 

passeios públicos, de monumentos e de edifícios representativos” (idem: 4). 

6.5 Espaços ambíguos 

“Quem sabe se em nossas cidades sejam os espaços ambíguos (mais que uma função ou sentido), em sua 

titularidade, que terão cada dia um significado maior para a vida social quotidiana, podendo usar-se e 

apropriar-se de formas diversas pelas diferentes tribos urbanas” (idem: 5)? 

“Levar muito a sério, fechados em si mesmos, os “espaços urbanos”, os “espaços públicos” como lugares 

para construir arquitetura sem volume, ou como objetos de desenho consistentes em si mesmos, parece 

um erro teórico a evitar” (idem: 5). 

6.6 Projeto Arquitetónico 

Desenhar um edifício que dada a sua escala e função sirva de catalisador do espaço urbano é um grande 

desafio. A tentativa de criar um espaço coletivo aonde se dilua os limites entre o espaço público e o 
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espaço privado constitui uma tarefa complexa, mas obrigatória – nos modernos projetos de cidade, 

como parte estimulante do tecido urbano. 

Procurou-se, por um lado, uma maior aproximação à escala e natureza do projeto de arquitetura – 

edifício, por outro, uma definição programática bastante precisa no seu estudo. 

Figuras 8 e 9.     Proposta para o novo Centro de Congressos de Lisboa. Maqueta (orientação: Este e Oeste). 

                            Autor: Sousa Ramos. 

 

 

O espaço público – como elemento decisivo para a qualidade urbana, surge como parte integrante de 

uma rede de serviços à escala urbana que extravasa o contexto do edifício que o origina. Ignorando-se a 

vertente do «edifício-objeto» e potenciando o desenvolvimento do espaço comunidade. 

 “O ato de projetar envolve um trabalho constante de aproximação e afastamento, um esforço de 

reflexão entre análise e síntese, ferramentas que, não podem ser separadas, pois complementam-se” 

(Aalto, 1998). 
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6.7 O Edifício e o Parque 

A grande questão de fundo que se coloca com a realização deste trabalho é saber se faz sentido um 

equipamento desta natureza no parque Eduardo VII. 

O programa estabelecido pela CML é demasiado ambicioso para o local, não só por ser extenso e 

requerer uma área considerável para a sua realização, mas por incluir valências, como a prática de 

desporto, que não são usuais num equipamento do género. 

O aproveitamento do pavilhão Carlos Lopes para a concretização do programa não é uma hipótese 

válida face à impossibilidade de o mesmo se adaptar às áreas propostas. Mas, por outro lado, a sua 

localização no seio do parque é a ideal para o equipamento pretendido, muito devido à relação 

privilegiada que estabelece com a Alameda Central – elemento dinamizador do parque. Todas as 

valências necessárias para a sua implantação estão presentes no local. 

O novo Edifício não se estabelece como uma entidade autónoma, mas estrutura as preexistências e “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” 

(Ramos, 2016: 57). 

Se pensarmos nas consequências da afluência do público previsto ao novo Edifício e ao Parque, as áreas 

disponíveis nas diversas zonas de estada e equipamentos são mais do que adequadas, não se prevendo 

qualquer tipo constrangimento. 

A proposta procura ser uma reinterpretação crítica do programa, considerando o seu reajuste, ao nível 

dos espaços e das áreas previstas, para a realidade do lugar. O resultado foi um edifício que se procura 

integrar no local, promovendo uma relação de valorização e benefício mútuo. Introduzindo no Parque 

uma dinâmica muito importante, que se reflete na área envolvente, representando uma mais-valia para a 

cidade. 
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Escala 1:1000 

01 Planta de Implantação 

 

Escala 1:500 

02 Planta do Piso -2 (cota 72.50) 

03 Planta do Piso -1 (cota 76.75) 

04 Planta do Piso 0 (cota 81.00) 

05 Planta do Piso 1 (cota 89.50) 

06 Planta do Piso 1 (desporto) (cota 89.50) 

07 Planta do Piso 2 (cota 93.85) 

08 Planta da Cobertura (cota 99.90) 

09 Alçado a Nordeste / Corte Longitudinal 

10 Alçado a Sudeste / Corte Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 1:250 

11 Planta do Piso -2 (cota 72.50) 

12 Planta do Piso -1 (cota 76.75) 

13 Planta do Piso 0 (cota 81.00) 

14 Planta do Piso 1 (cota 89.50) 

15 Planta do Piso 1 (desporto) (cota 89.50) 

16 Planta do Piso 2 (cota 93.85) 

17 Corte Longitudinal 

18 Corte Transversal 

 

Escala 1:50 

19 Corte Construtivo 

 

Escala 1:20 

20 Detalhes Construtivos 










































