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Projecto para o Novo Centro de Congressos de Lisboa no Parque Eduardo VII 

 

RESUMO 

 

O presente relatório tem como principal finalidade problematizar e fundamentar as opções tomadas 

no projecto para o Novo Centro de Congressos de Lisboa, desenvolvido na unidade curricular de Projecto 

Final II, durante o 5º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura, no Instituto Superior Técnico.  

O projecto localiza-se no Parque Eduardo VII, um dos ex-líbris do espaço público da cidade. 

Reflectindo a importância que o parque urbano tem para a capital, o enunciado colocado pela Câmara 

Municipal de Lisboa, vem colmatar a necessidade de revitalizar aquele espaço urbano. 

O programa do Novo Centro de Congressos proporciona a possibilidade de adaptação do Pavilhão 

Carlos Lopes, reinterpretando o seu propósito com o objectivo de construir um conjunto arquitectónico capaz 

de estabelecer uma nova ligação entre o parque e a cidade. 

O projecto, no que se refere à abordagem do enunciado e à formalização e linguagem 

arquitectónicas, teve em consideração o local de implantação, criando relações de grande proximidade com 

os espaços exteriores do parque. O ênfase na ligação interior/exterior expressa-se pela criação de novos 

percursos e relações visuais com a envolvente. 

A proposta arquitectónica distingue-se por uma geometria regular e marcada, tentando manter uma 

relação directa com as linhas definidoras do espaço urbano. Em articulação directa com o parque propõe três 

volumes, que indiciam as principais funções requeridas: auditório, centro de exposições e centro de reuniões. 

Da Avenida Sidónio Pais, a sua leitura revela um único volume de evidente transparência.  

O carácter do projecto faz prevalecer os valores da paisagem, não lhe sobrepondo novos elementos, 

mas sim, relacionando-se e integrando-se na cidade. 

 

Palavras-chave:  Parque Eduardo VII | Pavilhão Carlos Lopes | Novo Centro de Congressos de 

Lisboa | Ligação | Revitalização. 



  

iii 

 

Project for the New Congress Center of Lisbon in Parque Eduardo VII 

 

ABSTRACT 

 

The report main goal is to explain the choices made in the design for the New Congress Center of 

Lisbon, developed in the subject of Final Project II, during the 5th year of the Master in Architecture at the 

Instituto Superior Técnico.  

The project is located in Parque Eduardo VII, one of the major urban parks and public spaces of the 

city. Given the importance that this urban park has to the capital, the program proposed by the city hall of 

Lisbon will fill the need to revitalize the surrounding urban space.  

The suggested program is the reinterpretation and possible adaptation of Carlos Lopes Pavilion in a 

congress center, in order to develop the connections between the park and the city. 

The architectural proposal aims to combine the different utilities and program requirements, taking 

into account the site and the relationship with the park. This purpose is achieved by establishing close links 

with the outdoor space. There is an emphasis on the connection inside / outside, passing through the design 

of new routes and visual relationships with the surrounding. 

The geometry of the building is regular and well-defined, its size announces the programmatic 

relevance, and tries to maintain a direct relationship with the park and its main lines. The architecture is 

developed at the level of the park, in three volumes, which denote a distinct presence, in order to fulfill the 

three main functions required: auditorium, exhibition center and meeting center. At the street level the project 

is seen as a unique volume.  

The project intended to make prevail the values in the landscape, not overlapping the new elements, 

but by relating and integrating the geometry on the city's image. 

 

Keywords: Parque Eduardo VII | Carlos Lopes Pavilion | New Congress Center of Lisbon | 

Connection | Revitalization. 
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“... projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação de formas vazias de 

sentido, impostas por capricho da moda ou por qualquer capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele 

criará deverão resultar, antes de um equilíbrio sábio entre a visão pessoal e a circunstância que o envolve e para 

tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundam...” 

 

Távora, F. (1982), Da organização do espaço, FAUP publicações, Porto. 
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1.1. OBJECTIVOS GERAIS 

 

O presente relatório tem como objectivo descrever o projecto desenvolvido ao longo do 5º ano do 

mestrado de Arquitectura na unidade curricular de Projecto Final II. Pretende-se expor todas as fases do 

projecto: a colocação do problema; a análise do lugar; a concepção e apresentação da proposta. 

Descrevendo as intenções e processos utilizados ao longo do trabalho. 

O tema estudado foi solicitado pela CML (Câmara Municipal de Lisboa) ao Instituto Superior Técnico 

com a premissa de desenvolver uma resposta para a procura de soluções para o desenho do Novo Centro 

de Congressos de Lisboa, a ser projectado no Parque Eduardo VII. A proposta nasce no sentido de abordar 

um programa e uma área de relevância para a capital.  

O projecto ambiciona a revitalização do espaço público do Parque Eduardo VII e a evolução das 

dinâmicas do parque com a cidade, através da integração do Novo Centro de Congressos de Lisboa neste 

local. A intervenção prevê ajudar a dar resposta à procura deste tipo de programa e melhorar, não só, a 

qualidade espacial do parque e da cidade para os seus habitantes, como para quem a visita.  

Pretende-se a criação de um equipamento público e a transformação, e requalificação, de uma área 

consagrada de Lisboa. A escala que o projecto revela, implica uma reflexão profunda acerca do Parque 

Eduardo VII e da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTO DO NOVO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA PAR A O 

PARQUE EDUARDO VII  

Leitura da área de intervenção 

Análise 

Proposta 

Reflexão critica 

Conclusão 

Fig. 1 – Organograma do trabalho 
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1.2. METODOLOGIA 

 

O projecto desenvolvido ocorreu em várias fases, tendo originado, como resultado final, um edifício 

complexo. No entanto a proposta pode ser encarada como um projecto urbano, pela importância que 

apresenta para a cidade, revela a oportunidade de repensar uma área central de Lisboa. Deste relatório faz 

parte uma análise referente ao projecto urbano numa primeira abordagem. Da conclusão resultou uma 

solução urbanística, para requalificação do Parque Eduardo VII, e uma proposta arquitectónica, seguindo as 

linhas dos elementos estruturantes que caracterizam o lugar.  

A metodologia seguida para este relatório envolve o desenvolvimento de duas fases  principais.  

A primeira fase consiste na análise aprofundada do lugar, suportada por uma pesquisa e elementos 

bibliográficos. Foram feitas visitas ao local em estudo, a fim de conhecer as suas dinâmicas e o contexto 

envolvente. Após o tratamento e reflexão da informação recolhida foi possível reconhecer três pontos de 

análise:  

1) Análise do lugar de intervenção; 

2) Contextualização histórica e a evolução do lugar ao longo do tempo; 

3) Caracterização do lugar (Ex: ambientais, espaço-funcionais e sociais). 

 

Para esta primeira fase foram fundamentais, a recolha e a análise destas matérias, efectuadas no 

início do projecto, no âmbito da unidade curricular de Projecto Final I. Foram desenvolvidos alguns temas de 

análise inicial e caracterização do lugar, bem como uma vasta recolha de casos de estudo, tanto de parques 

urbanos como de centros de congressos. Esta pesquisa será considerada e valorizada ao longo do presente 

relatório.  

Após a análise detalhada partiu-se para a elaboração de um projecto de Arquitectura – um Centro de 

Congressos – com base no programa preliminar proposto. Esta segunda fase  corresponde à delimitação da 

área de intervenção do projecto, bem como a crítica do programa proposto e a sua concretização. O conceito 

base e as intenções principais são apresentados, recorrendo às análises anteriores para sustentar e validar 

as decisões tomadas, avaliando a sua integração, desempenho, geometria e organização programática.  
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1.3. ORGANIZAÇÃO 

 

O relatório estrutura-se em quatro capítulos: Introdução, Parque Eduardo VII, Novo Centro de 

Congressos de Lisboa e Conclusão. 

No primeiro capítulo, Introdução, dá-se a conhecer os principais objectivos, a metodologia e 

organização do relatório. 

No segundo capítulo apresenta-se o local e a análise das suas características, funcionalidades, 

carências, bem como os casos de estudo que contribuíram para o projecto urbano. Este capítulo encontra-se 

ainda subdividido em três subcapítulos. No primeiro é feita a apresentação da área de intervenção, das suas 

características físico-ambientais e da evolução da cidade e do parque. No segundo, é realizada uma análise 

e reflexão critica detalhada das características morfológicas e sociológicas do lugar. No terceiro são 

apresentados casos de estudo de parques urbanos e respectiva comparação com o Parque Eduardo VII.  

O terceiro capítulo incide na segunda parte do relatório, que aprofunda a solução a que se chegou no 

decorrer do trabalho, para o projecto do Novo Centro de Congressos de Lisboa. Subdivide-se em nove 

subcapítulos. No primeiro subcapítulo dá-se um enquadramento geral do enunciado; no segundo é feito um 

foco dos objectivos do projecto; no terceiro apresenta-se o programa preliminar sugerido pela CML (Câmara 

Municipal de Lisboa); no quarto referem-se as estratégias de intervenção para o lugar. É no quinto 

subcapítulo que se expõe a proposta, na sua ideia base, e é reformulado o programa preliminar; no sexto é 

referido o valor urbanístico da proposta e a sua relação com o parque e com a cidade; no sétimo dá-se a 

conhecer a arquitectura em todas as suas componentes, formais, materiais e funcionais. Para concluir os 

pressupostos desta intervenção, no oitavo subcapítulo, é feita uma reflexão crítica da sua integração na 

cidade. Há ainda um nono subcapítulo que apresenta os centros de congressos estudados que contribuíram 

para a revisão e o entendimento do programa preliminar proposto, adaptando-o assim à estratégia de 

integração pretendida. 

Finalmente, na conclusão, elencam-se as principais questões do projecto de arquitectura, é feita uma 

breve apreciação ao seu desempenho e avalia-se o cumprimento dos objectivos traçados.  
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Fig. 2- Mapa de Lisboa 
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2. PARQUE EDUARDO VII 
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2.1. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

2.1.1. Delimitação da área de projecto 

 

O Parque Eduardo VII nasce no final do século XIX, com a ideia de criar o parque urbano central de 

Lisboa, incluído no plano de melhoramento da cidade, com a designação de Parque da Liberdade por se 

encontrar no final da Avenida da Liberdade. Hoje com a designação de Parque Eduardo VII, em homenagem 

ao monarca Inglês, na sequência da sua visita a Lisboa.  

À imagem de outras grandes cidades Europeias, Lisboa tem um parque urbano no coração da 

cidade. Planeado e desenhado, tem um papel activo no desenvolvimento da cidade, tendo sofrido várias 

alterações ao longo das décadas, reflectindo as diferentes fases da liderança política da capital.  

Para o desenvolvimento do projecto foi aberto um concurso público Internacional. A proposta 

vencedora pertence a Henri Lusseau, de desenho pitoresco, constituído por, alamedas, lagos e um sistema 

de vistas, que surgem de acordo com a morfologia do terreno. A linguagem seguida no seu desenho 

aproxima-se da utilizada em grandes parques, como o Regent’s Park em Londres, ou até mesmo o Central 

Park em Nova Iorque.  

O plano que informa o desenho actual do Parque Eduardo VII resultou da intervenção do arquitecto 

Francisco Keil do Amaral, tendo sido iniciada a sua implementação em 1945. Com ele foi recuperada a ideia 

de miradouro sobre a cidade, que desenvolve a sul, espreitando o rio Tejo que emerge e desenha o limite da 

vista. O primeiro plano adjacente ao miradouro é ladeado por boulevards em encosta de dimensão adequada 

à função de passeio público, integrando a calçada portuguesa na sua composição.  

As áreas arborizadas diluem o formalismo que Keil do Amaral reflecte nas alamedas e corredor 

central, em ambos os lados do parque. Estes espaços arborizados apresentam um cariz romântico que 

reaparecem dos desenhos para o Parque da Liberdade. Ao mesmo tempo, os maciços arbóreos, 

desenhados e planeados, reflectem uma compreensão da natureza e dos espaços que estes originam no 

parque. No planeamento feito por Francisco Keil do Amaral está patente o respeito, como é característico do 

arquitecto, pelas pré-existências e morfologia do lugar.  

Os novos elementos relacionam-se com as pré-existências, como é o caso do pavilhão Carlos Lopes 

(antigo Pavilhão Português das Indústrias, destinado à Exposição do Rio de Janeiro em 1922 e que viria a 

ser transportado para a Exposição Industrial Portuguesa de 1932), localizado numa cota elevada do parque 

em género de “plataforma”, preparada para o receber, é hoje parte integrante da imagem do parque, 

conseguindo uma unidade, que engloba também a arte e estatuária que vêm enriquecer o parque.  
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O antigo Pavilhão das Indústrias, adaptado a um espaço multiusos, destinava-se receber eventos 

desportivos. Na sua composição tem elementos escultóricos, que viajaram do Brasil, e painéis de azulejo que 

têm no seu desenho temas da história de Portugal. Todos estes elementos caracterizam a fachada principal 

do pavilhão, e conferem-lhe identidade. Hoje o seu estado é delicado e a sua conservação bastante 

comprometida, consequência do abandono das suas funções, aspecto que o torna num ponto-chave na 

abordagem ao projecto e ao parque. A história e desenho enraizado apelam ao tema da memória do lugar. É 

onde se encontra o pavilhão, o espaço escolhido para a localização do Novo Centro de Congressos de 

Lisboa, com vista a recuperar a imagem do local, criando meios de ligação entre o parque e as malhas 

urbanas envolventes, através da arquitectura. 

São vários os espaços do parque, exteriores e interiores, que se encontram desconectados da 

cidade e que influenciam a afluência de visitantes e consequente relação com o lugar. O Parque Eduardo VII 

é pela sua história e elementos existentes um ponto importante na identidade da cidade, o confronto da 

história com o novo programa gera um desafio complexo: de manter o compromisso com o parque. 

É importante referir que neste território podemos ainda encontrar vários equipamentos que se 

mostram marcantes para a vida e sustentabilidade do Parque: a Estufa Fria, o Botequim do Rei e o complexo 

desportivo, Clube VII. Estes equipamentos são um ponto de atracção e interesse que levam à permanência 

no Parque Eduardo VII, no entanto apresentam problemas e constituem um desafio em futuras intervenções. 
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Fig.3- Vista Aérea do Parque Eduardo VII (Norte da Alameda do Parque Eduardo VII). 
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2.1.2. Contextualização histórica  

 

Para uma primeira leitura do lugar foi realizada uma contextualização histórica, com o intuito de 

adquirir o conhecimento da evolução da área estudada, mais concretamente na zona das Avenidas Novas e 

Avenida da Liberdade, onde se insere o Parque Eduardo VII. 

Devido à localização geográfica, Lisboa potenciou uma relação com o estuário do Tejo em ambas as 

margens. As condições climáticas e agrícolas do território, na envolvente, beneficiavam da proximidade com 

o rio. A razão de ser da cidade associava-se às navegações e ao comércio, confirmando-se a decisão 

romana de assumir simultaneamente como cidade e porto, repetindo a vocação de polis grega ou a matriz 

fenícia, em que se procurava fazer cidade articulando uma morfologia acidentada, capaz de assegurar uma 

defesa eficaz, com uma vital proximidade da água a rotas marítimas.  

No início do século XVI a nova era é assumida politica, cultural e arquitectonicamente como facto 

moderno. É por esta altura que se começam a contruir os bairros fora dos muros até então traçados: o Bairro 

Alto e a Madragoa, são exemplos de um traçado ortogonal e reticulado que se descola da malha medieval e 

vai buscar princípios renascentistas.  

“Os pontos altos são escolhidos para funções defensivas. É aí que se constroem as fortificações ou 

atalaias. O mais importante, o castelo de S. Jorge, é dominante: articula a perspectiva poente até ao castelo 

dos Mouros em Sintra. (…) Na cidade as relações visuais entre a colina e o plano “chão” dominam e 

constituem a marca singular de Lisboa. Foram sendo construídas a partir da sacralização dos pontos altos 

com capelas de devoção ou conventos de recolhimento. (…) A partir de oitocentos estes lugares de 

miradouro ou belverdes são equipados com romântica consciência urbana, abrindo-se à vista do rio e do vale 

em Santa Catarina ou no Jardim do Torel.” (Salgado, M. 2006. Atlas Urbanisto de Lisboa, Argumentum, Lisboa, p.21) 

As zonas planas da cidade são vistas como espaço de reunião e são apropriadas para espaços de 

comércio, como é o caso do Rossio, às portas da cidade, onde no século XVIII se passou a fazer a feira, que 

antes se localizava à entrada do castelo. A sua centralidade foi sendo confirmada ao longo dos tempos com 

equipamentos importantes: hospitais, palácios e conventos.  

“Depois do terramoto que abalou a cidade em 1755, o Rossio é transformado numa verdadeira praça: 

O traçado regularizado; as fachadas são sistematizadas com ordem e variações, de acordo com um sentido 

ritmo expressivo.” (Salgado, M. 2006. Atlas Urbanisto de Lisboa, Argumentum, Lisboa, p.22) Ocorreu a primeira grande 

operação urbanística e arquitectónica, enaltecendo ou esquecendo elementos que integravam a cidade antes 

da catástrofe. O centro destruído de Lisboa é redesenhado e edificado com um sistema urbano complexo. O 

processo de reconstrução pombalina da Baixa afirmou os conceitos de ilustração e ilusionismo, cujos valores 

de racionalidade e funcionalidade são patentes no traçado ortogonal e a métrica irrepreensível, expressa nas 

medidas drásticas na reconstrução da cidade. As grandes praças da cidade, Rossio e Terreiro do Paço, 

mantêm o seu papel, estando ligados por uma malha ortogonal, cujos edifícios foram planeados e 

construídos de raiz. 



 

 

10 

 

 “O urbanismo ilusionista dos arquitectos – engenheiros pombalinos sugeria já a penetração para o 

interior quer nos vários planos idealizados quer através do projecto de um equipamento inédito: um parque 

urbano. Criado em 1764, esse “Passeio Público”, gradeado e de acesso restrito, foi o primeiro espaço verde 

de Lisboa e, talvez por isso, aquele que os lisboetas não sabiam usar.” (Salgado, M. 2006. Atlas Urbanisto de Lisboa, 

Argumentum, Lisboa, p.22/23) 

Até que, a meio do séc. XIX, foi reconhecido como um hábito o ritual do passeio, como fazendo parte 

do romantismo português e particularmente lisboeta. Porém com o contexto de expansão e regeneração da 

cidade para Norte e com a criação de novos espaços verdes, em 1879, o passeio morria par dar lugar ao 

moderno boulevard, a Avenida da Liberdade, que se expandiu para além dos seus limites e alcançou o “Vale 

Verde”, onde é hoje o Parque Eduardo VII.  

O plano de Ressano Garcia “passava por transformar o território, respondendo pragmaticamente à 

topografia mais favorável: um planalto que se estendia até ao Campo Grande. É justamente na imagem 

simbólica desta nova cidade, as Avenidas Novas, a extensão urbana de Lisboa, com novas vias traçadas 

com regra hipodâmica infra-estruturada com as premissas da civilização, que define a marcação do novo 

século”. (Salgado, M. 2006. Atlas Urbanisto de Lisboa, Argumentum, Lisboa, p.23) O sistema utilizado mostrou-se inovador, 

integrando os diferentes planos da cidade com o sistema viário estruturado. “A Avenida terminava numa 

rotunda de distribuição com o Parque Central da Cidade, futuro Parque Eduardo VII, rematando a expansão 

e assim deslocando para a encosta o passeio público.” (Salgado, M. 2006. Atlas Urbanisto de Lisboa, Argumentum, 

Lisboa, p.23) Com inspiração dos grandes boulevards apontados para servir de circulação, sem deixar de 

integrar o verde no seu perfil.  

As novas áreas urbanas foram planeados sem esquecer o desenho das vias, criando uma hierarquia, 

até então inexistente. Foi feita a ligação dos caminhos-de-ferro entre Lisboa e o Porto, bem como a 

inauguração da estação de Santa Apolónia, trazendo para a cidade novos meios de transporte. O processo 

de difusão apoia-se na recente implantação dos caminhos-de-ferro e posteriormente do eléctrico. O plano 

com a definição das linhas de desenvolvimento da cidade foi determinante para a cidade durante o séc. XX. 

Nesta época surgiram ainda importantes equipamentos públicos, como o parque de Monsanto.  

O novo plano director municipal realizado durante a última década do séc. XX promoveu o 

crescimento da periferia, determinou o redesenho da cidade e a sua expansão. O centro começou a 

desertificar-se, passando a ter uma função terciária. A migração da população levou a uma urbanização para 

lá dos limites que a cidade tinha até então, Lisboa passa a ser o centro de uma grande área metropolitana, 

aumentando os movimentos pendulares da população.  

No final do séc. XX os planos de reabilitação e salvaguarda dos espaços públicos foram de extrema 

importância, como o realizado no Terreiro do Paço. A área de estudo é um potencial espaço de intervenção, 

por estar suceptivel a uma grande exposição. O desenvolvimento da área acompanhou em paralelo o 

crescimento da cidade. A influência da Avenida da Liberdade e o seu desenvolvimento para Norte, com o 

desenho recticulado das Avenidas Novas, marcaram a posição de charneira que o Parque Eduardo VII 

representa nesta área de Lisboa. 
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Fig. 4 - Plano de Lisboa, segundo a gravura do Theatrum Urbium, J. Braunio,séc.  

 

 

 

 

Fig. 5 - Plano da Baixa Pombalina por Eugénio dos Santos, Carlos Mardel e E. S. Pope, 1758. 
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Fig. 6- Levantamento da cidade de Lisboa, Parque Eduardo VII, Filipe Folque 1856-1858. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Fotografia do topo Norte da Avenida da Liberdade, João Cristino, 1905. 
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Fig. 8- Evolução e expansão territorial de Lisboa. 
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2.1.3. Evolução e formação da área de intervenção – DO PASSEIO PÚBLICO AO PARQUE DA LIBERDADE 

  

É após a desaparecimento do passeio público em 1882 que se começa a falar no Parque da 

Liberdade “como cenário ao monumento de Pombal que coroava a rotunda em remate monumental do 

moderno boulevard romântico e cosmopolita que se construía.” (Tostões, A. 1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, 

Campo Grande, Salamandra, Lisboa, p.65) O parque desenvolve-se para Norte, para servir de cenário à Avenida de 

Liberdade e faz o elo de ligação entre o lado ocidental e oriental da cidade de Lisboa.  

Em 1886 o Eng. Miguel Pais desenhava a continuação da Avenida até à cota mais alta, atravessando 

o parque, questionando o desenvolvimento a Norte, com uma intenção oposta da que seria pensada e 

projectada por Ressano Garcia, “no quadro de uma utupia imagética que ultrapassava a realidade da 

orografia. Mais pragmático Ressano Garcia, na qualidade de engenheiro operacional do Municipio, encarava 

o parque como um amplo jardim fechado e propunha, em 1887, um concurso internacional para o seu arranjo 

paisagistico, o que traduz a importância dada a este novo equipamento. (….) Dos vinte e nove projectos 

concorrentes, a unanimidade recaíu sobre o projecto de Henri Lusseau, de desenho organicamente 

romântico, traçando alamedas, lagos e implantando o belverder ao sabor da morfologia do terreno.”(Tostões, A. 

1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande, Salamandra, Lisboa, p.65) 

A prosposta vencedora revelou-se muito onorosa para o município, tendo sido encontrada uma 

solução mais económica, o projecto afirma-se como o plano da transformação de Lisboa, que viria a ligar a 

Avenida da Liberdade ao Parque que teria o mesmo nome. “Com projecto mas sem dinheiro nem 

expropriações feitas, a obra arrastava-se e só seria retomada em 1908, com a primeira vereação 

republicana, sob a proposta do arquitecto Ventura Terra, que esboçou um envolvimento edificado de 

moradias de luxo, valorizando estética, social e economicamente o parque, num compromisso lúdico com o 

sentido urbano deste espaço verde. Com o objectivo de obter meios financeiros, Ventura Terra chegou 

mesmo a desanexar da área do parque o leito de uma avenida, embatendo também ele nas carências 

financeiras do Município.” (Tostões, A. 1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande, Salamandra, Lisboa, p.66) 

No período em que o projecto não avançou em pleno, o parque serviu de cenário a feiras de 

exposições e e como espaço de lazer. “Só na década seguinte se volta a pensar no Parque, com o início  das 

obras para a instalção da Estufa Fria e a construção, em 1929,  do grande lago na  zona pensada por 

Lusseau, junto aos portões de entrada. A par desta utilização precária com barcos de recreio e campos de 

futebol improvisados, começavam a surgir reflexões novas sobre as zonas verdes da cidade e o futuro a dar 

ao Parque Central.” (Tostões, A. 1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande, Salamandra, Lisboa, p.67) 

Apenas em 1942 o municípiu avançou com as obras de abertura da alameda central do parque. 

“Assim se expunha a ambiguidade programática de que resultaria um projecto indeciso entre um 

prolongamento franco e rasgado da Avenida e um Parque Central amplo, fechado e protegido.” (Tostões, A. 

1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande, Salamandra, Lisboa, p.70) 
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A intervenção de Keil do Amaral veio enaltecer as pré-existências morfológicas, primando por 

conciliar o existente sem comprometer o futuro, e procurando manter a ideia de monumentalidade. 

“Assumindo que o espaço de remate do topo da alameda como uma verdadeira acrópolo da cidade, sob a 

qual se estende um imenso tapete verde que leva a vista até ao Tejo mítico, Keil recupera a ideia de 

miradouro, monumental é certo, e da relação imediata, sem obstáculos com o rio, símbolo da beleza singular 

e apaixonante de Lisboa. O eixo acrópole-rio enfantiza-se com a axialidade de um “cardos” que desce em 

sucessivas plataformas numa diferença de 100 metros até ao Terreiro do Paço. Keil procurou certamente 

dignificar a avenida curta, estendendo-a à cumeada como Miguel Pais reclamou, mas também criar, no 

espírito monumental do regime, um enorme miradouro cívico panorâmico, amplo e grandioso e uma via 

pública monumental para peões, magestosa, atraente e repousante.” (Tostões, A. 1992.  Monsanto, Parque Eduardo 

VII, Campo Grande,Salamandra, Lisboa, p.70/72) 

Certo de que a grandiosidade arquitectónica deveria ser tão representativa quanto a generosidade 

dada ao espaço urbano, desenha uma faixa central coberta de relva, ladeada por passeio em calçada 

portuguesa, ligeiramente maior do que o perfil da avenida. A alameda central divide o parque em dois 

sectores de verde, o de arborização mais dispersa e uma zona de maciço arbóreo que se desenvolve a uma 

cota mais elevada no lado Este do Parque. Keil do Amaral serve-se do traçado e da morfologia existente no 

lugar, corrigindo os caminhos com o desenho mais fluído e natural, adaptando-os ao terreno. No lado 

ocidental redesenha o lago e a Estufa Fria e projecta a sua entrada junto à margem do lago. Enquanto que o 

sector oriental, desenvolve-se uma sequência de espaços de estada e lazer, com roseirais, cafés de apoio, e 

propõe um novo edifício para substituir o pavilhão das exposições (actual pavilhão Carlos Lopes). “Keil 

pensou-o como parque central de recreio privilegiado dos habitantes da capital. Projectou-o com o objectivo 

de salvar o parque como Parque.” (Tostões, A. 1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande,Salamandra, Lisboa, p.78) 

.  



 

 

16 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9- Planta Parque Eduardo VII 1885 - 

Miguel Pais (Prolongamento viário da 

Avenida da Liberdade). 

Fig. 10 - Planta Parque Eduardo VII 

1887 – Henry Lusseau (1º Prémio - 

Concurso Internacional). 

Fig. 11- Planta Parque Eduardo VII 1927 

– Forestier. 

Fig.12- Planta Parque Eduardo VII 1932 

– Cristino da Silva (Desenho da praça de 

do alto do Parque). 

Fig.13- Parque Eduardo VII 1937 – José de 

Lima Franco (Desenvolvimento do plano de 

Cristino da Silva, prolongamento para 

Norte). 

Fig. 14- Planta Parque Eduardo VII1942 

– Keil do Amaral (Proposta 1) 

Fig.15- Planta Parque Eduardo VII 1942 – 

Keil do Amaral (Proposta 2) 

Fig. 16- Planta Parque Eduardo VII 1967 – 

George Meyer- Hein (seguimento do 

plano de Keil do Amaral) 

Fig. 17- Planta Parque Eduardo VII 

2016 – Planta actual (com base no 

plano de Keil do Amaral) 
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Fig. 18- Vista aérea da Avenida, Rotunda, Parque Eduardo VII, Lisboa 1953. 
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2.2. ANÁLISE DO LUGAR  

2.2.1. Caracterização do Lugar 

 

O Parque Eduardo VII encontra-se localizado numa área de grande protagonismo da cidade de 

Lisboa. Pensado para uma nova vivência urbana, atenua a diferença de cotas do lugar, e marca um novo 

limite na cidade. Ainda assim, o limite que o parque cria revela - se como uma potência de desenvolvimento 

para a capital.  

O parque está integrado na estrutura ecológica de Lisboa, com ligação ao parque natural de 

Monsanto e tenta contrariar a carência de espaços verdes na cidade. Uma estrutura complexa, constituída 

por várias subestruturas, identificadas com o objectivo de assegurar o funcionamento de cada factor 

ecológico, encarado como um sistema e num panorama do uso da paisagem. Entre estas subestruturas, 

referem-se: a morfologia do terreno, a vegetação natural, os sistemas costeiros e áreas declivosas. 

 O terreno é caracterizado por desníveis acentuados, promovendo a existência de diferentes espaços 

de estada com características e ambientes distintos. O parque usufrui de uma vista privilegiada sobre a 

cidade e o Rio Tejo, apropriando-se da paisagem urbana. 

 Para a caracterização da área de estudo foram realizadas análises a vários níveis, para melhor 

compreensão das suas características: 

- Condições Físico/Ambientais; 

- Morfologia da Cidade; 

- Condições de acessibilidade /mobilidade e permanência / estada; 

- Dinâmicas espaço-funcionais; 

Através desta análise foi possível identificar as carências da área de intervenção e determinar 

algumas das decisões tomadas ao longo da elaboração da proposta. Para o reconhecimento das condições 

Físico-Ambientais, em toda a extensão do lugar, fazem parte a análise: declives, drenagem natural, tipos de 

solo, permeabilidade do solo, exposição solar, vegetação, clima, ruído e os riscos naturais.  

A área analisada da cidade de Lisboa tem a sua construção e desenho urbano consolidado, com 

características inteligíveis, por isso, o edificado e as dinâmicas espaço-funcionais, têm poder nas decisões de 

desenho do novo projecto. As condições de acessibilidade e mobilidade nesta área são um aspecto 

fundamental a ter em conta na intenção de criar um equipamento público desta escala. A percepção do 

desenvolvimento e utilização dos meios de acessibilidade disponíveis influenciam a apropriação do lugar. A 

complementaridade entre a estrutura ecológica, o património cultural e as redes de circulação, é 

indispensável. 
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À imagem da recente revisão do Plano Director Municipal de Lisboa, através do estudo dos planos 

urbanísticos projectados e adoptados ao longo da história na zona de intervenção e envolvente, tentou-se 

rever e interligar todos os aspectos estudados na procura da articulação das várias escalas de projecto e de 

desenho da cidade. 

Para a caracterização do espaço e das dinâmicas espaço-funcionais foi importante o testemunho das 

vivências dos utilizadores, recolhidas na fase inicial de projecto na unidade curricular de Projecto Final I, que 

conferem uma visão real e próxima das necessidades e condições actuais do lugar. 
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2.2.2. Caracterização das condições Físico/Ambientais 

 

O Parque Eduardo VII caracteriza-se por uma 

variação de declives - Fig. 19 -. A alameda central 

apresenta um declive constante, sendo ladeada por 

duas encostas com variações na modelação do terreno. 

No lado Oeste o terreno rebaixa para ir de 

encontro á avenida, no extremo oposto apresenta-se 

um terreno ingreme. No extremo Norte do parque, o 

ponto mais alto faz anunciar o Tejo no horizonte. 

O parque expõe diferentes programas e formas 

de abordar a cidade, que beneficiam da sua morfologia. 

        Fig. 19 - Mapa de Declives. 

A forma como o terreno se modela leva a que a 

drenagem das águas  - Fig. 20 - seja maioritariamente 

feita no lado Oeste do parque, onde as cotas do terreno 

são menos elevadas. Há uma tendência para a água se 

concentrar no vale que se forma na alameda central, 

gerando uma corrente para o rio, evitando as zonas de 

permeabilidade e contenção de águas, seguindo um 

caminho mais directo. 

Nas vias de menor cota surgem linhas com 

menor fluxo de água. 

Fig. 20 - Mapa de Drenagem Natural do Solo 

O Parque Eduardo VII apresenta na 

composição do seu terreno  - Fig. 21 - dois tipos de 

rochas, rochas basálticas e rochas carbonatadas 

(calcários), sendo o restante composto por terra 

argilosa. No entanto a sua construção promoveu alguns 

aterros. As formações compostas por aterros são 

geralmente de espessura pouco significativa, com 

excepção zonas junto às linhas de água (vales). Onde 

se operacionalizaram aterros mais significativos. 

 

 
    Fig. 21 - Mapa Geológico (Tipos de Solo). 
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Para a análise da  premeabilidade do solo - 

Fig. 22 -, “foram constituidas cinco classe (Baixa, Baixa – 

Média, Média, Média-Alta e Alta) de acordo com a 

textura e composição de cada formação geológica. Às 

premeabilidades altas correspondem as formações 

calcárias, aluviões e aterros. Às premebilidades baixas 

correspondem as formações mais ricas na componente 

argilosa.” (CML, (2010), Relatório síntese de Caracterização 

Biofísica de Lisboa, CML, Lisboa, p.31/32) 

No parque regista-se que a zona de menor cota, 

onde se insere o complexo desportivo, Clube VII, em 

direcção ao rio, apresenta uma maior preamibilidade do 

solo, por se tratar de um solo que tem na sua 

constituição rocha calcária.  

 

 

A exposição solar  - Fig. 23 - no Parque Eduardo 

VII revela uma maior claridade a Nordeste, apesar do 

parque estar virado a Noroeste, devido à zona alta das 

Amoreiras, o sol “desaparece” quando este se encontra 

a Oeste do Parque. A exposição directa tem uma maior 

incidência vinda de Sul, seguida da luz vinda de 

Sudeste. 

 

Fig. 23 - Mapa de exposição solar 

 

As as zonas com vegetação  - Fig. 24 - 

apresentam diversidade na densidade.  O corredor 

central é o local com menor densidade, do lado do 

aterro, onde se encontra a Estufa Fria, o maciço 

arbóreo aumenta substancialmente, sendo o seu pico 

de concentração nas zonas mais altas, do lado Este. A 

vegetação do Parque Eduardo VII cria assim diferentes 

espaços de estada, sombra e protecção. 

 

 

Fig. 24 - Mapa de vegetação 

Fig. 22 - Mapa de permeabilidade do solo. 
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A Temperatura e o Vento  são alguns dos elementos climáticos estudados, para tal foram analisados 

registos do Instituto de Metereologia, adaptados e centralizados para a zona em estudo. 

De uma forma geral “a cidade de Lisboa tem um clima de tipo mediterrâneo, caracterizado por um 

Verão quente e seco e pela concentração da maior parte da precipitação no período entre Outubro e Abril.” 

(CML, (2010), Relatório síntese de Caracterização Biofísica de Lisboa, CML, Lisboa, p. 31) Alguns dos factos que influênciam o 

clima de Lisboa são, a topografia acidentada do terreno e a sua localização junto ao rio (Tejo). O clima 

urbano que se faz sentir na cidade “resulta da modificação destas condições gerais pelas características 

físicas da cidade, nomeadamente a morfologia urbana. (…) Em Lisboa, os estudos levados a cabo no Centro 

de Estudos Geográficos, indicam a existência de ilhas de calor urbano (IC) (da atmosfera inferior, superior e 

das superfícies) em Lisboa, sendo sobretudo nocturna a primeira, mas podendo ocorrer também durante o 

dia.” (CML, (2010), Relatório síntese de Caracterização Biofísica de Lisboa, CML, Lisboa, p.31/32) 

“O decréscimo de temperatura é muito mais rápido entre a Baixa e o Parque Eduardo VII, do que em 

direcção as Avenidas Novas. Em virtude da sua forma topográfica deprimida e da existência de relva 

permanentemente húmida, as temperaturas são quase tão baixas no Parque Eduardo VII como nos fundos 

de vales, ainda não construídos, do sector oriental de Lisboa ou da Avenida de Ceuta. Durante alguns dias 

de Verão, em ocasiões muito frequentes de ventos de Norte, a Baixa e os bairros ribeirinhos, mais abrigados, 

apresentam as temperaturas do ar mais altas da cidade. Noutras situações, e por influência de brisas 

provenientes do oceano e estuário do Tejo, a temperatura na Baixa e em outros bairro ribeirinhos pode ser 

bastante menos elevada do que no Norte.” (CML, (2010), Relatório síntese de Caracterização Biofísica de Lisboa, CML, 

Lisboa, p. 33) Quando ocorrem situações em que há ventos de diversas direcções e nebulosidade,  a influência 

urbana na temperatura do ar não é tão notória.  

Em Lisboa a direcção e velocidade do vento sofrem alterações na cidade, “sobretudo devido ao atrito 

acrescido provocado por uma superfície urbana mais rugosa. Apesar de uma diminuição significativa da 

velocidade média, podem no entanto, ocorrer acelarações em ruas por onde o vento é canalizado,(…), 

conduzem a inversões localizadas do rumo do vento. (…) O vento desempenha um papel fundamental no 

ambiente climático das cidades, promovendo o arejamento; particularmente as brisas do mar ou do estuário, 

que transportam ar fresco e húmido do oceano e estuário do Tejo, contribuem para o arrefecimento 

significativo da cidade, actuando positivamente no conforto térmico e saúde dos citadinos.”(CML, (2010), Relatório 

síntese de Caracterização Biofísica de Lisboa, CML, Lisboa, p. 35)  

Anualmente, em Lisboa, prevalecem os ventos que têm origem de  Norte e Noroeste, no entanto 

estes podem variar consoante a estação do ano. No Inverno os ventos predominantes são os de Sudoeste, 

que trazem a chuva intensa à capital. As altas temperaturas, no Verão, são  provenientes de ventos com 

direcções Este e de Sudeste (Norte de África). 
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 Em termos genéricos as temperaturas 

médias - Fig. 25 - apresentam as seguintes 

caracteristicas: Temperatura média anual da 

ordem dos 16 ºC, com mínimos a ocorrerem 

durante os meses de Dezembro, Janeiro e 

Fevereiro (com 10 ºC) e máximos nos meses de 

Julho a Setembro (com valores médios de 20 a 

25 ºC).  

Para além da caracterização genérica, 

Lisboa é, por vezes, influênciada por estados do 

tempo imprevisíveis. Verifica-se que nos dias 

frios, as temperaturas oscilam entre os 17º e os 

14º, e confirma-se que a amplitude de um dia frio 

se mostra superior à amplitude de uma noite fria. 

Nos dias e noites quentes as temperaturas 

variam entre os 30º e os 19º, ocorre o mesmo 

fenómeno de diferenças de temperatura. A área 

do Parque Eduardo VII tem os valores mais altos 

destas quatro categorias. No entanto quando se 

analisa o vento - Fig. 25 -, apresenta uma velociade 

moderada, em comparação com a restante área 

da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 - Mapa de Temperaturas e Velocidade do Vento. 
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Na área urbana a sensibilidade ao ruído  é significativa. As diversas ocupações que existentes na 

cidade, com usos e deslocações associadas, são geradoras de ruído. No entanto, a atractividade do lugar, é 

uma imposição para uma boa qualidade de vida em meio urbano. “A elevada concentração de actividades 

sociais e económicas, aliada à crescente oferta de acessibilidades e meios de transporte, torna os meios 

urbanos como espaços de vivência onde a preservação do meio ambiente se revela particularmente 

delicada. O ruído torna-se omnipresente como resultado, quer dos meios de transporte quer de 

equipamentos colectivos ou pessoais que fazem parte das atividades profissionais, de lazer ou, mesmo, da 

vivência normal. 

Neste contexto, a caracterização acústica do espaço urbano revela-se como uma ferramenta de 

análise e diagnóstico fundamental no apoio à definição de metas e processecução de medidas, que por um 

lado, permitam o cumprimento das exigências legais em matéria de níveis sonoros, e por outro, suportem a 

distribuição adequada dos usos no território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e 

previstas.” (CML, (2014), Plano de Acção de Ruído de Lisboa, CML, Lisboa, p. 7) 

As fontes sonoras representadas são: o tráfego rodoviário, o tráfego ferroviário, tráfego aéreo e as 

fontes fixas.  

Da análise feita aos mapas de ruído constata-se que a prinicipal fonte de ruído encontra-se 

associada ao tráfego rodoviário. Ao longo das vias principais observaram-se os valores mais elevados de 

ruído ambiente, reduzindo no interior dos quarteirões ou em zonas de tráfego reduzido. De uma forma global, 

a redução da velocidade e do tráfego contribui para a minimização do ruído ambiente, sendo uma das 

premissas para a melhoria da qualidade de vida na zona adjacente ao parque. 

O ruído originado pelo tráfego ferroviário tem pouca expressão dentro da cidade, sendo apenas 

notado nas zonas junto à linha férra, o que não se aplica à àrea em estudo.  

Relativamnte ao tráfego aéreo é considerado o Aeroporto de Lisboa, e respectivas rotas de 

aproximação e descolagem, sendo muitas vezes camuflado pelo ruído do tráfego rodoviário, como acontece 

no Parque Eduardo VII. É junto ao aeroporto a zona em que mais se faz sentir o ruído, principalmente junto à 

Avenida Gago Coutinho. Nas rotas de aproximação ao aeroporto é notória a presença do ruído aéreo, mais 

concretamente, na zona das docas de Alcântara, Amoreiras e Campo Grande.  

Para a análise das fontes fixas foram caracterizadas acusticamente as principais zonas de 

divertimento nocturno na cidade de Lisboa, localizadas no Parque das Nações, docas de Alcântara e Bairro 

Alto. Áreas que não afectam as dinâmicas existentes na zona em estudo.  

Os Mapas de Ruído  são um meio de diagnóstico revelador e detalhado das emissões sonoras. 

Trata-se de uma representação gráfica dos níveis sonoros resultantes do somatório da contribuição de fontes 

de ruído em diferentes zonas da cidade. Os níveis de ruído são expressos pelos indicadores Lden  (média do 

ruído ao longo das 24 horas do dia) e Ln  (média do ruido durante o preríodo nocturno). É possível ver no 

mapa de ruído global para o período entre as 23h e as 7h - Fig. 26 -, expreso pelo indicador Ln. O mapa global 

para as 24 horas do dia - Fig. 27 -, expresso pelo indicador Lden. 
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“Da análise dos mapas estratégicos de ruído 

verifica-se que as zonas que apresentam valores de 

ruído ambiente superiores a 60 e 70 dB(A) para Ln e 

Lden, correspondem a áreas próximas de vias de 

tráfego rodoviário intenso”, (CML, (2014), Plano de Acção 

de Ruído de Lisboa, CML, Lisboa, p. 12) como acontece na 

área em estudo. Junto ao Parque Eduardo VII, na 

rotunda do Marquês de Pombal, o tráfego rodoviário 

é notório em várias alturas do dia, sendo esta a 

causa da maior parte do ruído nesta área. 

“Esta zona encontra-se abrangida em cerca 

de 50% pelo Plano de Urbanização da Avenida de 

Liberdade e zona envolvente. Neste plano estão 

previstas as seguintes medidas de redução de ruído: 

Racionalização e ordenamento da circulação e 

estacionamento automóvel; 

Regularização e beneficiação dos 

pavimentos das vias rodoviárias, aplicando materiais 

de revestimento que reduzam a vibração dos 

rodados das viaturas. Esta zona encontra-se 

abrangida pela 1ª fase de implementação da Zona 

de Emissões Reduzidas, vigorando a restrição de 

circulação de veículos que não respeitem a norma de 

emissão EURO 2 (veículos ligeiros fabricados antes 

de Janeiro de 1996 e pesados antes de Outubro de 

1996), nos dias úteis das 7h00 às 21h00. 

Com a aplicação das medidas propostas, 

verificou-se uma redução de 40% para os habitantes 

expostos a valores de Lden superiores a 70 dB(A) (5 

dB(A) acima do limite para zona mista) e  de 38% 

para habitantes expostos valores de Ln superiores a 

60 dB(A) (5 dB(A) acima do limite para zona mista).” 

(CML, (2014), Plano de Acção de Ruído de Lisboa, CML, Lisboa, 

p. 127 /128)  

Fig 26 - Mapa de Ruido Global para o período nocturno. 

 

Fig. 27 -  Mapa de Ruido Global para o período diurno-

entardecer-nocturno. 
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Fig. 30 - Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Incêndios 

No que diz respeito aos riscos naturais , 

Lisboa é uma cidade muito vulnerável ao risco de 

inundação - Fig. 28 -. “ Aplica-se em Lisboa o 

conceito de inundação provocado pela 

acumulação de água em área marginal ao rio, 

proveniente de drenagem, em períodos 

coincidentes com precipitação intensa.” (CML, 

(2010), Relatório síntese de Caracterização Biofísica de Lisboa, 

CML, Lisboa, p. 25) O problema da inundação 

encontra-se assim associado à drenagem e a 

deslizamento de terras. Todos estes factores são 

coincidentes com as antigas linhas de água da 

cidade, com maior incidência na zona da Baixa, 

prolongando-se ao longo das Avenidas da 

Liberdade, e Almirante Reis. A área a Norte do 

Parque Eduardo VII apresenta diferentes níveis de 

risco de inundação. No entanto a área de estudo 

não revela riscos de inundação, devido ao seu 

declive acentuado em direcção ao rio. 

O Parque Eduardo VII encontra-se numa 

zona que denota duas categorias de 

vulnerabilidade ao risco de sismo - Fig. 29 -, baixa e 

média, a zona de baixa vulnerabilidade 

corresponde à área onde se insere a Estufa Fria, 

enquanto a zona de vulnerabilidade média 

corresponde á área de aterro. 

Segundo o relatório ambiental que consta 

no PDM (Plano Director Mu de Lisboa), cerca de 

27 % dos edifícios em Lisboa encontram-se em 

áreas que detém alto risco de sismo, e cerca de 

11 % em zonas com risco muito elevado de sismo. 

Nas zonas periféricas ao Parque o risco 

de incêndio florestal - Fig. 30 - apresenta-se muito 

baixo, no entanto, no próprio Parque Eduardo VII o 

risco de incêndio sobe para baixo, devido à área 

de vegetação existente no local. 

Fig. 28 -  Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Inundação 

Fig. 29 -  Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Sismo 
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2.2.3. Morfologia da cidade 

 

DENSIDADE DE OCUPAÇÃO | RELAÇÃO CHEIOS-VAZIOS 

 

ÁREA DE ESTUDO ~ 156 ha 

ÁREA EDIFICADA = 40 ha 

ÁREA NÃO EDIFICADA = 116 ha 

 

“Sob a questão das “formas arquitectónicas” 

– da edificação e do espaço urbano que os ordena e 

suporta – estão outros factores de decisão que 

tradicionalmente dão pelo nome de “densidade” e 

consumo de solo. (…) Com efeito, hoje sabemos que 

os critérios da densidade ou índices médios de 

edificabilidade variam mais com a dimensão da área 

urbana que se delimita do que com o tipo de 

edificação dominante.” (Salgado, Manuel. (2006), Atlas 

Urbanisto de Lisboa, Argumentum, Lisboa, p.13) 

A zona de estudo trata-se de uma área 

urbana consolidada da cidade de Lisboa, no entanto 

apresenta alguns espaços de “respiração”, como o 

Parque Eduardo VII, o jardim Amália Rodrigues e o 

complexo da penitenciária, situados na zona Norte 

do parque, que denota uma composição mais 

dispersa. 

O índice de ocupação é expresso pela 

fracção entre a Área de Implantação e a Área útil 

Total (Ai /A total). O espaço construído está dividido 

em duas categorias, com ocupação inferior ou igual a 

50% e com ocupação superior a 51%. A primeira 

corresponde a uma ocupação inferior ou igual a 50%, 

é referente a todas as zonas verdes e à maioria da 

zona a Norte do Parque Eduardo VII, onde se 

encontra inserido o complexo da penitenciária, a 

Universidade Nova de Lisboa, entre outros serviços.  

 

 

Fig. 32 - Mapa de cheios e vazios do edificado analisado. 

 

Fig. 31 - Mapa da área do espaço construído analisado. 
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A área a Norte é essencialmente ocupada por edifícios destinados a serviços e, por isso, a densidade 

do edificado é menor em relação à restante área envolvente do parque. A segunda corresponde à ocupação 

superior a 51%, coincide com todas as zonas edificadas em quarteirão regular e banda, tendo uma função 

maioritariamente residencial.  

A área urbana em análise é constituída por diferentes malhas urbanas, podendo configurar zonas de 

expressão orgânica, regular ou em banda, sendo que a última representa uma pequena parcela em 

comparação com as restantes.  

A época de construção da maioria dos equipamentos e edifícios está situada entre os anos vinte e 

sessenta. No entanto estes edifícios têm composições variadas pois ocorreram em intervenções distintas na 

cidade. A tecnologia utilizada na construção é variada, reflectindo a sua época, desde o prédio gaioleiro, 

anterior aos anos vinte, composto por alvenaria de pedra e madeira, até ao betão armado e alvenaria de tijolo 

posteriores a esta técnica. Assim como a tecnologia evoluiu também a cércea dos edifícios foi aumentando 

com as intervenções mais recentes, não só a época como a função a que se destinam, influência o número 

de pisos. Os edifícios reservados á habitação têm, na sua maioria, cinco a seis pisos, sendo que os edifícios 

construídos recentemente podem chegar aos nove pisos de altura, ou mais. Os edifícios que se destinam a 

serviços e ao público, implantados no início dos planos para esta área, têm apenas 1 a 2 pisos, destes fazem 

parte a Estufa Fria e o Pavilhão Carlos Lopes.  

Por ser esta uma zona consolidada desde meados do século passado, requer que haja uma 

particular atenção ao estado de conservação dos edifícios, e manutenção regular. Na generalidade os 

edifícios apresentam um bom estado de conservação, apenas em alguns casos pontuais a degradação 

notória, necessitando de uma intervenção, como é o caso do Pavilhão Carlos Lopes. O facto de estar 

desactivado contribuiu para as patologias que actualmente apresenta. A reabilitação e conservação do 

pavilhão é uma das premissas do enunciado.  

Ao longo dos anos 70/80 os vários edifícios localizados no eixo Restaurados, Saldanha e Avenidas 

Novas, foram transformados em escritórios, concorrendo para a formação de um pólo económico nesta área 

na cidade de Lisboa, atraindo diversas empresas e hotéis, o que levou a uma subida dos preços da 

habitação e gerou investimento, concentrando um segmento económico elevado. 

O parque é delimitado pelos edifícios e vias que o circundam e exercem influência sobre os novos 

elementos. A intervenção para o Novo Centro de Congressos no interior do Parque Eduardo VII prevê-se de 

desenho orgânico, sem restrições, em contradição com a envolvente regular. No entanto é primordial garantir 

a relação, não só, com os edifícios imediatamente adjacentes, mas, sobretudo com os eixos viários de 

acesso ao parque. Por ser um local de “respiração” da cidade pretende-se que o novo edifício no interior do 

parque tenha um impacto mínimo na paisagem. 
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ESTUFA FRIA 

 

Fig. 33 - Exterior da Estufa-Fria. 

PAVILHÃO CARLOS LOPES 

 

Fig. 34 - Fachada Principal do pavilhão Carlos Lopes, vista da Alameda do Parque Eduardo VII. 
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2.2.4. Condições de acessibilidade /mobilidade e permanência / estada 

 

A acessibilidade de transportes á área do Parque Eduardo VII resulta de uma rede viária 

hierarquizada, de interfaces e estacionamento, tendo pontos positivos e problemas na sua composição e 

relação com o parque. Cada hierarquia encontra-se presente no PDM (Plano Director Municipal), de Lisboa. 

De modo a resumir a informação recolhida na análise inicial do projecto, é importante realçar as redes 

viárias, principal e secundária, e os transportes públicos mais relevantes, para a compreensão do sistema de 

transportes no local em estudo: 

- A Rede Principal (2º nível) assegura a distribuição dos maiores fluxos de tráfego internos, bem 

como os percursos médios e o acesso à rede estruturante; 

- A Rede Secundária (3º nível) é composta por vias internas e assegura a distribuição mais próxima, 

assim como o direccionamento dos fluxos de tráfego para vias de nível superior; 

A rede viária em Lisboa evoluiu de forma radial e concêntrica, no entanto apresenta algumas 

descontinuidades, prejudicando a mobilidade e ligações com alguns pólos urbanos na zona periférica. Para a 

área de estudo, salientam-se a forte presença de vias de segundo nível junto aos seus limites, e a 

proximidade de duas interfaces, nomeadamente a rotunda do Marquês de Pombal e a rotunda do Saldanha.  

Junto ao parque existem algumas vias importantes, de segundo nível, com distribuição para o resto 

da cidade: a Avenida da Liberdade, a Avenida Duque de Loulé, a Avenida Fontes Pereira de Melo, a Avenida 

Engenheiro Duarte Pacheco, e a Avenida António Augusto de Aguiar. A rede principal permite uma elevada 

mobilidade, fazendo a ligação a vias de terceiro nível, salientando-se a Alameda Cardeal Cerejeira e a Rua 

Marquês da Fronteira. Todas as vias na envolvente do Parque Eduardo VII apresentam uma grande 

variedade de características, tendo diferentes níveis, com diferentes dimensões e singularidades, na sua 

ligação com o parque e organização espacial, o que se deve ao facto, da grande variação de cotas nas 

diferentes fronteiras do parque com a cidade. 

O Parque Eduardo VII é um elemento estruturante no desenho da cidade, influencia a rede viária e 

inclui espaços de permanência e passagem, proporcionando diferentes vivências. O seu desenho é sugerido 

pela Avenida da Liberdade, eixo que se abre no centro de Lisboa e se mostrou fundamental na circulação 

dentro da cidade, abrindo-a para Norte, e irrompe da Baixa. O parque gera ao seu redor uma confluência de 

vias relevantes na definição das malhas que compõe esta área de Lisboa, no entanto está latente uma 

descontinuidade da rede viária a Norte, que advém do desenho orgânico do espaço edificado. A 

descontinuidade das vias impede a passagem directa para esta zona da cidade, criando um hiato na 

comunicação entre o parque e a zona a Norte. 

Embora a rede viária seja a forma principal de mobilidade na cidade de Lisboa, as redes pedonal e 

ciclável têm surgido como maneiras alternativas viáveis de acessibilidade. 
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A área analisada faz notar o desenho acessível, não apenas pelo uso do transporte rodoviário 

individual, mas também no acesso ao transporte público: autocarros, táxis e acessos ao metropolitano de 

Lisboa. A posição do Parque Eduardo VII perante a cidade de Lisboa é privilegiada em relação aos acessos, 

reunindo na sua área a passagem de diversos transportes públicos, devido à convergência e distribuição da 

rede viária.  

Devido ao aumento do tráfego foram criadas áreas distintas para estacionamento, na envolvente ao 

parque verifica-se este fenómeno, existindo zonas de estacionamento automóvel à superfície, ao longo das 

avenidas, muitas vezes concessionado pela EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de 

Lisboa), enquanto aquele que se encontra no subsolo tem exploração privada. Mesmo considerando o 

estacionamento disponível à superfície, este não cobre a procura, no entanto acontece o fenómeno contrário 

com o estacionamento que se encontra no subsolo, pois aqui, apenas um de três pisos é normalmente 

ocupado. 

As diversas alterações nas dinâmicas da cidade ocorreram devido à sua expansão urbana, 

reflectindo-se no aumento da distância percorrida todos os dias de transporte individual, por parte da 

população que vive na periferia, intensificando o tráfego no centro da cidade de Lisboa. O tráfego nesta área 

apresenta diferentes níveis de intensidade, consoante a importância das vias, e a hora, variando ao longo do 

dia. Apesar de ser o transporte viário o mais utilizado na capital as redes, ciclável e pedonal têm vindo a 

mostrar-se viáveis como meios alternativos a esta. O Parque Eduardo VII faz parte da rede ciclável de 

Lisboa, embora não tenha vias definidas no seu interior, por se tratar de um jardim. No entanto, na periferia 

do parque é possível encontrar as infra-estruturas necessárias para proceder ao estacionamento das 

bicicletas, nomeadamente no limite Oeste do Jardim Calouste Gulbenkian. 

A rede pedonal permite aceder ao parque através de passeios de calçada, já no interior do Parque 

Eduardo VII os acessos apresentam diferentes materialidades, consoante a sua importância, também a 

alameda central é de calçada portuguesa, e com uma dimensão superior aos restantes caminhos. O desenho 

dos percursos altera-se, adaptando-se aos desníveis acentuados do terreno, unindo espaços de estada e 

ligando o parque com as malhas urbanas adjacentes. Os desníveis e inclinações que podemos encontrar, ao 

percorrer os diferentes caminhos, criam dificuldades ao acesso de pessoas com mobilidade reduzida, sendo 

um obstáculo difícil de ultrapassar. 

Estes percursos influenciam a forma como o utilizador experiencia os diferentes momentos que 

encontra no parque, seja por acaso ou com um objectivo prévio. Ao percorrer o Parque Eduardo VII 

deparamo-nos com diferentes espacialidades e usos, os quais promovem a permanência no local, como: 

cafés, restaurantes, miradouros, espaços lúdicos e esplanadas. No entanto, os equipamentos existentes não 

são suficientes e alguns deles encontram-se obsoletos. Para além da natureza do espaço, as características 

do utilizador também variam, sendo de diferentes fachas etárias e extractos sociais.  

A planta que é apresentada em seguida identifica as hierarquias da rede viária, estacionamento e 

interfaces existentes na área de estudo, assim como propostas com vista à melhoria da sua funcionalidade.  
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ACESSIBILIDADE | MOBILIDADE 

 

 

 

 

 

     Fig. 35 – Planta de Acessibilidades e Transportes de Lisboa 
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ESPAÇOS DE PERMANÊNCIA | PASSAGEM 

 

 

Fig. 36 - Botequim do Rei – Lago. 

 

Fig. 37 - Vista para Sul, lado esquerdo do passei da Alameda do Parque Eduardo VII. 
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2.2.5. Dinâmicas Espaço-Funcionais 

 

É no centro da cidade que normalmente se concentra a organização superior, isto é, a nível 

económico e administrativo, tendo em muitos casos elevada importância histórica. A evolução e a expansão 

da cidade obrigam a uma adaptação e organização das novas funções, criam-se novos pólos que se 

relacionam com os existentes. Sendo que os mais antigos podem permanecer iguais, com um carácter 

histórico/simbólico, ou serem restruturados de “forma coerente” servindo as necessidades da população e da 

cidade.  

As potencialidades do local coabitam com as condicionantes, que dificultam a utilização do espaço. A 

variedade de espaços leva a diferentes usos e formas de abordagem, por isso, considerou-se a 

caracterização dos diferentes espaços e equipamentos que compõe o parque e as suas zonas, quanto às 

suas potencialidades e condicionantes ao uso: 

- A zona da Alameda Central do Parque Eduardo VII  é considerada um espaço de passagem e não 

de estada, pela falta de equipamentos e sombreamentos. A sua dimensão perante o parque assume um 

papel de destaque, neste momento subaproveitada. A ausência de estímulos, falta de protecção às 

condições climatéricas, bem como a topografia acidentada, são factores que contribuem para a pouca 

utilização do espaço. O mau estado dos atravessamentos transversais do parque existentes na alameda 

central tornam este percurso pouco convidativo e acabam por formar uma barreira à utilização da alameda. A 

zona sul junto da alameda é um espaço ideal para eventos, no entanto, o forte tráfego rodoviário é gerador 

de ruido e a passagem de pessoas perturba o ambiente.  

- A zona Norte  apresenta uma característica de miradouro que tem a cidade como um cenário. Por 

se tratar de um área localizada a uma cota elevada em relação ao resto do parque, tem um carácter de 

estada, no entanto prevê-se de pouca duração, pois falta a esta zona equipamentos que motivem á sua 

permanência no local. No entanto, tem alguns pontos de interesse próximos, como, o Jardim Amália 

Rodrigues, onde há uma concentração de pessoas em dois pontos: o restaurante Eleven e o café Linha 

d’água, junto a um lago artificial. Ainda na zona a Norte estende-se o quarteirão do centro comercial El Corte 

inglês, um elemento marcante na área. Normalmente é na zona mais alta do parque se concentram os 

turistas, onde se pode ter um contacto visual com vários momentos da cidade de Lisboa. 

- A zona Sul tem um grande potencial por ser bastante ampla, tendo boa acessibilidade e visibilidade 

de diferentes pontos, ideal para eventos - como já acontece -, concertos/festivais. A base do Parque Eduardo 

VII é um local de interface de transportes, onde muitos grupos de turistas têm o primeiro contacto com o 

parque. A rotunda do Marquês é um ponto de referência de grande escala, que marca o encontro do parque 

com a Avenida da Liberdade e liga ao Saldanha. 

- Na zona Este , o Botequim do Rei encontra-se parcialmente oculto pelo arvoredo. O Pavilhão Carlos 

Lopes é um ponto de referência desta área, devido à sua volumetria e presença. O parque de 

estacionamento circundante ao pavilhão transforma-o nó circulação. Existem nesta área outros 

equipamentos, como é o caso do anfiteatro ao ar-livre que faz a ligação do pavilhão e o Botequim do Rei. Os 

caminhos entre estes pontos são descaracterizados e por vezes irregulares, criando uma desconexão entre 
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os diferentes elementos que compõem o parque. É na fronteira Este que se localiza a ligação á estação de 

metro mais próxima, valorizando a zona para o acesso directo ao parque. 

- Na zona Oeste  onde está localizada a Estufa Fria, considerada actualmente uma das principais 

razões de afluência de turísticas e não só, pela sua importância cultural. Ainda na zona Oeste é possível 

usufruir de espaços recreativos, alguns pouco desenvolvidos e dispersos por entre a vegetação, com pouca 

iluminação e falta de segurança. A via lateral adjacente é sobredimensionada e pouco utilizada, devendo ser 

redimensionada. Um dos focos de utilização regular que em nada tem a ver com a utilização do parque é o 

complexo desportivo de grande dimensão, do Clube VII, que se evidencia na paisagem. A ligação entre a 

Estufa Fria e o complexo desportivo apresenta diversas variações de terreno, que constituem uma barreira 

ao livre trânsito no interior do parque.  

Ao fazer uma análise da área de intervenção e das vivências dos seus utilizadores pode-se concluir 

que o Parque Eduardo VII reúne várias características e potencialidades que o tornam um dos mais 

atractivos parques urbanos de Lisboa. O parque apresenta uma facilidade de acessos a vários níveis, 

concentra a possibilidade de articular os mais variados interesses, culturais, turísticos e de lazer. No entanto 

estas dinâmicas apresentam um desequilíbrio na apropriação do espaço que requerem a reformulação de 

diversas áreas monofuncionais e a manutenção de equipamentos. Tal desequilíbrio provoca um decréscimo 

da utilização do espaço e introduz um sentimento de insegurança. 

Por estar inserido na cidade contemporânea, é necessário um ponto de vista que se preocupe com a 

vertente ecológica, pela sua ligação a Norte com o corredor de Monsanto, e funcional, por se situar num 

policentro económico, cultural e de lazer de Lisboa. O que lhe confere uma característica de pólo 

multifuncional da cidade. Pode-se dizer que o Parque Eduardo VII tem a competência de agregar em si uma 

diversidade de vivências, criando um centro de grande importância.  

 

Fig. 38 – Mapa de análise da área de estudo, Parque Eduardo VII. 
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DINÂMICAS ESPAÇO - FUNCIONAIS 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 – Mapa de Dinâmicas - Organização funcional do centro de Lisboa. 
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DESEMPENHO DO ESPAÇO NA PERSPECTIVA DO UTILIZADOR 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 – Esquema de Desempenho do Espaço. 

O espaço possui as condições necessárias para assegurar a integridade física e emocional dos 
utilizadores? 

 

As condições físicas e ambientais garantem o conforto dos utilizadores? 

 

O espaço está a ser explorado de forma eficiente e equilibrada? 

 

São proporcionais as condições necessárias que permitem a igual oportunidade de apropriação do 

espaço por parte de uma grande diversidade de utilizadores, sejam de natureza física (mobilidade 

reduzida), social, étnica, cultural ou económica? 

O espaço responde às expectativas e valores espaço-funcionais? Existe conforto entre estas 

expectativas e a apropriação efectiva do espaço por parte dos utilizadores? 

As condições espaço-funcionais do espaço estimulam a adesão e apropriação por parte dos 

utilizadores? 
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2.3. CASOS DE ESTUDO 

2.3.1. Parque Urbanos 

 

Os Parque Urbanos são elementos da ciadade de grande importância para a qualidade de vida dos 

habitantes dos grandes centros urbanos. Do ponto de vista ambiental, integram a estrutura ecológica 

municipal, criam um seguimento e complementam a ligação dos sistemas naturais e do espaço urbano, 

valorizando o património paisagistico.  No aspecto social têm um papel de alternativa ao encontro das 

pessoas com o espaço público.  O desenho urbanistico, tem um papel fundamental na estruturação da 

cidade, do seu espaço público e do espaço verde dentro de um meio urbano. Os espaços verdes englobam 

todos os espaços urbanos onde existem espécies vegetais, têm funções ecológicas, lúdicas e recreativas. É 

possivel encontrar em Lisboa diferentes espaços e elementos que contribuem para reunir a cidade com a 

natureza e os seu habitantes. 

O desenvolvimento da proposta engloba nas suas fases de trabalho uma leitura da área de 

intervenção e proposta urbana. O presente relatório inclui uma investigação levada a cabo na primeira fase 

de trabalho, com o levantamento e a análise de Parques Urbanos de referência. Para o efeito, os estudos de 

caso selecionados foram: o Jardim do Palácio de Cristal, no Porto, Portugal; o Regent’s Park, em Londres, 

Inglaterra; o Jardin des Tuileries, em Paris, França; o Parque Ibirapuera, em São Paulo, Brasil; o Boston 

Common, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos da América; e o Central Park, em Nova Iorque, 

Estados Unidos da América. Todos eles foram analisados de acordo com os seguintes critérios: descrição 

geral, caracterização do processo de evolução do parque, caracterização das condições de 

acessibilidade/mobilidade, espaços de permanência/estada e caracterização dos equipamentos. Os parques 

urbanos considerados tiram partido da sua centralidade, oferta hoteleira da envolvente próxima e 

acessibilidade em vários meios de transporte para valorizar o seu território e, por conseguinte, atrair o 

público, muito à semelhança do que acontece na realidade de Lisboa, e do Parque Eduardo VII.  

Os parques de ideologia inglesa, como o Regent’s Park, caracterizam-se por um desenho mais 

orgânico do que os parques de origem francesa, como o Jardin des Tuileries, que se descrevem por linhas 

mais formais. Não raras vezes, os parques apresentam uma heterogeneidade de traçados com diferentes 

influências, sendo possível observar, em alguns casos, diferentes desenhos que se justapõem como 

camadas correspondentes a diferentes estratégias de projecto ou diferentes momentos ao longo do seu 

processo de evolução.  

A importância dos jardins selecionados na definição do contexto urbano em que se encontram 

inseridos explica-se pelo modo como estes ajudam a definir eixos estruturantes das cidades. O fomento das 

relações entre os parques urbanos e as restantes funções urbanas, com consequente salvaguarda de 

qualidade do ambiente urbano, assegura o desenvolvimento sustentável das cidades. Por esse motivo, é 

importante pensar as políticas de espaços verdes de forma articulada a nível metropolitano. Pode-se assim 

afirmar que os casos de estudo analisados têm em comum uma posição estratégica na cidade, com elevada 

acessibilidade. 



  

39 

 

Quando comparamos o Parque Eduardo VII com outros parques urbanos - os quais serão 

apresentados detalhadamente em seguida - percebemos que o parque se desenvolve com uma grande 

variação de cotas, oferecendo uma panorâmica sem obstáculos sobre Lisboa: ao centro a Avenida da 

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

Carmo, tendo sempre o Tejo ao fundo. Este princípio é semelhante ao dos jardins formais franceses onde a 

geometria regural predomina e os eixos são avenidas que ligam um ponto a outro e as vistas são 

cuidadosamente seleccionadas para transmitirem a ideia de regularidade. Por outro lado, o desenho do 

parque apresenta uma organicidade dos caminhos internos e simulação da natruza, na distribuição dos 

maciços arbóreos, que podemos associar ao romantismos dos jardins ingleses. 

Numa análise mais profunda é possível identificar diversas semelhanças entre o Parque Eduardo VII 

e outros parques europeus, seja pela proximidade a edificios de grande carga histórica ou pela presença de 

esculturas, no entanto ainda não possui a afluência de milhares de visitantes como o acontece nos outros 

parques. Constitui assim um grande desafio para este projecto, potenciar as valências do Parque Eduardo 

VII, recuperando os espaços devolutos tornando-os assim acessíveis e atráctivos.  
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JARDIM DO PALÁCIO DE CRISTAL – PORTO (PORTUGAL) 

 

Os Jardins do Palácio de Cristal, de cariz 

romântico ocupam aproximadamente 95 000 m². O 

Palácio de Cristal foi construído para receber a 

grande exposição Internacional do Porto em 1865. 

Inspirado no Crystal Palace de Londres, o Palácio de 

Cristal, da autoria do arquitecto inglês Thomas Dillen 

Jones, foi erguido em granito, ferro e vidro,dividido 

em três naves. Acabou por ser demolido em 1951 

para dar lugar ao Pavilhão dos Desportos, hoje 

Pavilhão Rosa Mota, rebaptizado em 1991 em 

homenagem à atleta portuense. 

O Pavilhão Rosa Mota, tem capacidade para 

acolher eventos desportivos de variadas 

modalidades e actividades recreativas e culturais, 

como espectáculos, congressos e exposições. À 

imagem do que que acontecce no Porto, em Lisboa, 

o Parque VII acolhe um pavilhão que hoje enverga o 

nome de outro grande atleta português, Carlos 

Lopes, apesar da arquitectura distinta, partilha o 

programa do seu semelhante do Porto.  

Para além do pavilhão, os jardins do Palácio 

de Cristal são compostos por diversos espaços e 

serviços: pequenos espaços temáticos; estratégicos 

miradouros, que proporcionam vistas panorâmicas 

sobre o rio Douro e a cidade; um lago; a Biblioteca 

Municipal Almeida Garrett; uma capela e um 

restaurante. Assim como no do Parque Eduardo VII, 

o terreno é acidentado, no entanto, com uma 

morfologia distinta. Encontra-se disposto em vários 

patamares, permitiimdo a criação de vários 

ambientes, diferentes miradouros que deixam 

espreitar o curso do rio Douro fazem deste parque 

um dos locais mais frequentados e visitado da 

cidade do Porto. 

 

Fig. 42 – Jardins do Palácio de Cristal, Pavilhão Rosa Mota. 

Fig. 43 – Jardins do Palácio de Cristal, vista do Rio Douro. 

Fig. 41 – Jardins do Palácio de Cristal, vista aérea. 
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REGENT’S PARK – LONDRES (INGLATERRA) 

 

Em 1811 o Príncipe Regente (Rei George IV) 

encarregou o arquitecto John Nash para criar um 

plano director para a área, que resultou no parque 

como ele é hoje. O arquitecto projectou um palácio 

para o Príncipe e algumas Villas para os seus 

amigos, porém quando foram iniciados os trabalhos, 

a maioria das Villas e o próprio Palácio não foi 

construídos.  

O parque tem uma via periférica nomeada 

círculo exterior e um anel viário interno chamado 

Inner Circle, que circunda a parte protegida, os 

Jardim Queen Mary. Além de duas estradas de 

ligação entre os dois anéis, o parque está reservado 

para os peões.  

O Jardim Queen Mary no Inner Circle foi 

criado em 1930, transportando essa zona do parque 

para o uso público da cidade pela primeira vez. 

Imediatamente a Norte do Regent’s Park fica o 

Primrose Hill, um parque com diferentes vistas sobre 

a cidade. Com um desenho orgânico, dos seus 

epaços e percursos, assemelha-se ao Parque 

Eduardo VII, que tem claramente a influência de 

jardins Ingleses, de cariz romântico.  

A área do Regent’s Park é mantida e 

preservada pela agência The Royal Parks. O parque 

tem atualmente cerca de nove palacetes, entre eles 

a Winfield House, bem como um grande número de 

espaços e equipamentos como, campos de ténis, um 

pavilhão de desporto, e ainda um teatro ao ar livre. O 

ponto de atracção principal do parque é, hoje, o 

Jardim zoológico de Londres. 

 

 

Fig. 44 – Regent’s Park (Vista aérea). 

Fig. 45 – Regent’s Park, 1833. 
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JARDIN DES TUILERIES – PARIS (FRANÇA) 

 

Considerado uma obra-prima no que diz 

respeito a jardins clássicos, o Jardin des Tuileries, 

com cerca de 340 000 m² de área é o maior e mais 

antigo jardim da cidade de Paris. Tendo sido um dos 

primeiros jardins a ser aberto ao público, este acolhe 

diversas actividades. O Jardin des Tuileries 

representa um momento chave na história do 

desenho de jardins e, mais concretamente, no  

desenvolvimento da cidade de Paris, servindo  

posteriormente como protótipo de inúmeros jardins 

por toda a Europa. Localiza-se entre a Place de La 

Concorde e o Museu do Louvre, fazendo parte de 

um grande eixo central da cidada de Paris.  

Em meados do século XVI, a área que 

corresponde actualmente ao Jardin des Tuileries 

consistia num vasto depósito de argila que, desde o 

século XII, se destinava à produção de azulejos. 

Actividade que lhe deu mais tarde o seu nome Jardin 

des tuileries (azulejos). 

Em 1519, o Rei François I escolheu o 

terreno para aí edificar uma residência sumptuosa 

com jardim que, no entanto, nunca viria a ser 

construída. Mais tarde, após a morte do seu marido 

Henri II, em 1559, Catherine de Médicis começou a 

desenvolver um autêntico plano urbanístico para 

aquela área, com a criação de um palácio ao qual 

viria a ser dado o nome Palais de Tuileries e 

rodeado por um grande jardim florentino, inspirado 

nos jardins da Idade Média. Entre 1660 e 1664, 

André Le Nôtre, responsável pelo desenho dos 

Jardins de Versalhes, foi encarregue de redesenhar 

o referido jardim em estilo formal francês.  

Fig. 46 – Jardin des Tuileries. 

Fig. 47 - Jardin des Tuileries (Vista área). 

Fig. 48 – Jardin des Tuileries, Hotel Brighton. 
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Le Nôtre abriu um eixo central que viria a 

prolongar três anos mais tarde, com a criação dos 

Champs Elysees. Já no século XVIII, o parque 

apresentava equipamentos tais como quiosques, 

cafés e instalações sanitárias públicas. O Palais de 

Tuileries foi parcialmente destruído por um incêndio, 

em 1871, e completamente demolido, o estado 

francês levou seis anos a requalificar o parque. 

Apesar das várias requalificações de que foi alvo, o 

traçado original do desenho de Le Nôtre para o 

Jardin des Tuileries foi preservado. 

 A preservação do lugar e do desenho 

mostrou-se crucial na história da identidade da 

cidade parisience, a intervenção em parques 

urbanos tão relevantes para a vida da cidade, é um 

ponto sensível de consciência global. No caso em 

estudo, a  relevância das pré-existências são um 

assunto patente e uma das principais premissas do 

projecto, porque também o Parque Eduardo VII tem 

um papel acivo na história da cidade em que se 

insere.  

O Jardin des Tuileries é actualmente um dos 

mais visitados de Paris, graças à sua localização 

central no contexto da cidade, sendo acessível 

através de diferentes meios de transporte, 

nomeadamente, transportes públicos. Este jardim 

inclui inúmeras fontes, várias esculturas e dois lagos, 

o Lago Octogonal e o Lago Circular, que devem o 

nome à sua forma, respectivamente. De desenho 

formal, o jardim segue a linha de traçado 

reconhecida aos parque franceses, mantendo uma 

liguangem geométrica em todos os seus elementos. 

O estilo francês está latente no Parque 

Eduardo VII, nomeadamente no desenho da 

alameda central e nas boulevard’s que aompanham 

a sua extensão com a função de passeio público. 

Fig. 49 – Jardin des Tuileries, Zona de estada junto ao Lago 

Octogonal. 

Fig. 50 – Jardin des Tuileries, estatuária. 
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PARQUE IBIRAPUERA – SÃO PAULO (BRASIL) 

 

Localizado no Bairro Ibirapuera, em São 

Paulo, Brasil, o Parque Ibirapuera é o principal 

parque urbano dessa cidade brasileira, abrangendo 

uma área de aproximadamente 1 584 000 m², sendo 

que os seus três lagos artificiais, interligados entre si, 

ocupam uma área total de aproximadamente 15 700 

m². O desenho dos seus lagos apresenta uma 

geometria orgânica, com a intenção de simular 

grandes lagos naturais. São reconhecidas zonas de 

maciços arbóreos de diferentes densidades e alturas. 

Em 1920, o então presidente da câmara, 

idealizou a criação de um parque à imagem de 

outros parques urbanos localizados na Europa e nos 

Estados Unidos da América, designadamente, o 

Hyde Park, em Londres (Inglaterra) ou o Central 

Park, em Nova Iorque (EUA). Á semelhança do que 

acontece no caso Lisboeta, com diferentes 

simulações de natureza orgânica dentro da cidade. 

Contudo, o parque possuía um terreno pantanoso, 

uma característica que constituía um obstáculo ao 

plano urbanístico.  

O parque conta com um conjunto de 

equipamentos intercalados com diversos espaços de 

estada que integram a área cultural do parque, onde 

se incluem museus, auditórios, espaços ocupados 

por diversas instituições, campos desportivos e 

pistas de atletismo, entre outros. Desse conjunto, 

importa destacar o Auditório Ibirapuera, da autoria do 

arquitecto Oscar Niemayar. O Parque Ibirapuera 

possui a forma de um quadrilátero, em termos de 

acessos, apresenta uma ciclóvia e inúmeras vias 

pedonais. É um dos destinos mais procurados pela 

população, tornando-o uma das mais importantes 

áreas verdes de cultura e lazer da  cidade de São 

Paulo. 

Fig. 51 – Parque Ibirapuera (Vista aérea). 

Fig. 52 – Parque Ibirapuera, Auditório (Oscar Niemayer). 

Fig. 53 – Parque Ibirapuera, Maqueta ilustrativa. 
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BOSTON COMMON – BOSTON (EUA) 

 

Boston Common é um dos parque mais 

antigos dos Estados Unidos, data de 1634 e está 

localizado em Boston, Massachusetts, tem uma área 

de cerca de 200 000 m², serve principalmente como 

parque público para fins recreativos e de lazer. O 

parque é um exemplo de como a diversidade cívica 

comunitária e cultural pode ser agregada para criar 

um ambiente urbano com um enquadramento 

práctico fundamental para o sistema de edifícios, de 

transportes e serviços.  

À medida que Boston se foi transformando, o 

tipo de utilização e a natureza do Common foi-se 

alterando ao longo do tempo. O verdadeiro estatuto 

de parque urbano só surgiu depois de 1830, por 

essa altura foram adicionadas árvores, fontes e 

estátuas. A estatuária é muita vezes colocada em 

parques urbanos, junto a fontes ou pontos de 

intersecção de grande visibilidade, o mesmo 

acontece no Parque Eduardo VII em várias 

momentos.  

A área relvada na zona oeste do parque é 

usualmente utilizada para os grandes eventos, 

próximo dessa zona, no canto sudoeste do parque, 

encontram-se campos desportivos. Todas as 

instalações mecânicas e eléctricas são subterrâneas, 

de modo a preservar o carácter histórico do parque. 

A circulação no interior do Common é totalmente 

pedonal, os caminhos do parque formam uma teia 

permitindo através de qualquer rua que lhe seja 

transversal o seu atravessamento até qualquer outra 

rua que lhe seja oposta ou tenha outra direcção. Ao 

contrário do que acontece no parque Lisboeta, 

conhecido pela variação de cotas com os percurso 

pedonais de composição orgânica, que tentam 

simular caminhos existentes na naturaza. 

Fig. 54 – Boston Common, Plano Original de Emerald Necklade 

1894. 

Fig. 55 - Boston Common (Vista aérea).  

Fig. 56 – Boston Common, Edifícios envolventes. 
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CENTRAL PARK – NOVA IORQUE (EUA) 

 

O Central Park é um parque com uma 

localização privilegiada no contexto da cidade de 

Nova Iorque, é uma obra visual criada pelo 

arquitecto paisagista Frederick Law Olmsted e o 

arquitecto Calvert Vaux. Possui uma área de 

aproximadamente 3 410 000 m². Inaugurado em 

1858, é um grande parque urbano no centro de 

Manhattan. O parque é quase inteiramente 

ajardinado, apresentando diversos lagos artificiais, 

percursos pedonais, pistas de patinagem no gelo, 

pistas de corrida e diversos campos desportivos.  

Considerado o maior lado verde de Nova 

Iorque, foi projectado para criar um clima acolhedor e 

obliterar os arranha-céus existentes por toda a 

cidade. 

Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, os 

vencedores do concurso de 1858 para o projecto do 

Central Park, perceberam que a criação de um 

parque público iria melhorar a saúde pública e 

contribuir para a formação da sociedade civil. O 

parque travessou posteriormente uma evolução e 

reabilitações significativas ao longo do tempo, de 

forma a dar resposta ao principal objectivo 

estabelecido inicialmente - conceber um oásis ao ar-

livre para uma cidade metropolitana.  

O tema da reabilitação despertou 

consciências para a importância de preservar o 

espaço público e, nomeadamente, os espaços 

verdes e, em última análise, à própria cidade de 

Nova Iorque. Esta preocupação e sensibilização tem 

vindo a ser mais frequente um pouco por todo o 

mundo e revê-se no plano do projecto que incide no 

Parque Eduardo VII. 

 

Fig. 57 – Central Park, 1938. 

Fig. 58 – Central Park, Edifícios envolventes. 

Fig. 59 – Central Park, ambiente. 
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Apesar de ser um parque com dimensões 

apreciáveis e aparente mancha verde impermeável, 

isolada do resto da cidade, na verdade, este não 

constitui um obstáculo ao fluxo do tráfego automóvel. 

Tal devesse ao facto de o parque ser atravessado 

transversal e longitudinalmente por diversas vias 

rodoviárias que estabelecem a comunicação entre 

as vias urbanas, permitindo a sua continuidade, é 

também servido pela rede de metropolitano da 

cidade. À semelhança com o parque Eduardo VII, 

que tem junto a si vias importantes de distribuição da 

cidade de Lisboa, apesar de que estás não permitem 

o atravessamento transversal de tráfego rodoviário 

no parque. 

Em jeito de oposição ao traçado ortogonal 

que caracteriza a malha urbana da cidade de Nova 

Iorque, estas vias internas adquirem um carácter 

mais orgânico que se adapta à morfologia do Central 

Park. Embora nem todos se encontrem localizados 

no interior dos seus limites, mas estejam dispersos 

pela sua envolvente urbana próxima, é suportado 

por um conjunto diversificado de equipamentos 

públicos de grande importância. 

Por último, em análise ao programa do 

parque para melhor compreensão da sua relação 

com a envolvente, percebemos que o ambiente 

urbano e administravtivo se assemelha em muito á 

área em estudo, a uma escala distinta, mas com 

caracteristicas similares. A necessidade de espaços 

verdes de respiração no centro de grandes cidades, 

junto a pólos administrativos é colmatada pela 

criação de parques urbanos que liguem os diferentes 

interfaces. 

  

 

 

 

 

Fig. 61 – Central Park (Vista aérea).  

Fig. 60 – Central Park, Edifícios envolventes. 
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3.  NOVO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 
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3.1. CASOS DE ESTUDO 

3.1.1. Centros de Congressos 

 

No âmbito da unidade curricular de Projecto Final I, em ocasião da primeira abordagem ao programa 

e local destinado a receber as propostas, resultaram várias observações, importantes para a compreensão e 

desenvolvimento crítico do programa. Das quais, a enumeração e análise aprofundada de diferentes 

exemplos de centros de congressos, com diferentes tipos de aproximação ao programa, escalas e 

geometrias.  

Os casos de estudo apontados como pertinentes foram: O Finlândia Hall, em Helsínquia, Finlândia; 

Berlin ICC, em Berlim, Alemanha; Fórum Barcelona, em Barcelona, Espanha; CC Córdoba, em Córdoba, 

Espanha; CC Palma de Maiorca, em Palma de Maiorca, Espanha. Quer pela sua inserção no espaço, ou 

distribuição de funções, apresentam um leque de características que os torna relevantes.  

As geometrias e desenhos variam de caso para caso, revelando um desenvolvimento horizontal nos 

casos que se relacionam com elementos da natureza, como: o mar, o rio ou parques naturais. A arquitectura 

nestes casos, abre-se e mantem um contacto, directo ou visual, com a envolvente. Nas situações urbanas, 

com fronteiras rígidas e pouco atractivas, o edifício fecha-se e vive do ambiente interior.  

Na análise de distribuição de áreas, a variação da percentagem atribuída a certas funções, como o 

auditório, é um ponto relevante da análise. Em muitos casos o auditório não apresenta a maior ocupação de 

área edificada. No entanto, no projecto desenvolvido, representa uma grande parte do total da área proposta. 

Tal mutabilidade revela-se expectável, tendo em conta a variedade de funções adicionais que aí 

encontramos, como sejam, hotéis ou espaços expositivos. Nenhum dos casos de estudo inclui a valência 

desportiva, revelando-se uma das razões que levou a reflectir sobre a presença da função no programa.  

Em seguida são apresentados os casos de estudo seleccionados, caracterizando a sua localização, 

ideia base e formalização arquitectónica. 
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FINLÂNDIA HALL – HELSÍNQUIA (FINLÂNDIA) 

Alvar Aalto – 1971/1975 

20 524 m² /piso 

Centro de Congressos, Espectáculos e Exposições 

 

A localização do Finlândia Hall é decidida 

com base no Plano de Aalto para o Centro de 

Helsínquia, em 1962, consideravelmente maior do 

que os planos desenvolvidos para as outras cidades 

finlandesas. 

No período em que o projecto se 

desenvolveu ocorreu um aumento acentuado do 

número de carros, sendo que a artéria de tráfego 

principal foi localizada ao longo da linha ferroviária 

existente, junto ao edifício. 

O alçado principal enfrenta a baia, com um 

espelho de água à frente e o parque verde atrás, 

onde o agrupamento dos edifícios culturais como 

uma unidade única enfatizaria o carácter de 

Helsínquia como capital da Finlândia, que ganha um 

novo ênfase por ser o primeiro contacto que se tem 

ao entrar na cidade. 

A ideia principal do projecto centra-se na 

comparação de Aalto entre o edifício reflectido na 

água, tal como nos palácios venezianos. 

Os espaços interiores estão 

maioritariamente divididos em três funções: a sala de 

concertos, foyer e salão de música de câmara. À 

imagem do programa base do projecto desenvolvido, 

o caso finlandês inclui espaços de restauração e 

áreas de apoio e técnicas. 

 

 

Fig. 62 – Ortofotomapa de implantação, Finlândia. 

Fig. 63 – Esquema representativo do projecto, Finlândia Hall. 

Fig. 64 – Vista da envolvente, Finlândia Hall. 
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Os espaços interiores de grande importância 

hierárquica são frequentemente expressos no 

revestimento externo do edifício. O espaço elevado 

necessário para a sala de concertos, com a sua 

forma em forma de leque, é patente nos alçados 

exactamente com o mesmo desenho. 

O mármore (também usado no interior) é 

uma referência para a cultura dos países do 

Mediterrâneo, fonte de inspiração de Aalto. 

A ideia arquitectónica do auditório principal 

assimétrico em forma de leque e sua acústica foram 

cuidadosamente estudados. O auditório de 1 750 

lugares foi projectado tanto para concertos como 

para congressos sendo a estrutura de tecto utilizada 

numa tentativa de resolver as condições de acústica 

requeridas pelos usos distintos. A sala de música de 

menor dimensão foi projectado para 350 pessoas e 

tem uma parede de topo de forma livre para o palco, 

que se abre em caso de necessidade de expansão 

do espaço. A possibilidade de aumentar ou diminuir 

os espaços confere-lhes uma versatilidade, 

importante, dada a possibilidade de acolher eventos 

de natureza variada. 

     

 

 

 

Fig. 65 – Auditório Principal, Finlândia Hall. 

Fig. 66 – Alçado Principal, Finlândia Hall. 
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PLANTA PISO DE ENTRADA 

PLANTA PISO TRÊS 
 

CORTE 

 

 

Fig. 67-  Desenhos de Área - Função – Finlândia Hall. 
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 BERLIN ICC – BERLIM (ALEMANHA) 

Ralf Schüler and Ursulina Schüler-Witte 

1965-1979 

25 600 m² / piso 

Centro de Congressos, Espectáculos e Exposições 

 

Construído em apenas quatro anos é 

considerado como uma das estruturas do pós-guerra 

mais destacadas na Alemanha.  

Trata-se de um exemplo claro onde a forma 

se adapta plenamente à função, com este conceito 

arquitetónico básico, foi possível explorar opções de 

comunicação que respondam às necessidades a que 

um edifício deste carácter se encontra sujeito. 

Com um desenho rectangular a que são 

adicionadas formas cilíndricas, que correspondem às 

comunicações verticais. A natureza funcional do 

edifício torna-se assim a sua principal característica. 

Desde a sua inauguração em Abril de 1979, 

o International Congress Center Berlin (ICC Berlin) 

adquiriu uma reputação como um dos maiores e 

mais bem sucedidos Centros de Congressos. 

Com 80 auditórios e salas com capacidades 

que variam de 10 a 9100 lugares, as suas 

instalações polivalentes, através da mais recente 

tecnologia de eventos e serviços extensivos 

consegue alojar eventos e espectáculos de todo tipo. 

As extensas áreas de foyer podem ser utilizadas 

para exposições e apresentações. 

Fig. 68 – Ortofotomapa de implantação, Berlim. 

Fig. 69 – Esquema representativo do projecto, Berlin ICC. 

Fig. 70 – Vista aérea, Berlin ICC. 
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Foi ainda desenhada posterormente uma ponte de 

três andares que fornece uma ligação direta entre o 

ICC Berlin e a Berlin Exhibition Area. 

O projeto do edifício-dentro-do-edifício, 

descansando em suportes de neoprene, que 

funcionam como amortecedores estruturais e foram 

especialmente desenvolvidos para o ICC Berlin, 

eliminando vibrações do nível da rua e ruído. Apesar 

do seu tamanho imponente, o edifício tem um design 

claro e fácil de compreender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71 – Auditório, Berlin ICC. 
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PLANTA DO ÚLTIMO PISO 

 
PANTA PISO DE ENTRADA 

 
CORTE 

 

 

Fig. 72 -  Desenhos de Área- Função – Berlin ICC. 
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FORUM BARCELONA – BARCELONA (ESPANHA) 

Herzog & De Meuron 2000-2004 

14 529 m² / piso 

Centro de Congressos, Espectáculos e Exposições. 

 

A cidade de Barcelona reune em si um 

conjunto de obras emblemáticas da arquitectura 

mundial, projectadas por arquitectos marcantes, 

como Antoni Gaudí. Para este projecto a tarefa foi 

levada a cabo pelo atelier Herzog & De Meuron,  

implementar um centro de congressos, espectáculos 

e exposições de 45 000 m² em Barcelona, tal tarefa 

não se adivinhava simples. 

O edifício foi projectado como um objecto 

isolado para marcar o centro de uma praça pública e 

a sua forma surge da extensão dos eixos da cidade, 

que uma vez travados pelo alinhamento da 

autoestrada litoral, desenham um triângulo de 180 m 

de lado. 

O espaço encontra-se estruturado em torno 

de um auditório, que se apresenta parcialmente 

enterrado, e onde toda a parte programática 

complementar se desenvolve num volume elevado. 

O corpo está assente em 17 pilares, que acaba por 

suspender o tecto do próprio auditório. 

O projecto apresenta uma construção high-

tech, baseada em estruturas metálicas e com 

revestimentos dispendiosos. O revestimento exterior 

em tom azul ultramarino e painéis de alumínio que 

cobrem os tectos, simulando o movimento das ondas 

do mar, o edifício torna-se também ele, um ícon de 

arquitectura contemporânea na cidade. 

Actualmente o Fórum Barcelona, não 

assume a função para a qual foi inicialmente 

pensado, mas acolhe o Museu Blau (Museu de 

Ciências Naturais). 

Fig.73 – Ortofotomapa de implantação, Barcelona. 

Fig. 74 – Esquema representativo do projecto, Fórum 

Barcelona. 

Fig. 75 – Vista aérea, Fórum Barcelona. 
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PLANTA PISO PRINCIPAL 
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CORTE 
 

 

 

 

 

Fig. 76 - Desenhos de Área- Função – Forum Barcelona 
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CC CORDOBA – CÓRDOBA (ESPANHA) 

OMA 2002 -15-0 

7 225 m² / piso 

Centro de Congressos e Hotel 
 

O atelier OMA venceu o concurso para o 

Centro de Congressos de Córdoba ao pôr em causa 

o terreno de implantação inicialmente sugerido. O 

qual foi identificado como inadequado, relativamente 

à relação com o centro histórico, tornando-se incapaz 

de proporcionar um olhar sobre os principais pontos 

de referência de Córdoba. O local que vence, 

localizado num meandro do Guadalquivir, 

estendendo-se de leste para oeste ligando ambos os 

lados da península pretende completar um circuito 

histórico. 

A proposta para a nova área de terreno é 

descrita como uma viga flutuante que funciona como 

amortecedor entre o Parque de Miraflores, que ocupa 

todo o topo da península, e as áreas residenciais do 

sector Sul, organizando a península e dando-lhe 

coerência urbana. A metade da altura do centro de 

congressos aparece um rasgo a todo o comprimento 

do edifício que funciona como plataforma de 

observação e miradouro sobre a cidade, acolhe 

espaços públicos e alarga-se para receber os 

auditórios. É possivel reconhecer neste exemplo a 

inteção de abertura para a cidade, à semelhança do 

que se pretende para o Parque Eduardo VII, a 

localização estratégica, proporciona vistas e ligações 

favoráveis com a envolvente. 

Um conjunto de rampas e escadas rolantes 

garantem a continuidade do movimento ao longo dos 

espaços de congressos, conferências, auditório, 

cafetaria, hotel e lojas no edifício. Estes aspectos 

contribuem para a sua inserção na nova rota turística 

e funcionando como ligação ao centro histórico. 

Fig. 77 – Ortofotomapa de implantação, Córdoba. 

Fig. 78 – Esquema representativo do projecto, CC Córdoba. 

Fig. 79 – Vista da entrada, CC Córdoba. 

 



  

59 

 

 

 
PLANTA PISO 1 

 

  

PLANTA PROMENADE 

 

 
CORTE 

 

 

 

 

 

Fig. 80 -  Desenhos de Área- Função – CC Córdoba. 
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CC PALMA DE MALLORCA – PALMA DE MAIORCA (ESPANHA) 

Francisco Mangado 2005-2013 
10 300 m² / piso 

Centro de Congressos e Hotel 

 

Situado em Palma de Maiorca o centro de 

congressos é da autoria de Francisco José 

Mangado. A solução pode ser interpretada em duas 

linhas principais, executados nos limites Norte e Sul 

da trama de frente para o mar. 

Por um lado, o projecto visa aproveitar ao 

máximo a luz de Palma de Maiorca gerando uma 

série de reflexos e sombras definidas e, por outro 

lado, reflecte a imagem de um peixe, de formas e 

geometrias bem definidas mas com uma transição 

subtil que consegue explicar a leitura contínua da 

cobertura, apenas interrompida pelo miradouro do 

restaurante que se ergue como grande com vista 

directa para o mar e passeio à beira mar. 

A profundidade da fachada nos pisos 

inferiores permite encaixar os acessos, destacando 

assim a transição entre interior e o exterior, e  

acomóda as áreas comerciais que, situadas junto 

aos espaços de exposição, olham para a nova 

avenida marginal à beira-mar. Os dois troços de 

muralha desprovida de densidade física mas dotada 

de relevância funcional e arquitectónica. 

A fachada virada a norte contém todas as 

comodidades que complementam o programa 

principal, bem como as áreas de abastecimento e de 

acesso do pessoal. No entanto a fachada mais 

importante é aquela virada a sul, em direcção ao 

mar, oferece vista para o horizonte e observa as 

diferentes fazes do mar.  Fig. 83 – Vista geral da área, CC Palma de Maiorca. 

Fig. 81 – Ortofotomapa de implantação, Palma de Maiorca. 

Fig. 82 – Esquema representativo do projecto, CC Palma de 

Maiorca. 
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Os elementos de ligação revelam a sua 

presença em direcção ao exterior sob a forma de 

grandes painéis de vidro.  

A distribuição linear do programa permite 

que as diferentes áreas do edifício sejam utilizadas 

de uma forma relativamente independente. Os 

acessos são feitos pela fachada Sul, na qual se 

estende o passeio marítimo. 

O alçado Sul dá acesso ao auditório e às 

áreas de exposições. O piso térreo, mais recuado, 

gera um espaço de acesso,  é sombreado e 

protegido pela fachada de grande porte, resolvendo 

assim a proximidade do terreno com os limites 

urbanos. 

 Talvez, este seja o exemplo estudado que 

mais se aproxima das intenções consideradas no 

desenvolvimento do projecto. A proximidade com 

zonas de fronteira delicadas que se revelam parte do 

desenho e “entram” no edificio, como parte 

intergrante, e influenciam a forma do espaço 

construido, são caracteristicas partilhadas pelos dois 

projectos. Assim como a distribuição clara das 

funções, relacionadas com a fachada, garantem uma 

relação aproximada com a envolvente. 

 

 

Fig. 84 – Alçado, CC Palma de Maiorca. 

Fig. 85 – Vista aérea, CC Palma de Maiorca. 
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Fig. 86 -  Desenhos de Área- Função –  CC Palma de Maiorca. 
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Fig. 87 – Orfotomapa com a implantação do projecto, Parque Eduardo VII. 
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3.2. ENQUADRAMENTO GERAL 

 

No âmbito da unidade curricular de Projecto Final II, foi colocado o problema para a realização de um 

projecto urbano, a acontecer no Parque Eduardo VII. A finalidade do projecto consiste na elaboração de um 

projecto arquitectónico, que resulta no Novo Centro de Congressos de Lisboa. Para dar resposta ao 

enunciado proposto revelou-se fundamental interpretar as suas premissas, com o objectivo de criar o menor 

impacto no lugar, quer na sua concretização, quer na presença que o edifício terá na área de inserção.  

O Parque Eduardo VII foi o local eleito, por diversas razões, para a localização deste equipamento. 

No entanto, para além do desenho do edifício, é necessária uma intervenção à escala urbana, com o intuito 

de repensar uma das áreas da estrutura urbana de Lisboa. O projecto de urbanismo surge com o propósito 

de revitalizar o Parque Eduardo VII, as suas ligações e relações com a cidade. Após uma análise do local 

revelou-se pertinente a descaracterização actual de alguns elementos, que tornou o parque pouco atractivo 

para os habitantes. Esta condição deve-se também à falta de percursos pedonais e espaços de estada e 

lazer, que proporcionem uma experiência agradável para os utilizadores. 

A área de intervenção apresenta diversas infra-estruturas urbanas associadas à mobilidade e 

heterogeneidade morfológica. As descontinuidades urbanas assumem particular relevância numa primeira 

análise. O desenho do espaço público deve ter destaque no desenvolvimento de novas formas de articulação 

entre os diferentes equipamentos, existentes e futuros. É necessário encontrar várias soluções para a 

continuidade do espaço público, requalificar e revitalizar o parque. 

No sentido de abordar a área do programa preliminar é importante ter em conta a crescente 

relevância do turismo de negócios, associado aos congressos, para a cidade de Lisboa. Tal justifica a 

construção de um centro de congressos de grande capacidade, sendo que os existentes são insuficientes 

para o panorama contemporâneo.  

A proposta arquitectónica formaliza, não só as intenções programáticas, mas enfatiza as ligações do 

edificio com o parque e a cidade. Tendo sempre como base a apropiação do território e a sua morfologia na 

abordagem ao local, com o objectivo de unir o parque e a cidade. Como tal, existem pontos a ser levados em 

conta, nas estratégia de intervenção no lugar: 

a) O limite de implantação , que objectivamente se apresenta como sendo no Parque Eduardo VII, 

com todas as suas condicionantes. Mais concretamente no local onde se encontra implantado o 

Pavilhão Carlos Lopes, reafirmando a relação com a cidade e o impacto na paisagem. 

b) O Pavilhão Carlos Lopes , que pela condição actual, gera um dilema moral em intervenções 

futuras, objectivamente, na resposta ao enunciado que o inclui como parte integrante do projecto. 

c) O Espaço exterior , incluído na proposta de revitalização do Parque, é parte comunicante com a 

cidade, necessita de intervenção e reabilitação em grande parte da sua extensão; 
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3.3. OBJECTIVOS  

 

O parque urbano apresenta uma grande complexidade: morfológica, histórica e formal. Tipicamente é 

caracterizado pela abundância de vegetação e áreas de pavimento inexestentes, localizados no centro de 

grandes cidades, cujos edificios residênciais e comerciais não são permitidos no seu interior, no entanto é 

frequente a existência de equipamentos públicos de carácter cultural, como é o caso do Novo Centro de 

Congressos de Lisboa, proporcionando uma área de lazer e cultura.  

A primeira abordagem para a elaboração do projecto deu especial ênfase ao desenho dos pontos 

conexão, no interior do parque e na ligação com a cidade. Reforçando a intenção de que o projecto 

transposesse todos os espaços e criasse o sentido de harmonia, sem alterar a génese e a memória do lugar, 

reabrindo o Parque Eduardo VII para a cidade. Posteriormente serão expostas tipologias e programas 

capazes de reaqualificar o espaço do ponto de vista urbanístico, através de elementos arquitectónicos. 

Apresentar um edificio que solucione as falhas existentes, respeitanto a área de intervenção e a paisagem.  

O impacto e escala que uma intervenção desta natureza porderá implicar será um dos pontos mais 

sensíveis do projecto. A integração da arquitectura num terreno com diferença de cotas acentuada, verifica-

se uma condicionante e um desafio na resposta às diferentes premissas. 

A escolha do local de implantação passa pela aproximação ao espaço onde se insere o Pavilhão 

Carlos Lopes, reinterpretando o seu valor arquitectónico e histórico, tal como a sua presença e relação com a 

restante envolvente.  

Em suma, a estratégia para o Novo Centro de Congresos de Lisboa tem como principal objectivo 

colmatar as necessidades de ligação do Parque Eduardo VII às malhas urbanas adjacentes, em diversos 

momentos, tornando o parque permeável à cidade. Do ponto de vista programático, tem o propósito de dar à 

capital um edificio público de escala e importância notória.  
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Fig. 88 – Orfotomapa de linhas e objectivos gerais do projecto, Parque Eduardo VII. 
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3.4.PROGRAMA PRELIMINAR 

 

O enunciado preliminar proposto em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem o 

objectivo de desenvolver diferentes soluções a ser apresentadas á autarquia, contribuindo para uma 

discussão sobre a cidade. O programa - cf. Anexo 1 - aborda uma área que se apresenta de grande relevância 

para a cidade de Lisboa, prevê-se de grande complexidade, pois não só pretende cumprir as funções de um 

Centro de Congressos, como de articular em si diversas finalidades, quer pela sua natureza, como pela 

escala. Tais funções são: 

a) Centro Desportivo (930 m²) 

b) Centro de Reuniões (7 470 m²) 

c) Centro de Exposições (5 650 m²) 

d) Auditório (4 514 m²) 

e) Sala de Eventos (1 500 m²) 

f) Cafetarias (510 m²) 

g) Estacionamento (4 800 m²) 

h) Cargas e descargas (900 m²) 

i) Circulações (8 785 m²) 

j) Instalações Sanitárias (1 262 m²) 

k) Áreas Técnicas (1 846 m²) 

l) Apoio Público (670 m²) 

m) Serviços (635 m²) 

n) Armazéns (1 600 m²) 

o) Área Exterior (14 770 m²) 

 

Para responder á principal função a que se destina o Novo Centro de Congressos de Lisboa, está 

previsto um auditório com capacidade para aproximadamente 5 000 pessoas. Uma sala cuja escala não se 

assemelha aos equipamentos, com o mesmo programa, existentes em Lisboa. 

Após a identificação das principais intenções a desenvolver no projecto arquitectónico é importante 

identificar as carências urbanas que fazem parte da proposta. A resposta passa por alternativas de desenho 

urbano, de modo a acolher o Novo Centro de Congressos de Lisboa no Parque Eduardo VII.  
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3.5. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

3.5.1. Local de implantação 

 

 O Parque Eduardo VII foi o local eleito para acolher o projecto, integrando a proposta num eixo 

central da cidade de Lisboa. Com elevada acessibilidade e boa capacidade do ponto de vista hoteleiro, este 

novo equipamento da cidade vai beneficiar do seu posicionamento e relação com diversos serviços e 

realidades urbanas. O espaço de intervenção é uma localização a examinar, no contexto da conservação do 

Pavilhão Carlos Lopes, podendo tirar partido da sua relação perante o parque e a cidade. Colocado numa 

“plataforma”, tem o destaque devido para receber o programa desta escala.  

Após a primeira fase de leitura do lugar, é possível identificar potenciais bloqueios e disfunções da 

área. A estratégia de intervenção, em relação ao local de implantação, passa por apresentar linhas e eixos 

de referência, dados pela envolvente. Os espaços existentes no parque têm um papel activo sobre a 

arquitectura, memória do local e as características formais são levadas em conta no desenho do novo 

elemento. Pode-se dizer que esta foi a linha de conceito que a proposta seguiu, desde a intervenção no 

parque, á formalização do edifício. As pré-existências marcaram os limites de desenho e prevê-se que a sua 

presença coexista em harmonia com o Parque Eduardo VII e a envolvente exterior. 

Á escala do parque a estratégia de intervenção passa por libertar zonas de tenção e promover 

espaços de lazer e permanência no parque, revitalizando o exterior e os percursos que unem extenção total 

do parque. As zonas de fronteira exteriores devem diluir-se formando um movimento fluido que percorre o 

parque e relaciona os limites impostos pela construção contigua. Atingir a premeabilidade com a envolvente, 

passa por reformular a comunição interna em paralelo com as ligações exteriores, abrindo o parque para os 

estimulos da cidade. 

A linha condutora do projecto - Fig. 89 -, capta a intenção de utilizar a morfologia do terreno, em toda a 

sua extensão, relacionando diferentes momentos em que o edifício se encontra soterrado e surge á 

superfície. A escala que o edifício impõe na paisagem deve ser a menor possível, tendo o cuidado de 

equilibrar a dimensão dos elementos arquitectónicos com os elementos paisagísticos.  

 

Fig. 89 – Corte de estratégias de intervenção. 
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Fig. 90 – Análise de percursos e vias existentes no local, Parque Eduardo VII. 

 

O lado Este do parque, onde se  desenha o projecto, apresenta uma topografia com carateristicas 

variáves e acentuadas.  A apropriação e modelação do terreno  revela possíveis níveis de comunicação  com  

diferentes zonas do parque e da cidade. A variação de cotas permite a menor ocupação do subsolo, no que 

diz respeito ao cumprimento das áreas exigidas no programa, diluindo o impacto no parque durante o 

processo de construção. 

Os volumes edificados da proposta  emergem e contactam com o parque, devendo ter a 

preocupação de não se subrepor à envolvente, mantendo a cércea máxima existente e utilizando o maçiso 

arbóreo na sua composição. A vegetação é um elemento fundamental na dispersão dos ruidos e um barreira 

importante na protecção dos espaços exteriores. 

Os elementos arquitectonicos existentes, fazem a transposição da cidade para a vivência no interior 

do parque. Actualmente apenas a Estufa Fria está relacionada de uma forma activa com a dinâmica diária do 

parque, atrai turistas e habitantes a experiênciar e conhecer elementos da natureza, num ambiente 
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apropriado. O Botequim do Rei apresenta-se como outro elementos de grande relevância para a história do 

parque, no entanto não evoluiu com ela. O estado da envolvente ao restaurante, mostra necessidade de 

maior interacção com a restante área e programas próximos.  

O Clube VII localizado no lado Oeste do parque, revelou-se uma preocupação na leitura e relação do 

parque como uma unidade, o seu carácter privado e contruido de uma forma isolada revelam uma barreira e 

não um elo de ligação para os dieferentes elementos que compõem o parque. A prática de desporto num 

parque urbano é propícia ao exterior e ao usufruto em pleno do espaço, o que não acontece neste caso. 

Pareceu importante para a estratégia de intervenção - Fig. 91 - questionar a sua existência neste parque 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 91 – Estratégias de intervenção no local, Parque Eduardo VII.  
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3.5.2. Pavilhão Carlos Lopes 

 

O designado Pavilhão das Indústrias, actual Pavilhão Carlos Lopes, foi construído em 1921, com 

projecto dos arquitectos Carlos Rebelo de Andrade e Guilherme Rebelo de Andrade. Fabricado em Portugal, 

foi transportado posteriormente para o Brasil a fim de incorporar a grande Exposição internacional do Rio de 

Janeiro. Em 1929 o pavilhão foi desmontado, transportado para Portugal, e reconstruído a meio da encosta 

do Parque Eduardo VII.  

A reabertura do pavilhão ocorreu pela ocasião da Exposição Industrial Portuguesa, em 1932. Mais 

tarde as suas instalações foram reaproveitadas para actividades desportivas, tomando assim a designação 

de Pavilhão dos Desportos. No ano de 1984 foi designado por Pavilhão Carlos Lopes em homenagem ao 

atleta que pela primeira vez na história do desporto português, conquistando uma medalha de ouro nos 

Jogos Olímpicos.  

De planta quadrangular, - cf. Anexo 2 - traduz uma arquitectura ecléctica, de gosto revivalista inspirado 

no decorativismo do barroco joanino. O alçado principal surge revestido por painéis de azulejos, em azul e 

branco, produzidos na Fábrica de Sacavém, em 1922. As gravuras desenhadas no azulejo representam 

cenas da história de Portugal, com temas dedicados: a Sagres, à Batalha de Ourique, à Ala dos Namorados 

na Batalha de Aljubarrota e ao Cruzeiro do Sul. Os elementos escultóricos que completam o alçado, 

denominadas “Arte” e “Ciência”,- Fig. 94 - localizados na entrada da principal do edifício, são peças executadas 

por Raul Xavier.  

Devido á sua inutilização ao longo dos últimos anos, em 2001, foi realizado um projecto de 

remodelação pela Câmara Municipal de Lisboa e dois anos mais tarde o edifício foi encerrado ao público, por 

questões de segurança, dado o estado avançado de degradação das estruturas. A condição da estrutura é, 

actualmente, um ponto de discussão e preocupação por parte da autarquia. A manutenção do edifício não é 

uma alternativa viável e a sua recuperação levanta algumas questões e limitações.  

No seguimento das estratégias de intervenção, o Pavilhão Carlos Lopes assume um papel intrínseco 

no desenho do Parque Eduardo VII. A forma que o caracteriza é uma presença inerente na paisagem do 

parque e da cidade. Manter a presença do volume actual passa por deixar contemporânea a sua forma mais 

pura - o quadrilátero. A intenção de preservar as suas medidas, em planta e altura, tem repercussão na 

totalidade geométrica do projecto.  

Para além da forma que apresenta ser marcante, os elementos clássicos que compõem o 

monumento manifestam a vontade de expor os feitos do país através da arquitectura, da arte escultórica e do 

desenho. Preservar a história e memória do lugar deve estar patente através da reabilitação de alguns dos 

seus elementos originais. O alçado principal comunica a história de Portugal a quem contacta com o pavilhão 

e se deixando-se transpor para o interior do edifício. A intenção de manter a imagem do pavilhão passa por 

reconstruir o alçado principal, como um elemento cénico do Novo Centro de Congressos de Lisboa, perpetua 

a presença do monumento no Parque Eduardo VII. 
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Fig. 92 – Abertura da “Grande Exposição Industrial Portuguesa”, 3 de Outubro de 1932. 

 

 

Fig. 93 - Vista aérea do Pavilhão das Indústrias, Parque Eduardo VII, 1934. 
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Fig. 94 – Entrada principal do Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII. 

 

Fig. 95 – Desenho do alçado principal do Pavilhão Carlos Lopes. 
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3.6. A PROPOSTA 

3.6.1. Conceito – A Ideia base 

 

A ideia base da proposta assenta na premissa de manter a forma original do Pavilhão Carlo Lopes na 

sua essência. O desenho do pavilhão tem a configuração de um quadrilátero, com o desenho da planta do 

piso térreo em U, constituído por dois “braços” que se ligam a um corpo distribuidor. O U original apresenta 

uma elevação de cota em relação à restante área da planta, que se destaca na geometria interna do restante 

volume.  

Manter a forma original é um compromisso com o existente e enfatiza o movimento de entrada e 

distribuição para as restantes áreas do edifício. A entrada mantém a imagem da fachada antiga que confere 

a altura máxima deste volume, enfatizando a sua presença e a ligação com a história do lugar. 

 A cércea é um factor significativo no desenho, estabelecendo uma relação com os edifícios 

envolventes e os limites visuais do parque, garantindo o menor impacto e harmonia com as pré-existências. 

 Do movimento gerado pela linha condutora da estratégia de intervenção surge na geometria e 

dinâmica que o desenho da proposta obtém. Diferentes volumes de forma regular surgem, num movimento 

descontinuo, comunicando com o espaço exterior. A ligação entre os diferentes corpos passa por 

comunicações ao nível inferior, à cota da Avenida Sidónio Pais, onde o edifício é entendido como um 

elemento único, e a um nível superior, por uma Promenade que conecta três volumes e une as diferentes 

componentes programáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 96 – Esquema da linha condutora e ideia base.  
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O desenho dos volumes apresenta uma 

geometria pura e clara. A distribuição do programa 

segue a mesma linguagem e divide-se pelas 

diferentes áreas, revelando independência das 

funções.  

Os volumes surgem com o compromisso de 

relacionarem o espaço interior com o parque, sendo a 

comunicação com o exterior feita a vários níveis. A 

ligação à cidade a uma cota inferior, promove a 

circulação para o todo o edifício.  

O U central reproduz a imagem do Pavilhão 

Carlos Lopes, destinando-se a receber e distribuir as 

pessoas pelo Centro de Congressos. Revela um 

conceito multifuncional, que comunica com diferentes 

áreas. 

A composição que os novos elementos 

originam cria um movimento de proteção e foco do 

volume central, com a intenção de prorrogar a 

imagem do Pavilhão Carlos Lopes. Os volumes 

ligados pela promenade “abraçam” o pavilhão, 

inserindo a sua forma na composição da proposta 

arquitectónica. 

Em suma, a ideia base do projecto assenta 

no desenho de volumes independentes que 

comunicam em inúmeros espaços e recebem 

diferentes funções que convergem num aspecto 

comum - o auditório do Novo Centro de Congressos. 

Fig. 97 – Esquema de conceito da proposta arquitectónica. 
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3.6.2. Reformulação do Programa – Reflexão e Critica 

 

Na concepção do projecto achou-se conveniente dar relevância às carências da área de inserção, 

juntamente com o a revisão do programa preliminar proposto. As lacunas que o projecto visa colmatar no 

Parque Eduardo VII são:  

 

a) Áreas de actividade desportiva; 

b) Áreas de restauração; 

c) Espaço de lazer ao ar livre; 

d) Espaços verdes qualificados; 

e) Percursos pedonais definidos; 

f) Permeabilidade com a cidade; 

 

A reformulação e critica ao programa preliminar levou á revisão das suas premissas, na medida em 

que algumas áreas e funções propostas não coincidiam com os objectivos traçados no inicio do projecto, por 

excesso ou defeito.  

No que diz respeito às funções a servir por parte do novo edifício, excluiu-se a área destinada à 

função desportiva. A complexidade e escala do programa não comportam a inclusão da função desportiva 

nesta intervenção, que conjuga um centro de congressos com a vertente cultural e de negócios. Apesar do 

lugar invocar a memória do antigo pavilhão dos desportos, este não mostrou ser o espaço ideal para a 

permanência de tais valências, devendo-se transportar o programa desportivo para o exterior, relacionando-o 

com a natureza. 

No parque os espaços verdes representam um suporte à actividade física e de lazer ao ar livre, a sua 

revitalização e redesenho em alguns momentos é um ponto relevante no plano urbanístico. Tal passa por 

criar espaços verdes qualificados com pontos de interesse, ritmo e diferentes vivências. 

No programa preliminar a área destinada ao espaço exterior foi questionada por se considerar que 

toda extensão do parque é parte integrante do projecto e deve ser tratada como um espaço único, que 

relaciona diferentes elementos e espaços. Desenhando uma teia que percorre o parque e abrange as malhas 

urbanas envolventes. 

Recapitulando, as alterações no programa passam por eliminar a função desportiva da proposta 

arquitectónica e adequar a proporção das áreas às carências e escala do lugar.  
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3.7. O VALOR URBANÍSTICO 

3.7.1. Revitalização do Parque 

 

A redefinição do desenho urbano do Parque Eduardo VII - Fig. 98 -, passou por alterar parte da 

composição da extensão verde do parque. Criando, através do maciço arbóreo, ou ausência dele, espaços 

de estada com diferentes propósitos e características. A falta de zonas exteriores dedicadas ao lazer e ao 

desporto levaram a uma reorganização da área onde hoje se encontra o Clube VII. Seguindo as estratégias e 

intervenção no local o clube desportivo deixa de constar no desenho do parque. Resultando numa leitura 

única do espaço, que cresce e contacta com todos os elementos. 

Os caminhos conduzem para os diferentes pontos de interesse e zonas de fronteira, com o objectivo 

de promover a inter-relação programática, apresentam diferentes dimensões, de modo a manter a intencional 

percepção da natureza dentro do meio urbano. Com carácter variável, os percursos estabelecidos criam uma 

permeabilidade entre espaços verdes e urbanos. No interior do parque, estes caminhos podem conduzir a: 

praças, lagos, espaços de passagem, espaços de estada. E a equipamentos como: cafés, restaurante e 

parque infantis. Há acessos transversais, que atravessam a alameda, e se estendem para os dois flancos do 

parque, impedindo o bloqueio de trajectos, e proporcionando fluidez nos percursos. A comunicação para o 

exterior transpõe o espaço verde e faz ligação a: hotéis, espaços comerciais, parques, edifícios habitacionais 

e de serviços. 

 

3.7.2. Relação com o parque e a Cidade 

 

A acessibilidade urbana é considerada um factor de oportunidades para a população, dependente da 

sua localização, além de ser fortemente influenciada pela rede de transportes existente. O movimento natural 

das pessoas dentro de um parque urbano resulta do acesso directo por parte do sistema de transportes. 

A finalidade dos fluxos existentes no parque coincide com as ligações ao exterior, garantindo uma 

melhor acessibilidade e linhas de fluxo mais eficientes no que toca à relação interior/exterior. Este sistema 

faz acreditar que o parque urbano não pode servir apenas para usufruto próprio, mas sim, ser uma linha 

continua que garanta a fluidez na cidade. O principal movimento criado no desenvolvimento do projecto foi a 

ligação com as ruas e serviços localizados nas malhas urbanas envolventes, permitindo a conexão entre os 

vários tecidos urbanos, e potenciando a deslocação das pessoas entre as diferentes zonas na área de 

estudo. 

 A conexão a transportes públicos é potenciada pela localização de um acesso ao projecto junto á 

saída do metro perto do parque. É criada uma praça que recebe as pessoas e proporciona um ponto de 

chegada ao parque. O parqueamento automóvel pode ser feito no edifico, onde se prevê um estacionamento 

para 240 lugares, com fácil aproximação ao parque pelo edifico, aliviando os passeios na zona envolvente ao 

projecto. A intervenção pretende recuperar a tradição passeio público na área do Parque Eduardo VII. 
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Fig. 98 – Mapa geral da proposta Urbanistica, 1_4000. 
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3.8. A ARQUITECTURA 

3.8.1. Formalização 

 

O edificado proposto para o Novo Centro de Congressos de Lisboa implanta-se na encosta que se 

faz anunciar do lado Este do Parque Eduardo VII. À primeira vista, o projecto apresenta três volumes, que se 

desenvolvem longitudinalmente, ao nível da área de implantação do Pavilhão Carlos Lopes. A forma de 

implantação do projecto liberta a restante área do parque para acolher espaço público e a vegetação. O vazio 

formado pelo afastamento dos volumes cria uma zona de passagem que promove o atravessamento 

transversal do parque, e ao mesmo tempo relaciona o homem com a arquitectura. 

Os três corpos aparentemente independentes que estão interligados por uma promenade permeável 

que se estende por toda a construção. Esta estrutura de comunicação dos espaços relaciona os dois 

primeiros pisos acima da cota do parque, como sistema de circulação. 

No parque localizam-se várias formas de aceder ao interior do edifício. No entanto a comunicação 

com a cidade faz-se directamente, ao nível da Avenida Sidónio Pais, á cota 82, formando uma praça de 

chegada ao nível da rua, que usufrui da proximidade importantes artérias da cidade. O acesso aos auditórios 

pode ser feito a esta cota, através do foyer junto à entrada do edifício. O foyer inicia o desenho de um 

percurso em torno dos corpos dos auditórios, prevendo-se livre e sem obstáculos. A entrada ampla “convida” 

as pessoas a encaminharem-se para o edifício, e proporciona diferentes formas de abordagem de acesso ao 

parque. 

Existem várias possibilidades de chegada ao edifício, favorecendo a relação entre a arquitectura, o 

parque e a cidade. A comunicação entre os espaços do edificado pode ser feita em diferentes níveis, através 

de um sistema de circulações claro, por núcleos. Os percursos agarram-se aos panos verticais e fazem a 

transição entre a arquitectura e o exterior.  

Os três volumes que organizam o centro de congressos, apesar de terem uma geometria regular e 

linguagem semelhante, apresentam diferentes propósitos: 
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Fig. 99 – Esquema de conceito - Auditório. 

a) O volume que inclui o Auditório,  - Fig. 99 - 

surge com a vontade de relacionar o programa com 

o exterior. Comunica com o parque em vários 

momentos e oferece acesso directo ao espaço do 

auditório. Introduz uma cafetaria aberta ao público, 

acessível pelo parque.  

A entrada ao auditório principal é feita por 

percursos comunicantes com o Botequim do Rei. No 

piso da entrada há uma área de recepção. Apesar 

deste volume se destinar ao auditório, nele 

encontram-se diferentes espaços de 

cafetaria/restauração e a zona VIP. 

A comunicação com os pisos inferiores é 

feita num sistema de percursos que se agarra ao 

alçado do edifício e liga os diferentes pisos. 

O auditório principal tem a capacidade para 

3000, e pode-se subdividir criando um auditório com 

capacidade para 2000 pessoas e outro para 1000. 

Há um segundo auditório para 1500 pessoas. 

Ambos têm acesso directo pela Avenida Sidónio 

Pais e pelo parque. 

No seguimento da linguagem de desenho de 

espaços independentes, que se relacionam, existem 

diferentes meios comunicações dos espaços, 

relacionando as principais funções.  
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Fig. 100 – Esquema de conceito- Centro de Exposições. 

b) O corpo central que sucede ao Pavilhão 

Carlos Lopes é dedicado ao Centro de Exposições 

- Fig. 100 -. O espaço interior é vazado, para atribuir 

maior dimensão ao foyer, revelando todo o interior do 

volume. Com dois níveis acima da cota de entrada. A 

zona expositiva em forma de U, no primeiro piso, 

apresenta duplo pé-direito, para manter a escala do 

foyer no centro da construção. O último piso, onde se 

encontra a sala de eventos, permite uma relação 

visual com o parque. A cobertura deste elemento 

está ao nível que a laje do último piso, desenhado 

uma estrutura metálica reticulada e vidro.  

A entrada, dirigida para a alameda central, 

abre-se através da imagem do alçado original do 

Pavilhão Calos Lopes. O volume faz a ligação aos 

restantes edifícios através da promenade, que os 

relaciona visualmente e fisicamente.  

Os núcleos de circulação entre pisos 

encontram-se adjacentes à fachada principal, 

seguindo a linguagem utilizada nos restantes 

volumes. 
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Fig. 101 – Esquema de conceito- Centro de Reuniões. 

c) No terceiro volume, encontra-se o 

Centro de Reuniões - Fig. 101 -. Como pedido no 

programa, apresenta espaços modulares que 

podem ser subdivididos em diferentes áreas, 

conforme seja necessário. No piso em 

comunicação com o parque há uma cafetaria e 

gabinetes de apoio à administração, que nos pisos 

superiores dão lugar às instalações sanitárias. Há 

ainda uma pequena cafetaria e copa que se repete 

me todos os pisos. 

O desenho dos módulos de reunião segue 

a geometria do edifício, estabelecendo pontos de 

contacto entre os pisos por áreas vazadas, 

revelando a dinâmica de espaço único. 

O edifício está protegido pelo maciço 

arbóreo, que mantém a relação com o interior, 

servindo de cenário nas salas que compõem o 

espaço.  

Junto ao corpo em análise a vegetação abre-

se e forma uma praça, com acesso ao edifico. A 

ligação é feita para o nível inferior. que dá acesso 

aos auditórios, e para o núcleo das reuniões num 

nível superior á praça. 

 

 



 

 

83 

 

Fig. 102 – Planta (cota 82), 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 
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Fig. 103 – Planta (cota 89) 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 
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Em relação á organização interna  da proposta, o auditório principal subdivide-se em duas partes 

que originam espaços distintos, que partilham o mesmo palco. O segundo auditório, de menor capacidade 

integra o conjunto de três possíveis auditórios proporcionando assim espaços versáteis com o objectivo de 

receber eventos com diversos propósitos. 

Dada a capacidade que os auditórios podem atingir, existem serviços que devem ser integrados, por 

forma a garantir bom funcionamento do programa. Além do palco e da plateia, os auditórios contam ainda 

com salas de tradução, salas de imprensa, camarins, salas de ensaio, armazéns, áreas técnicas e uma sala 

VIP. 

A forma que o auditório desenha no espaço descola-se da construção - Fig.102 - e cria um percurso 

livre que circunda toda a extensão da planta. Os núcleos de circulação e apoios do centro de congressos 

agarram-se à fachada que emerge até á cota do parque (89), contactando com o espaço exterior. 

Para além dos percursos que se suportam na construção existe um acesso solto que liga os dois 

níveis que introduzem ao edifício. Este elemento de circulação que visa unir os dois foyers do edifício e 

relaciona o programa do centro de congressos com o parque e a cidade. Encaminha quem chega pela praça 

ao nível da rua até ao corpo que sucede o Pavilhão Carlos Lopes. 

Ao nível da plataforma do parque desenvolvem-se os volumes que compõem a proposta 

arquitectónica - Fig. 103 – são acessíveis nas diferentes cotas que o parque apresenta. A abertura para o 

parque é garantida, promovendo a interacção do programa com os seus intervenientes. 

As plantas apresentadas têm igual valor por se tratar de um edifício que se abre para duas realidades 

- Cidade e Parque Urbano -, e que assumem um papel de destaque na relação com as diferentes 

circunstâncias programáticas. 

A secção vertical - Fig. 104 / 105 - do projecto reforça a ideia de unidade na ligação de funções no 

desenho, que se dissipa na imagem exterior que reflecte corpos independentes. A análise dos pisos e das 

circulações revela uma percepção de unidade e conexão, que diverge com a imagem exterior. 

O elemento aparentemente frágil que acopla o edifício, nos dois níveis acima da plataforma do 

parque - cf. Anexo 3 -, surge como um elemento estruturante do projecto. No entanto a sua principal função é a 

de espaço de circulação, e ligação dos corpos, remete o “passeio público”, transpondo-o para o elemento 

arquitectónico.  
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Fig. 104 – Cortes Longitudinais, 1_1000 - Novo Centro de Congressos de  

 

Fig. 105 – Cortes Transversais, 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 
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3.8.2. Materialização 

EXTERIOR 

 

O desenho do projecto apresenta uma materialização pura e uniforme no exterior, que reflecte a 

importância dada á fachada, resultante da proximidade de circulações e percursos. Adquire um movimento 

envolve toda a construção, tratando-a como um só elemento. Um material translucido que relaciona a 

arquitectura e o parque, parece aceder á finalidade pretendida, de integrar o programa na cidade. Faz a 

comunicação do interior para o exterior e vice-versa. 

A relação com o parque, a cidade e as pessoas, é um objectivo expresso no projecto. O desejo 

aproveitar a máxima luz possível vinda do parque contribuiu para a escolha do vidro como material 

dominante no revestimento do projecto.  

No exterior o vidro convive com o betão, á vista, que contacta com o terreno e garante a capacidade 

estrutural do edifício. 

A fachada do Centro de Exposições reproduz o alçado anterior do Pavilhão Carlos Lopes, optando 

por manter alguns vãos cegos. O alçado ganha o papel de cenário, que representa a memória e história do 

lugar. A cópia da fachada pressupõe a utilização dos materiais anteriores: Alvenaria mista com reboco, 

estuque e azulejos. No entanto, a cor da fachada antecedente não será reproduzida, enaltecendo o branco 

em toda a sua composição, ao invés do amarelo original. A alteração da cor original faz o papel de charneira 

entre o passado e o presente.  

A cobertura da área central do núcleo de exposições é, ao contrário das outras, em vidro, suportado 

por uma estrutura metálica. A distinção de material na cobertura corresponde à parte vazada no interior do 

espaço, e tenta evocar a planta primária do edifício.   

INTERIOR 

 

Para o interior ocorre uma transposição dos materiais exteriores - Fig. 106 -, sendo as paredes 

interiores de betão à vista, na generalidade do edifício. No interior dos auditórios, as paredes revestem-se de 

madeira, devidamente isoladas. Os espaços de estada, como cafetarias, também associam o betão e a 

madeira, de forma a gerar um ambiente confortável, que estimule a permanência.  

As circulações são um elemento sólido que incorporam a laje, evidenciando as guardas de 

materialidade opaca, de cor preta. O material esbelto que compõe os elementos de segurança contrasta com 

a madeira e betão de cor clara, desenhando uma linha no espaço, eu se evidência e indica os percursos. 

Todo o ambiente interior vive da luz e paisagem vinda do exterior, que se funde com o espaço interior, 

criando um ambiente intersticial. 
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Fig. 106 – Interior (Materiais) - Novo Centro de Congressos de Lisboa. 
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Fig. 107 – Alçado Norte, 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

Fig. 108 – Alçado Nascente, 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

Fig. 109 – Alçado Sul, 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

Fig. 110 – Alçado Poente, 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 
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Fig. 111 – Visualização da Alameda do Parque Eduardo VII. 

 

 

 

Fig. 112 – Visualização da Avenida Sidónio Pais. 
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3.8.3. Funcionalidades e Características 

AUDITÓRIOS | ACÚSTICA 

 

Na avaliação acústica de uma sala de 

conferências existem alguns factores de referência a 

ser analisados, tais como: o isolamento sonoro a 

sons aéreos, o isolamento sonoro a sons de 

percussão e o tempo de reverberação. 

O isolamento sonoro é a capacidade que 

certos materiais têm de impedir que o som passe de 

um espaço para outro. Os materiais utilizados para 

um bloqueio eficiente do som devem ser pesados, 

como é o caso do betão, utilizado no projecto. 

Uma forma de correcção do isolamento é a 

colocação de forros difusores e placas de lã de rocha 

na parede de fundo, para que os materiais absorvam 

o som, impedindo que este se dissipe. Como 

resultado da interacção com as formas, dimensões e 

materiais, a energia sonora distribui-se pelo espaço, 

e os raios adquirem diferentes sentidos. É desejado 

que a onda sonora se distribua em todas as 

direcções – Fig. 113 – por todo o ambiente, com igual 

energia, promovendo uma sala com a boa 

propagação do som. As superfícies de tectos, 

pavimento, paredes, assim como objectos e móveis, 

são responsáveis pela forma como o som se difunde, 

afectando a uniformidade do campo sonoro. 

O desenho do auditório e os acabamentos 

são factores que contribuem para um bom 

isolamento. Para um bom comportamento acústico 

da sala, deve haver uma variação da orientação dos 

elementos verticais que a confinam, evitando planos 

paralelos e de desenho regular. A configuração do 

tecto é igualmente importante, representando uma 

característica relevante na correcta reflexão do som. 

Deve ocorrer uma a alteração de movimentos por 

parte dos planos que compõem a superfície de 

cobertura. 

Fig. 113 – Esquema da distribuição de ondas sonoras. 

 

Fig. 115 – Auditório 2 (1500 p.) 

 

Fig. 114 – Auditório 1 (2000 + 1000 p.). 

 



 

 

92 

 

  

 

 

 

Fig. 116 – Corte construtivo, 1_200, Auditório 1. 
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS E FUNÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fig. 117 – Axonometria Explodida de Funções. 
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A distribuição da área por piso é equilibrada, diminuindo à medida que a altura do edifico aumenta- Fig. 117 -. A 

proximidade de superfície disponível permite uma distribuição das funções proporcional entre os diferentes 

níveis. Com a variação de área edificada a depender das características do programa, deve ter maior ou 

menor relação com o exterior. 

 Os três volumes apresentam alturas distintas. O volume que acolhe o auditório é o menos elevado, 

tendo um piso semienterrado que integra a cafetaria. Acima do solo existem apenas dois níveis, o primeiro 

faz a entrada para o auditório, e o segundo acolhe espaços de estada, zonas técnicas do auditório principal e 

ainda a área VIP de apoio aos auditórios. 

A altura do volume central é estabelecida pelo alçado do pavilhão. A variação de pé-direito dos pisos 

deve-se ao programa expositivo, que assume um carácter multifuncional. Com mais um piso do que o volume 

do auditório, destinado a receber eventos, a escala do pé-direito altera-se, adaptando-se à função. 

 O núcleo de reuniões tem uma distribuição uniforme dos pisos pelas áreas pretendidas para a 

ocupação a que se destina. No entanto vai-se desconstruindo e relacionando os diferentes pisos, por forma a 

ser um espaço comunicante no interior, e para o exterior. A cércea que atinge - Tab. 1 - confronta-se com a 

envolvente, não ultrapassado o limite imposto pelos edifícios vizinhos. A altura máxima do edifico é de vinte e 

sete metros, que se dividem em cinco pisos acima da cota 89. A sua proximidade com a vegetação permite 

uma relação com o parque sem que o ambiente interior seja comprometido. 

 

 

 

 

 

PISO COTAS ÁREA PÉ-DIREITO 

Auditório C. Exposições C. Reuniões 

5 112 (+ 30,0 m) 1 300 m² - - 3,6 m 

4 108 (+ 26,0 m) 1 300 m² - - 3,6 m 

3 104 (+ 22,0 m) 3 800 m² - 3,4 m 3,6 m 

2 99.5 (+ 17,5 m) 4 700 m² 4,1 m - 4,1 m 

1 95 (+ 13.0 m) 9 000 m² 4,1 m 7,8 m 4,1 m  

P.E. VII 89 (+ 7.0 m) 9 900 m² 5,6 m 5,6/4,2 m 5,6 m 

0 82 (0.0 m) 11 400 m² 6 m 

-1 75 (- 7.0 m) 11 200 m² 6 m  

-2 71.5 (-9,5 m) 11 200 m² 3,1 m 

Tab. 1 – Distribuição de área/ pé-direito por piso. 
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A distribuição de funções apresenta diferentes cenários nos 

casos analisados - Fig. 118 -. Verificando uma utilização diferenciada da 

área na associação de programas. A percentagem de ocupação que 

algumas funções adquirem revela algumas ambiguidades. 

 A área de circulações é bastante variável dependendo do 

papel que assume na obra, pelo que, deve-se admitir possíveis 

desvios relativamente ao valor inicialmente proposto. Como exemplo, 

no caso de Córdoba, as áreas de circulação representam uma grande 

“fatia” da área total, por ser parte de um percurso urbano localizado 

no centro histórico da cidade. 

No que diz respeito a funções mais específicas, as áreas 

administrativas, comparativamente aos casos de estudo, revelam 

estar subdimensionadas no programa preliminar proposto. Por outro 

lado as Instalações Sanitárias parecem estar ligeiramente 

sobredimensionadas. As zonas técnicas variam com a escala do 

auditório, e valor programático que este adquire no panorama geral 

do projecto. No que diz respeito á percentagem que a área do 

auditório ocupa, apenas o caso de Berlim se aproxima da escala 

pretendida no projecto, revelando ter o maior impacto na proposta. 

A área dedicada ao estacionamento automóvel para o 

projecto é inferior, relativamente à generalidade das obras 

analisadas. No entanto dada a oferta nas proximidades, aliada à 

oferta hoteleira e metro, não se justifica um aumento da área de 

estacionamento, promovendo o uso do transporte público no acesso 

ao parque. 

Pode-se concluir que apesar da diferença percentual da 

distribuição de áreas por função, o programa estudado contempla as 

carências identificadas, e responde ao desafio lançado.  

Análise do programa – Finlândia Hall 

Análise do programa  - ICC Berlim 

 

Análise do programa  - Fórum Barcelona 

Análise do programa  - CC Córdoba 

 

 

Análise do programa  - CC Palma de Maiorca 

 

 

 

 

 

Fig. 118 – Gráficos de análise de distribuição do programa. 
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3.9. INTEGRAÇÃO E RELAÇÃO: NOVO – EXISTENTE 

3.9.1. Reflexão Critica da proposta 

 

Após a realização do projecto, verificou-se a necessidade de reflectir sobre as opções tomadas, 

identificando problemas e virtudes. Deu-se lugar a um olhar global sobre a proposta, apontando 

alinhamentos, conceitos, permeabilidades e conexões, concluindo-se uma visão desvinculada do projecto. 

Durante a análise do lugar, foram identificados problemas e necessidades de reformulação. A ligação 

do projecto ao Parque Eduardo VII foi, ao longo do projecto, um objectivo estruturante para o resultado final. 

Para tal foi necessário solucionar a ligação do parque com a envolvente próxima. Conhecer a sua origem e 

evolução revelou-se pertinente na abordagem ao lugar.  

Como tentativa das resoluções dos problemas, a intervenção procurou uma aproximação ao que 

seria as intenções desenhadas anteriormente para a área do Parque Eduardo VII, na tentativa de reverter o 

estatuto do parque, tornando-o um parque urbano de referência da cidade de Lisboa. 

Para tal foram colocadas questões relativas a decisões tomadas na composição da área de 

implantação do projecto: 

a) Os elementos existentes no parque são parte integrante do lugar? 

b) As ligações do parque com a cidade são suficientes para que este esteja incluído nas malhas 

urbanas adjacentes? 

c) O desenho de um edifício com as características e escala de um centro de congressos adequa-

se á dimensão e morfologia do parque Eduardo VII? É esta a melhor localização para o programa 

na cidade de Lisboa? 

Como tentativa de resposta a estas questões, recuou-se à análise inicial, onde se fez um 

reconhecimento dos planos propostos para o local e a evolução de desenho do parque ao longo do tempo. 

Através da análise feita foi possível obter os elementos que constam do plano do parque e o seu papel na 

história do espaço urbano em que se inserem. Desde muito cedo que a Estufa Fria e o Botequim do Rei são 

parte das propostas e projectos feitos para esta área, estando de alguma forma integrados no parque e na 

cidade.  

Actualmente há elementos que se encontram dispersos pelo espaço, como cafetarias e espaços de 

estada, que se escodem nas encostas. Assim como o Clube VII, que aproveita a morfologia do terreno para 

se inserir no parque. No entanto, revela-se uma barreira arquitectónica tanto no interior como para o exterior, 

mantendo-se isolado do meio urbano envolvente. A forma como o clube desportivo se insere na paisagem e 

se relaciona com os elementos existentes não se verifica benéfica para o desenho do espaço urbano. Foi 

pela situação actual e razões apontadas que prevalece a decisão de eliminar este programa do parque, 

enaltecendo as ligações entre os elementos primários que o compõem.  
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A revitalização do parque passou não só pelo redesenho dos percursos internos do parque como da 

sua conexão com o exterior. As ligações existentes caracterizam-se por serem pouco claras e não 

contrariarem a elevada inclinação que o terreno adquire em certos pontos, dificultando o acesso ao parque. 

Com o projecto urbano foram encontrados alinhamentos e zonas de fronteira que, sendo tratadas e 

relacionadas com a envolvente, proporcionam uma comunicação explícita e de agradável percurso até aos 

diferentes pontos de interesse.  

A superfície e destaque que a proposta arquitectónica ocupa no Parque Eduardo VII, e na paisagem, 

colocam dúvidas quanto a sua inserção do projecto numa área tão rica. O sucesso de uma intervenção é 

apenas conhecido quando se encontre em contacto com a realidade em que se insere. No entanto, é certo 

que o projecto desenvolvido abrange a revitalização, não só urbana como de carácter social. Por muito que o 

desejo de manter a paisagem e memória do local seja a ideia base da proposta, a escala que a intervenção 

irá ter, ainda que controlada, causará algum impacto na paisagem e possível reorganização das dinâmicas 

existente num espaço tão emblemático para a cidade. 

A reflexão da relação do novo com o lugar serviu de meta para um projecto que se previa, e 

confirmou, complexo, desde a análise e estudo da área, até á concretização, que ainda que confinada a um 

espaço urbano, revelou abranger diversos pontos críticos e sensíveis para o desenho e implantação da 

proposta. No geral o desenho final apresenta um respeito e compreensão do espaço e da paisagem, e 

propõe um programa e arquitectura que prevêem beneficiar este que é um dos centros económicos de 

Lisboa. O projecto denota uma imagem contemporânea que se conjuga com o retracto do passado, e almeja 

ser um ponto de referência no futuro.  
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4. CONCLUSÃO 

 

A realização do projecto do Novo Centro de Congressos de Lisboa para a área do Parque Eduardo 

VII foi o culminar do objectivo primeiro do plano de trabalhos. Para a sua concretização foi determinante a 

pesquisa, a análise e a reflexão como base da evolução do projecto, onde se promoveu o equilibrio entre os 

conhecimentos adquiridos e o desenho da proposta. 

O princípio do desenho do projecto urbanístico pretendeu corrigir os problemas identificados com a 

análise do lugar. Após o entendimento do parque e da envolvente, foram reconhecidas as intenções e os 

alinhamentos oferecidos pela paisagem, originando um volume de escala controlada. A sua arquitectura 

reflectiu os conhecimentos desvendados pelo processo de desenho. 

O projecto urbano revelou-se fundamental, pois articula a escala da cidade com a escala da 

arquitectura. Observando as carências e as potencialidades, traçou-se o plano de revitalização da área. Á 

escala urbana é possivel caracterizar os movimentos e as ligações que promovem a continuidade do espaço 

e valorizam a proposta. O resultado do projecto espelha a intenção de conectar os espaços desconexos, as 

zonas que se encontram soltas e revitalizar os elementos descaracterizados, com vista a evidenciar os 

aspectos do lugar, relacionando-os com o novo projecto e fazendo a transição entre o urbano e a 

arquitectura. 

É importante salientar os obstáculos encontrados ao longo do projecto, na inserção de um plano 

desta dimensão, numa área tão consolidada da cidade de Lisboa. A relação com os elementos pré-existentes 

revelou-se desde cedo a matriz a seguir no projecto.  

A solução encontrada para dar resposta ao desafio foi desenhada em função das necessidades do 

Parque Eduardo VII, da envolvente, e do programa, sem que o programa se evidenciasse. Através do estudo 

prévio e identificação das fragilidades e potencialidades do local de intervenção foi possível melhorar e 

colmatar as falhas detectadas, introduzindo um novo elemento arquitectónico que responda ao repto. 

Desde o lançamento do enunciado que o desenho deste projecto, de programa tão extenso a 

implantar numa das rótulas mais complexas do espaço urbano de Lisboa, se revelou um desafio. 

 Com a evolução do projecto verificou-se que apesar de se tratar de uma zona antiga e consolidada 

da capital, o local necessita de um elemento unificador. Talvez pela grande densidade de fronteiras numa 

área tão reduzida, quando comparada com o todo da cidade. 

O plano proposto para a revitalização do parque e respectivos limites, promove a sua permeabilidade 

com a cidade. A par do projecto urbano a proposta arquitectónica consolida todas as intenções, e traz ao 

parque o espaço cultural e de ligação, que se pretende que venha a gerar vida e atractividade num dos 

centros mais importantes de Lisboa.  
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Tal estratégia revelou-se possível a partir do estudo e da pesquisa dos planos anteriores, e casos de 

estudo analisados durante o processo inicial do projecto. Esta estratégia permitiu uma maior eficácia do 

desenho proposto, capaz de produzir as dinâmicas e vivências pretendidas. Assim se procedeu ao desenho 

e detalhe da proposta arquitectónica. A escala atingida decorre dos vários estágios do projecto.  

Os seus diversos momentos desenvolveram os seguintes aspectos: caracterização e análise da área 

de intervenção; estratégias de intervenção no Parque Eduardo VII; a proposta, na sua ideia base; o valor 

urbanístico da proposta; a arquitectura, em todas as suas valências. A última etapa colmata os objectivos e 

relaciona o novo com o existente, confronta a matéria com a história. 

Todas as fases contribuem para o resultado final, desde a primeira fase que corresponde a uma 

leitura geral do parque e da composição do espaço. Até ao detalhe do vão e ao olhar aproximado sobre as 

vivências expectáveis. Cada fase do projecto corresponde a um avanço, que tem o objectivo de contribuir 

para a melhoria das condições do lugar, e numa visão mais abrangente, da cidade. É importante investir na 

reabilitação e na revitalização que Lisboa reclama. Pretendendo melhorar a qualidade de vida, apelar a uma 

consciência de apropriação e apreço, pela cidade que é de todos nós. 

 

 

 

 
Fig. 119  - Modelo da proposta arquitectónica. 
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“E ainda um último ponto: a relação de um edifício com o seu sítio é de importância capital e embora 

normalmente, e sob o ponto de vista da dimensão, o sítio predomine sobre o edifício, a verdade é que este embora 

pequeno, pode destruir totalmente aquele, quando o que seria de desejar era a obtenção de um equilíbrio hormónico 

entre os dois elementos em presença.”  

Távora, F. (1982), Da organização do espaço, FAUP publicações, Porto 
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ANEXOS 

 

1. Programa Preliminar 

2. Desenhos  - Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII 

3. Desenhos – Novo Centro de Congressos de Lisboa, Parque Eduardo VII 

3.1. Ortofotomapa  - Novo Centro de Congressos de Lisboa, Parque Eduardo VII. 

3.2. Planta (cota 112), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.3. Planta (cota 108), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.4. Planta (cota 104), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.5. Planta (cota 99,5), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.6. Planta (cota 95), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.7. Planta (cota 89), 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.8. Planta (cota 82), 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.9 Planta (cota 75), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.10 Planta (cota 71,5), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.11. Corte Circulações, 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

3.12. Corte Constrututivo, 1_200 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 

 

 

 



Designação QUANTIDADE ÁREA / UNI CAPACIDADE ÁREA /EFECTIVO

1 ÁREAS COMUNS GERAIS PUBLICAS 10 864 m²

1.1

1.1.1 Foyer 6 990 m² 0.40 un. 6.200 m² 6 990 p. 1,00 m²/p

1.1.2 Apoio / Recepção e Delegados 150 m² 1 un. 100 m²

1.1.3 Guarda Roupa 150 m² 1 un. 100 m²

1.1.4 Enfermaria 50m² 1 un. 50 m²

1.1.5 Centro de Negócios/ Apoio administrativo 50 m² 1 un. 50 m²

1.1.6 Arrumos diversos 270 m² 1 un. 50 m²

1.1.7 Instalações Sanitárias 1 100 m² 6 un. 50 m²

1.1.8 Circulações 1 583 m² 0.15 un. 7 550 m²

1.1.9 Áreas Técnicas 521 m² 5% 8 760 m²

1.1.10 Cafetaria 60 m² 1 un. 25 m²

2 ÁREAS DE APOIO 4 682 m²

2.1 EMPRESA GESTORA 307 m² 100 p.

2.1.1 Escritórioos 150 m² 1 un. 150 m² 30 p. 5,00 m²

2.1.2 Instalações Sanitárias Funcionários Internos H+S 12 m² 2 un. 6 m² 15 p. 0,04 m²

2.1.3 Copa funcionários (internos e externos) 25 m² 1 un. 25 m² 25 p. 1,00 m² / p.

2.1.4 Escritórios de recepção de pessoal externo 20 m² 1 un. 20 m² - -

2.1.5
Instalações Sanitárias /Balneários/Vestiários Funcionários 
externos H+S 100 m² 2 un. 50 m² 50 p. 1,00 m² / p.

2.2 LIMPEZA E GESTÃO DE RESIDUOS 150 m²

2.2.1 Triagem e armazenamento de lixos 100 m² 2 un. 50 m²

2.2.2 Armazém produtos e equipamentos de limpeza 50 m²

2.3 CENTRO DE CONTROLO 90 m² 50 m²

2.3.1 Sala de Segurança e Gestão Técnica 50  m² 10 m²

2.3.2 Controlo de acessos de pessoal 10  m² 10 m²

2.3.3 Controlo de acessos de delegados 10  m² 10 m²

2.3.4 Controlo de acessos e cargas e descargas 20  m² 10 m²

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA | PAVILHÃO CARLOS LOPES - CENTRO DE CONGRESSOS

Anexo 1 - PROGRAMA PRELIMINAR 

ÁREAS



2.4 CARGAS E DESCARGAS 900 m²

2.4.1 Entradas/ saídas e estacionamento -

2.4.2 Plataforma de carga -

2.4.3 Arrumo material/ equipamento de transporte/ cargas -

2.5 ARMAZÉNS 1 600 m²

2.5.1 Armazém mibiliário -

2.5.2 Armazém audivisual -

2.5.3 Armazém manutenção -

2.5.4 Armazém equipamentos exposição -

2.5.5 Armazém temporário / apoio e eventos / aluguer -

2.5.6 Oficina de Manutenção -

2.6 CATERING 150 m²

2.6.1 Copa de Piso - Exposições 60  m² 2 un. 30 m²

2.6.2 Copa de Piso - Reuniões 90  m² 3 un. 30 m²

2.7 ÁREAS DE TRABALHO  STAFF 120 m²

2.7.1 Espaços de Trabalho 120 m² 4,0 un. 30 m²

2.8 ÁREAS DE APOIO DESPORTIVO 930 m²

2.8.1 Balneários Equipas 400  m² 4 un. 100 m² 100 m² -

2.8.2 Balneários Arbitros 120  m² 4 un. 30 m² 30 m² -

2.8.3 Zona Médica e Anti-Doping 50  m²  1 un. 50 m² 50 m² -

2.8.4 Zona Recuperação e Fisioterapia 120  m² 1 un. 120 m² 120 m² -

2.8.5 Rouparia, Arrumos e Apoios 120 m² 1 un. 120 m² 120 m² -

2.8.6 Área Administrativa 120  m² 1 un. 120 m² 120 m² -

2.8.7 Circulações 212  m² 0.05 un. 4 247 m²

2.8.8 Áreas técnicas 223  m² 0.05 un. 4 459 m2

3 AUDITÓRIOS 4 740 m²

3.1 AUDITÓRIO 4 514 m² - 0,70 m² /p.

3.1.1 Plateia 3 500  m² 1 un. - 5000 p. 0,70 m² / p.

3.1.2 Palco 400  m²

3.1.3 Backstage 450  m²

3.1.4 Salas de tradução 64  m² 8,0 un. - 2 p. 4,00 m² / p

3.1.5 Sala de controlo técnico 40  m² 1,0 un. 40

3.1.6 Camarins 40  m² 4,0 un. 10 m²



3.1.7 Sala de preparação apresentadores 20  m² 1,0 un. 20 m²

3.1.8 Áreas Técnicas 226 m² 0,05 un. 4 514 m

4.1.1 Módulo tipo A 2 250  m² 5 un. 450 m² 500 p. 0,90 m² / p.

4.1.2 Módulo tipo B 1 440  m² 4,0 un. 360 m² 400 p. 0,90 m² / p.

4.2 SALAS DE REUNIÕES 3 060 m² 3400 p. 0,90 m² / p.

4.2.1 Módulo tipo C 2 160  m² 8,0 un. 270 m² 300 p. 0,90 m² / p.

4.2.2 Módulo tipo D 900 m² 5,0 un. 180 m² 200 p. 0,90 m² / p.

4.3 SALAS DE TRABALHO 300 m² 0,90 m² / p.

4.3.1 Escritórios executivos 300 m² 10, un. 30 m² 6 p. 0,90 m² / p.

4.4 ZONA VIP 290 m² 0,90 m² / p.

4.4.1 Sala VIP 200  m² 1,0 un. 200 m² 0,90 m² / p.

4.4.2 Guarda-Roupa 20  m² 1,0 un. 20 m² 0,90 m² / p.

4.4.3 Apoio catering 40  m² 1,0 un. 40 m²

4.4.4 Instalações Sanitárias 30  m² 2,0 un. 15 m²

4.5 ZONA DE IMPRENSA 200 m²

4.5.1 Sala Imprensa 200  m² 1,0 un. 200 m²

4.5.2 Áreas Técnicas 377 m² 0,05 un. 7 540 m²

5 CENTRO DE EXPOSIÇÕES 5 933 m²

5.1 SALA DE EXPOSIÇÃO 5 650 m²

5.1.1 Módulo tipo A 4 000  m² 1,0 un. 4 000 m²

5.1.2 Módulo tipo B 1 650  m² 1,0 un. 1 650 m²

5.1.3 Áreas Técnicas 283 m² 0,05 un. 5 650 m²

6 ÁREA DE REFEIÇÕES E BANQUETES 2 048 m²

6.1 SALA DE EVENTOS 1 500 m² 500 p.

6.1.1 Sala de eventos - planta base 1 500 m² 1,0 m² 1 500 m² 500 p. 3,00 m² / p.

6.2 APOIO 450 m²

6.2.1 Cozinha / Copa 300  m²

6.2.2 Enconomato 50  m²

6.2.3 Lixos Texto 50  m²

6.2.4  Vestiários / Balneários / I.S. Funcionários 50  m² 2,0 un. 25 m² 25 p. 1,0 m²/p
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Anexo 3.1 - Ortofotomapa – Novo Centro de Congressos de Lisboa.



Anexo 3.2 - Planta (cota 112), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 



Anexo 3.3 - Planta (cota 108), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa.  



Anexo 3.4 - Planta (cota 104), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa.  



Anexo 3.5 - Planta (cota 99.5), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa.   



Anexo 3.6 - Planta (cota 89), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 



Anexo 3.7 - Planta (cota 89), 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 



Anexo 3.8 - Planta (cota 82), 1_1000 – Novo Centro de Congressos de Lisboa



Anexo 3.9 - Planta (cota 75), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 



Anexo 3.10 - Planta (cota 71,5), 1_1500 – Novo Centro de Congressos de Lisboa. 



Anexo 3.11 - Corte Circulações, 1_1000.  
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