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RESUMO

Palavras-chave: Estrutura urbana | Imagem | Equipamento | Reconversão 

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o trabalho realizado na disci-

plina de Projeto Final de Arquitetura II, no Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior 

Técnico, justificando as decisões tomadas ao longo do processo. 

O objeto de estudo é um equipamento público a localizar no Parque Eduardo VII, um espaço simbóli-

co da cidade de Lisboa, convertendo o Pavilhão Carlos Lopes em Centro de Congressos, deste 

modo, possibilitando o desenvolvimento do Parque e consequente consolidação das suas relações 

com a envolvente. 

A proposta, ao tentar minimizar o impacto no Parque, pretende manter a imagem emblemática do 

Pavilhão Carlos Lopes, aumentando os seus níveis de atratividade com a implantação de novos es-

paços construídos. Não abdicando do caráter monumental associado a este tipo de equipamento, o 

conjunto cria uma nova imagem da área de intervenção e uma aproximação às vias principais adja-

centes. Uma charneira entre as principais artérias do parque que tentam minimizar a descontinuidade 

urbana.

O novo conjunto edificado pretende ser sólido e robusto, quer pelos materiais escolhidos, quer pela 

exploração dos métodos construtivos e distribuição de um programa extenso e rico.
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ABSTRACT

Key Words: Urban Structure | Image | Equipment| Reconversion 

This report aims to present a reflection on the work done for the Master’s degree in Architecture, for 

the discipline of Final Project in Architecture II, justifying the decisions taken during the process.

The object of study is a public equipment located in Parque Eduardo VII, a symbolic space in the cen-

ter of Lisbon. The transformation of Carlos Lopes Pavilion in a Congress Centre, enables the deve-

lopment of the park and it’s consequent consolidation of the relations with the surroundings.

This proposal, trying to minimize the impact in the park, wants to keep the emblematic image of the 

Carlos Lopes Pavilion, increasing the attractiveness, with the implementation of new constructed spa-

ces. Not abdicating of the monumental character associated with this type of equipment, the new 

construction creates a new image of the intervention area and an approach for the adjacent main ro-

ads. A joint between the main roads of park trying to minimize the urban discontinuity.

The new equipment is intended to be built solid and robust, by the materials chosen, by the construc-

tion methods and distribution of an extensive and rich program.
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I PARTE 

1  INTRODUÇÃO

1.1 ENQUADRAMENTO CURRICULAR

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final II, inserida no últi-

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

reflexão sobre o trabalho de projeto realizado no decorrer do ano letivo 2014/2015 e justificar as op-

ções tomadas na conceção do projeto. 

1.2 TEMA

O projeto realizado refere-se a um equipamento a localizar no Parque Eduardo VII de Inglaterra em 

Lisboa destinado a funcionar como Centro de Congressos, resultado da reconversão do Pavilhão 

Carlos Lopes em Centro de Congressos. O tema foi selecionado em articulação com a Câmara Mu-

nicipal de Lisboa (CML), procurando simultaneamente dar resposta a um programa arquitetónico com 

relevância no quadro das atuais dinâmicas da cidade de Lisboa e contribuir para o debate e a dis-

cussão sobre a cidade. Com efeito, para além da conceção de um edifício complexo, este é também 

um problema de desenho urbano, na medida em que se configura como uma oportunidade para re-

pensar o Parque Eduardo VII entendido como um dos espaços centrais da cidade de Lisboa.

1.3 INSERÇÃO NO PLANO DE ESTUDOS

O projeto do Centro de Congressos surge na continuidade do trabalho desenvolvido no âmbito da 

unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura I. Este trabalho correspondeu a uma primeira 

abordagem da área de intervenção com o objetivo de desenvolver as capacidades necessárias à 

intervenção arquitetónica - tanto na capacidade de ler o território à escala urbana e os elementos que 

o conformam, como na proposta de novas formas de intervenção e transformação - tendo em vista a 

instalação de um centro de congressos de grande capacidade, decorrente da crescente importância 

que o turismo de negócios associado aos congressos tem vindo a assumir na cidade de Lisboa.

Neste sentido o foco do estudo foi direcionado para uma área nevrálgica da cidade de Lisboa – o 

Parque Eduardo VII e área envolvente - onde a condição de centralidade e a presença de diversas 
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infraestruturas urbanas associadas ao lazer e associadas à heterogeneidade morfológica assumem 

particular relevância. 

Com a zona do Parque Eduardo VII a surgir na linha da frente como possível espaço para acolher o 

novo centro de congressos, nasce a oportunidade de repensar a conceção deste novo equipamento, 

tendo em foco o repensar e transformar de uma área urbana, objecto, desde o final do séc. XIX, de 

inúmeras propostas e diferentes visões urbanas: desde o Parque da Liberdade, ao prolongamento da 

Avenida da Liberdade, ao corredor verde, passando pelos projetos não realizados do Palácio da Ci-

dade e da nova Catedral de Lisboa.

1.4 ABORDAGEM

A abordagem adotada foi ao encontro das premissas estabelecidas pela Câmara Municipal de Lis-

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

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

Lopes. 

Este equipamento, pela sua dimensão e impacto na cidade, obriga a uma revisão extensa do Parque 

e das suas ligações com a cidade. O redesenho do espaço público envolvente tornou-se, assim, in-

trínseco ao desenho do novo Centro de Congressos. 

No âmbito da unidade curricular de Projeto Final 1 foi dada especial ênfase à investigação e proposta 

de um programa capaz de requalificar e transformar a área de intervenção, assumindo a reconversão 

do Pavilhão Carlos Lopes em centro de congressos. Complementarmente, foi abordado o redesenho 

do espaço público em termos de desenvolvimento de novas formas de articulação entre as diferentes 

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

A área de intervenção (Figura 1) foi delimitada a Norte, pela Rua Marquês da Fronteira; a Nascente, 

pela Av. Sidónio Pais; a Sul, pelo Marquês de Pombal; e a Poente, pela Rua Castilho. Integra os 37 

ha do Parque Eduardo VII de Inglaterra e os 5,7 ha do Alto do Parque actual Jardim Amália Rodri-

gues.
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1.5 METODOLOGIA

O trabalho desenvolvido em Projeto Final em Arquitetura II, teve por base a conceção do projeto de 

reconversão do Pavilhão Carlos Lopes em Centro de Congressos tirando partido da sua centralidade, 

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

individualmente tendo como suporte a estratégia de intervenção estabelecida na fase anterior visan-

do uma nova realidade para o Parque e a definição programática então desenvolvida.

Tratou-se portanto do desenvolvimento de um projeto de arquitetura à escala da edificação implican-

do o entendimento e domínio dos constrangimentos e exigências de ordem programática, funcional, 

compositiva e construtiva incluindo a integração de uma grande variedade de especialidades. 

Figura 1 - Área de implantação
Fonte: Imagem da autora
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Para atingir os objetivos pré-estabelecidos foi necessária uma investigação de natureza teórica e 

prática. A primeira relacionada com as dinâmicas da cidade de Lisboa e em particular das ideias e 

intervenções projetadas e realizadas no Parque Eduardo VII e a segunda orientada para a explora-

ção projetual com incidência no levantamento e estudo de casos de referência.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

O presente relatório está organizado em três partes, correspondentes a capítulos, que se distinguem 

pela sua natureza mas que se fundamentam e complementam. 

No Capítulo 2 - Enquadramento Teórico – faz-se um enquadramento geral dos conceitos urbanos 

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

No Capítulo 3 - Caracterização da Área de Intervenção – expõe-se de forma detalhada a área de 

intervenção – designada por Parque Eduardo VII – de modo a informar sobre a sua capacidade de 

transformação e avaliar as implicações das condições existentes nas estratégias de desenvolvimento 

propostas e na instalação de um centro de congressos. 

No Capítulo 4 - O Projeto – descreve-se a solução ensaiada para o Centro de Congressos – reduzin-

do gradualmente a escala de trabalho, desde as opções tomadas a nível de implantação, até aos 

detalhes construtivos apresentados na proposta. Simultaneamente, são apresentadas as ideias e os 

fundamentos da conceção, bem como os estudos de caso influenciadores de algumas decisões pro-

jetuais.     
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                                                                         2   ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Este capítulo tem como objetivo construir a argumentação teórica que suporta a estratégia adotada 

na intervenção no Parque Eduardo VII incluindo o desenvolvimento do projeto do Centro de Con-

gressos. É dado particular destaque ao papel do espaço público e à relação entre a cidade contem-

porânea e as arquiteturas que a constituem numa perspetiva de revitalização urbana. 

Por revitalização urbana entende-se o processo de intervenção na cidade através de ações conjun-

tas e integradas orientadas para a reformulação de áreas urbanas desqualificadas ou obsoletas do 

ponto de vista funcional tendo em vista a melhoria do seu desempenho ao nível económico, social e 

cultural. Este modelo distingue-se dos modelos e das práticas urbanísticas ensaiadas em projetos de 

renovação do pós-guerra que assumiram quer a demolição de grandes áreas, quer dos projetos de 

salvaguarda e de conservação urbana como é o caso dos centros históricos com uma acentuada 

preocupação de natureza patrimonial. 

O capítulo está organizado em duas partes. Na primeira parte, são identificados os principais pro-

blemas com que se confrontam as cidades contemporâneas e que conduzem à necessidade de es-

tabelecer e pôr em prática estratégias de revitalização urbana. Na segunda parte, aborda-se especi-

ficamente o caso da cidade de Lisboa.

2.1 A CIDADE CONTEMPORÂNEA  

A ideia de Pólis, ou Cidade, contém em si mesma três elementos: um elemento físico - um dado terri-

tório; um elemento humano - uma dada população que nele habita; e um elemento qualitativo carac-

terizador - a densidade. Essa densidade (maior ou menor) manifesta-se no número de pessoas que 

habitam, trabalham, vivem e convivem num dado território físico, geograficamente delimitado e nele 

partilham um espaço físico comum, sempre num movimento dinâmico contínuo. A densidade assu-

me-se como circunstância da Cidade, impondo constrangimentos diversificados dos quais resultará 

um maior ou menor desenvolvimento económico, social, cultural do todo e de cada um dos seus ha-

bitantes. Neste sentido, o Arquiteto desempenha um lugar de destaque na conceção e organização 

do território e dos espaços, servindo os habitantes e assim contribuir para o bem-estar coletivo (Dias, 

2006).
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A segunda metade do século XX assiste àquilo que vários denominam como uma expansão metropo-

litana, caracterizando-se por um processo de crescimento difuso em direcção à periferia, evidencian-

do uma dissolução dos anteriores limites urbanos. O sentido de limite do território, altera-se, gerando 

alterações também no “interior” da cidade.

Este processo influenciou transformações de natureza política, económica, social, tecnológica e cul-

tural, que combinadas entre si, conduziram ao deslocamento de algumas funções urbanas, aquilo 

que se designa por “passagem da cidade industrial, à cidade dos serviços” (Solà-Morales, 1995). As-

sim a reestruturação do sector produtivo influenciou a renovação e especialização das funções urba-

nas centrais e a disseminação de atividades económicas pelo território envolvente. Nas zonas cen-

trais, com infra-estruturas e tecnologias avançadas, incentivou-se o setor terciário e os serviços de 

“hierarquia superior”. É também neste movimento, que se assiste a uma expansão de atividades para 

o lazer, turismo, consumo de bens, serviços e de cultura.

Consequentemente, as instalações industriais ao serem deslocadas para a periferia, promovem opor-

tunidades para novos projectos, ocupando os espaços deixados livres. Ganham relevo a importância 

das acessibilidades, a diversidade dos equipamentos e dos serviços disponíveis, assim como, a ima-

gem que lhes é associada como fator de atração. Segundo Solà-Morales (1995) a cidade “desindus-

trializada” tende a transformar-se em “cidade empreendedora”, onde a qualidade da oferta e da ima-

gem projetada são fatores relevantes. 

Estabelece-se a consciência de que o bem-estar do cidadão é indissociável de um crescimento har-

mónico das cidades contemporâneas e que este passa pela capacidade de cativar investimentos, de 

conquistar públicos variados, promovendo o consumo e o lazer. O sentido de vitalidade urbana deixa 

de estar associado à condição de habitar a cidade para se basear em indicadores de competitividade 

e atratividade de pessoas e de negócios. 

No final da década de 80 do século XX começa a expandir-se o conceito de “desenvolvimento sus-

tentado” (United Nations,1987), que se difunde no início dos anos 90 em sucessivas conferências 

internacionais (v.g., Rio, 1992, Joanesburgo, 2002, até Milos, em 2003, vidé, Declaração de Milos). A 

noção de que as opções adotadas na organização do espaço e do território são indissociáveis do 

crescimento da Cidade, e de que é possível um crescimento equilibrado quando se respeita a zona 

de confluência entre o sistema natural, o sistema económico, o sistema social e o sistema de “gover-

nação ou de políticas públicas”, representa um modelo novo na procura de soluções para os proble-

mas da Cidade. 

Neste novo sentido de desenvolvimento sustentável, as grandes cidades procuram fazer reviver os 

seus centros, através da revitalização dessas áreas, dando um valor acrescido aos seus patrimónios 
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(físico-natural, histórico-cultural, social e económico) e fomentando o desenvolvimento económico 

através da satisfação das necessidades socioculturais. Segundo Del Rio (2000) os novos modelos 

urbanísticos de revitalização urbana contrariam o pensamento modernista, onde a procura pelo ideal 

racional originava a renovação urbana desordenada e gerava ambientes desprovidos da riqueza so-

ciocultural dos centros urbanos tradicionais. 

A revitalização urbana assume-se como modelo para a cidade, interligando-se a um processo contí-

nuo de planeamento estratégico. Como defende Portas (1993), é a “oportunidade” que define o proje-

to (opportunity projects), implicando uma estreita colaboração entre o poder público (decisores políti-

cos e viabilizadores), o sector privado (investidores) e os residentes (utilizadores diretos). Gera-se a 

convicção de que uma intervenção arquitetónica bem-sucedida, resultando numa obra final atrativa, 

gerará por si só, novos investidores, residentes e consumidores, e que tal será bastante para surgir 

um novo ciclo de investimentos. 

Neste contexto, um desenvolvimento sustentado, ou seja, a revitalização das áreas centrais, depen-

de da recuperação de locais esquecidos ou em decadência, e essa renovação gera efeitos positivos 

na imagem do todo da Cidade. O equilíbrio das intervenções torna-se fundamental na recuperação 

da “confiança” no lugar, tratando-se de um processo exigente que envolve poder político, investidores 

privados e públicos, técnicos e cidadãos, consumidores dos novos bens gerados da revitalização 

urbana.

Podem destacar-se, enquanto exemplos de sucesso de revitalização urbana, intervenções de pro-

moção de grandes equipamentos públicos ou espaços de lazer, de valorização de património históri-

co e da zona da frente marítima, com construção de novas áreas de lazer, novos espaços culturais, e 

novas áreas de comércio e turismo. 

Estes casos incentivam cada vez mais turismo, sector em expansão mundial, sendo nuclear no de-

senvolvimento dos centros urbanos. O turismo, nas suas diferentes componentes, tem-se revelado 

elemento central na dinamização da cidade e dos seus centros, gerando um efeito de diversificação 

e de qualidade acrescida na gama das ofertas, fomentando o surgimento de outras e com elas, de 

maiores índices de atividade económica e de empregabilidade seja no comércio, seja na oferta cultu-

ral. 

A procura constante motivada pelo turismo tem-se feito sentir nos mais variados domínios das ativi-

dades desenvolvidas na Cidade, com efeitos na recuperação de espaços sejam eles de acesso pú-

blico geral, sejam de ofertas específicas. Consequência do processo de globalização e das constan-

tes inovações tecnológicas, o mundo tornou-se mais pequeno no sentido de mais próximo. Os fluxos 

entre países e entre cidades continuam a crescer e isto tem contribuído para a competição entre ci-
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dades, de forma a captar um maior número de visitantes. Este fator determina a apresentação de 

uma Cidade atrativa, dotada de zonas de lazer bem equipadas, de espaços culturais e comerciais 

oferecendo produtos e serviços de qualidade mundial, e locais. Simultaneamente assiste-se a uma 

evolução dos meios de transporte e vias de acesso rápido e com condições de excelente qualidade, 

o que tem implicado a recuperação de antigas zonas degradadas, de criação de valências novas em 

termos de acessibilidades e de conforto, bem como a exploração e recuperação de antigos centros 

esquecidos, revitalizados pelo comércio, pela hotelaria e serviços em geral. A procura turística tem 

criado novas funções nos centros das cidades, gerando novos investimentos também a nível do edi-

ficado e dos espaços públicos, valorizando o ambiente urbano e compatibilizando, as dinâmicas pro-

vocadas com a atenção que merecem os elementos do património histórico e arquitetónico, eles pró-

prios constituindo um segmento da procura turística. Neste sentido, o próprio conceito de sustentabi-

lidade inerente ao modelo de desenvolvimento, implica que se procure promover a integração da 

“cidade histórico-turística” no tecido urbano, e usá-la enquanto potenciadora da “nova urbe policêntri-

ca” dotada de vários motivos de interesse, ligados uns aos outros. Por outro lado, a criação de novos 

equipamentos de raiz, ou readaptando e reformulando edifícios antigos, dotados todas as comodida-

des e potencialmente servindo uma variedade de eventos, tem sido uma linha de ação de outras in-

tervenções e de projetos que têm impulsionado o desenvolvimento de diversas cidades.

É conhecido o caso da cidade de Boston, uma das pioneiras neste processo, com a recuperação do 

velho mercado situado na zona portuária e transformado num novo conjunto comercial com lojas, 

mercado, restaurantes e bares, numa iniciativa partilhada desde os anos 70 do século XX entre o 

Estado e o setor privado, atingindo cerca de 16 milhões de visitantes por ano. 

Outros casos encontram-se em Espanha, mais concretamente, com as cidades Bilbao e de Bar-

celona. Bilbao, cidade marcadamente industrial e associada ao separatismo, basco, sofreu um forte 

impulso de desenvolvimento com a construção de um edifício ícone – o museu Guggenheim, do ar-

quiteto Frank Gehry – que se tornou um edifício de reconhecimento mundial, com mais de 2,5 mi-

lhões de visitantes por ano. Já Barcelona aproveitou a realização dos Jogos Olímpicos de 1992 e 

todos os investimentos adjacentes, como ponto de partida para promover a requalificação de espa-

ços da cidade e revitalização de áreas como o centro histórico ou a frente marítima.

2.2 ESTRATÉGIAS DE REVITALIZAÇÃO NA CIDADE DE LISBOA

No século passado Lisboa assistiu a significativas mudanças que manifestam a passagem da socie-

dade industrial para uma sociedade dos serviços (Graça, 2015). Num primeiro momento, na passa-

gem da cidade pré-industrial à cidade da era industrial, registou-se um fenómeno de expansão dis-
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persa, com intensificação de uso de mais território fora dos limites anteriores, sem que tenha existido 

uma noção evidente da necessidade de coerência e equilíbrio do todo. Resultando em alterações 

nas dinâmicas de transformação urbana ao mesmo tempo que a fisionomia dos locais e dos tipos de 

construção se modificaram em função do factor económico. Nesta fase, fomentou-se a segregação e 

crescimento dos pólos de centralidade funcional. Investiu-se nas redes de acessibilidade e na frag-

mentação do território em setores independentes e especializados, tendo estes influência na cidade 

consoante o seu grau de oferta urbana e da sua imagem. 

Se as novas áreas de expansão cresceram de forma fragmentada, as áreas históricas da cidade de 

Lisboa tal como sucedeu noutras cidades europeias, sofreram processos de decadência e desarticu-

lação, que vieram desencadear processos de segregação social e a tornar extremamente degrada-

dos muitos dos equipamentos sociais, desde as infra-estruturas de transportes, às redes viárias, até 

ao parque habitacional. Em consequência, como elucida Teresa Heitor (2005), ao comprometer a 

centralidade e aptidão funcional destes setores, as suas condições de atratividade e competitividade 

económicas diminuem. 

No último quartel do séc. XX registou-se, através de um fenómeno progressivo de desinvestimento 

público e privado, uma mudança nos usos e na composição social da cidade, e a confluência desses 

fatores, geraram ou aceleraram a deterioração física e a desqualificação funcional do parque edifica-

do e dos espaços públicos. Os edifícios antigos, referências identitárias da cidade, de interesse pa-

trimonial, individual ou como conjunto, degradaram-se, aguardando a sua transformação ou renova-

ção. 

Em finais do século XX e na viragem para o século XXI, simultaneamente ao ocorrido com interven-

ções realizadas noutras capitais europeias, assistiu-se a um movimento inverso. A renovação das 

áreas centrais da cidade de Lisboa e em particular daquelas que exibem valores identitários simbóli-

cos ou ambientais, como é o caso da zona da Baixa-Chiado e das frentes ribeirinhas, exemplifica a 

mutação ocorrida. 

Através de projetos ou planos pontuais, o sentido é de intervir de modo a contribuir para a revitaliza-

ção da cidade. Essa tendência de revitalização tem prosseguido recentemente, como é exemplo o 

caso dos programas municipais de intervenção na Mouraria e de “Uma praça em cada bairro”. 

A intervenção ou conjunto de intervenções realizadas na Baixa-Chiado traduzem um exemplo de re-

vitalização e de recuperação urbana bem conseguido, na medida em que, após elas, a antiga e histo-

ricamente identitária sede do poder da Lisboa Pombalina, tendo conservado a sua traça e o preser-

vando o seu acervo histórico-patrimonial de referência a toda a Cidade e até a todo o País, recriou-

se, transformando-se num dos centros culturais e comerciais aglutinadores da cidade. As mudanças 
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executadas pretendiam tornar aquela zona num pólo de atração, não só turística, como igualmente 

para os próprios habitantes. As intervenções incidiram não só no exterior dos edifícios como também 

numa reconversão de interiores, permitindo alcançar o efeito de se estar perante uma agradável 

zona comercial, turística e habitacional (38% de ocupação para habitação e hotelaria). Inserindo-se 

no mesmo conjunto de intervenções nesta área da cidade, salientam-se os projetos como o Museu 

na sede do Banco de Portugal, o Museu de São Roque da Santa Casa da Misericórdia ou o MUDE 

(Figura 2), na antiga sede do BNU, os quais consolidaram a renovação cultural da zona e contribuí-

ram também para captar novos investimentos. O sucesso dessas iniciativas foi multiplicado mais tar-

de no Terreiro do Paço, num efeito de desenvolvimento e progresso económico, social e cultural.

A renovação sentida nos finais do século XX e inícios do século XXI prosseguiu ainda para uma con-

solidação da relação da cidade com o rio Tejo e toda a orla ribeirinha. Na fase da passagem pré-in-

dustrial à fase industrial, aquelas zonas sofreram uma degradação sensível, fazendo-se sentir a 

fragmentação da cidade e marcas de segregação social em diversos bairros. Foi necessário reesta-

belecer uma relação com o rio, algo perdido e marginalizado, permitindo também, aumentar a atrati-

vidade do centro histórico. Isso implicou reconfigurar as infraestruturas portuárias, concentrando ati-

vidades e articulando com outros portos próximos, reformulando competências e transferindo algu-

mas para outros portos, o que permitiu, libertar zonas da frente ribeirinha para usos não portuários. 

Procurou-se assim, promover o desenvolvimento sustentável da zona através de projetos ou planos 

pontuais. Os projetos estendem-se desde a zona da Torre de Belém até à Fábrica do Braço de Prata, 

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

Lisboa aproveitou a realização de um evento de repercussão à escala global, a Expo 98, para recon-

verter toda uma zona ribeirinha que se encontrava em estagnação e degradada (Figura 3). A “oca-

Figura 2 - Transformação da antiga sede do BNU no Museu do Design e da Moda
Fonte: Atelier Pedro Falcão
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sião Expo” foi aproveitada para dar início a um plano de recuperação e renovação urbanas, preten-

dendo elevar a qualidade e o bem-estar não só da zona, como de toda a cidade, transformando-a 

numa nova centralidade que se estende desde a Doca dos Olivais, ao aeroporto e à nova ponte Vas-

co da Gama. Trata-se de uma zona dotada de novas infra-estruturas de transportes (v.g, linha de me-

tro, novos terminais de autocarros), de um pólo comercial e turístico, de novos equipamentos, como 

o pavilhão de Portugal, projecto de Siza Vieira, e espaços lúdicos e culturais, com zonas pedonais 

atrativas e de restauração e que captaram novos projectos também de carácter hoteleiro. Recriou-se 

então uma relação perdida com o rio, promoveram-se as actividades económicas, deu-se início a 

uma recuperação social de uma zona habitacional degradada e segregada, procurando-se agir se-

gundo o modelo de desenvolvimento sustentado.

A renovação urbana continuou também noutras frentes, como é o caso da recuperação de áreas his-

tóricas de caracter habitacional, como é o caso do programa “Aimouraria”, ou o anteriormente menci-

onado projecto, “Uma praça em cada bairro”. No primeiro, na área da Mouraria, o objectivo da inter-

venção focou-se na requalificação do espaço público, melhorando e criando percursos de atraves-

samento do bairro, destinados a melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade como tam-

bém as condições de higiene e saúde pública. Além disso, o conjunto da intervenção levou à edifica-

ção de novos equipamentos sociais e a acções de revitalização de praças como o Largo do Martim 

Moniz. Renovou-se a imagem da zona, aumentando a sua atratividade. No segundo projeto atrás 

referido, através da criação ou renovação de praças nos bairros, pretende-se criar condições para o 

aparecimento de novas microcentralidades que potenciem diversas atividades simultaneamente ge-

Figura 3 - Evolução da área da EXPO 98
Fonte: TSF
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radoras de emprego, e que se constituam em espaços públicos de excelência, nelas convergindo os 

diferentes os percursos do bairro. 

Este conjunto de intervenções enquadra-se no modelo de desenvolvimento sustentável, escapando à 

ideia tradicional de um plano global para a cidade, sendo substituído por uma intervenção fragmen-

tada, de “opportunity projects” num processo contínuo de planeamento estratégico e ações integra-

das. 

É neste contexto que um Centro de Congressos no Parque Eduardo VII surge como forma de revita-

lizar a cidade. O estudo de um equipamento, onde a cidade de Lisboa se tenta situar num centro de 

busca de investimentos e turismo.
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3  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Este capítulo pretende realizar uma caracterização da área de intervenção do projeto deste trabalho, 

destacando as estratégias que delinearam esta zona da cidade e procedendo à análise das suas 

características formais e condições funcionais. Trata-se de obter e tratar informação no sentido de 

avaliar a capacidade de transformação do Pavilhão Carlos Lopes num Centro de Congressos, permi-

tindo formular uma proposta final sustentada e eficaz. 

O capítulo está estruturado em quatro partes. A primeira aborda e descreve o processo de formação 

e de evolução desta zona da cidade de Lisboa; a segunda, refere-se ao seu modo de ordenação 

morfológica com base em três componentes: solo – paisagem; espaços exteriores e massa edificada. 

Neste âmbito destacam-se as linhas mestras da ordenação da paisagem e os aspetos de interesse 

paisagístico e ambiental, a organização da rede de espaços exteriores de circulação (viária e pedo-

nal) e de permanência, e seus atributos espaciais e compositivos, bem como a sua relação com a 

estrutura edificada; a terceira parte, debruça-se sobre as condições de uso do parque; a quarta parte, 

avalia as suas principais potencialidades e condicionantes face à localização do Centro de Congres-

sos e define a estratégia de intervenção.

3.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

O movimento de expansão da cidade de Lisboa para norte em finais do século XIX, vai eliminar o 

remate do plano pombalino que funcionava como limite da cidade, o Passeio Público. A sua extinção 

corresponde ao final da Lisboa Romântica permitindo a construção de um novo “boulevard” - a Ave-

nida da Liberdade - a urbanização das áreas envolventes e posteriormente o plano para as Avenidas 

Novas. Remonta a 1882, a ideia de criar um grande parque  no topo do que se projectava vir a ser a 1

Avenida da Liberdade e urbanização das áreas adjacentes – Bairro Camões e Bairro Barata Salguei-

ro -, tendo como limite a Rua Marquês da Fronteira. Seguindo a influência Beaux-Art, o Parque Edu-

ardo VII era pensado como uma estrutura monumental coroando o percurso que atravessaria no sen-

tido Norte-Sul a baixa pombalina, desde o Terreiro do Paço. Simultaneamente, iria proporcionar um 

enquadramento ao monumento ao Marquês de Pombal e funcionaria como charneira entre os lados 

oriental e ocidental da cidade (Tostões, 1992). 

 Inicialmente designado como Parque da Liberdade, viria a ser denominado Parque Eduardo VII de Inglaterra, em 1903, em 1

homenagem a Eduardo VII aquando da visita de Estado a Lisboa efetuada por este monarca.
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Em 1887 surge a proposta de Henry Lusseau, vencedora do concurso público internacional aberto 

pela Câmara de Lisboa, sob a orientação de Frederico Ressano Garcia. Henry Lusseau, apresenta 

uma proposta de cariz romântico com grande influência inglesa (Regent’s Park), intensamente arbo-

rizado, constituído por alamedas, lagos e um belveder traçados ao longo da morfologia do terreno. A 

proposta, apesar de vencedora, foi considerada demasiado onerosa para o erário público e não seria 

construída. 
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A intervenção na área ficaria sem decisão durante décadas mas o debate sobre o que fazer persistiu 

continuadamente. Nesse intervalo temporal, a área é sobretudo utilizada como local de realização de 

feiras, exposições e outros eventos de cariz temporário. Em 1908 ocorre a abertura das vias laterais 

à área reservada ao Parque, seguindo o projeto do arquiteto Ventura Terra, que propunha a existên-

cia de uma frente destinada à construção de moradias de luxo. 2

 O “palacete”, projectado por Ventura Terra onde está actualmente instalada a Ordem dos Engenheiros, é construído no âm2 -
bito desta medida.

Figura 4 - Barra cronológica de transformação da área de intervenção.
Fonte: Imagem da autora
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No final da primeira década do século XX é proposta pelos serviços municipais uma nova estratégia 

para esta área, pensando-se o parque com jardins e campos de jogos, respondendo a preocupações 

com o sentido estético de beleza natural e saúde pública, propondo o seu atravessamento viário 

através do prolongamento da Avenida da Liberdade. 3

Este modelo será desenvolvido a partir de 1927 por Forrestier e Cristino da Silva.

Iniciam-se, entretanto, as primeiras obras de ajardinamento do parque destinado à instalação de um 

viveiro de plantas municipal – a Estufa-Fria - onde em 1929 é construído um grande lago, implantado 

na zona anteriormente proposta por Lusseau, bem como vários campos de futebol. Esta intervenção 

veio a possibilitar a utilização da área para fins recreativos, embora ainda de forma ocasional e im-

provisada. 

O ano de 1931 marca o surgimento, no topo da encosta nascente do parque, de um pavilhão  cons4 -

truído para acolher a “Exposição Industrial Portuguesa”, a realizar no ano seguinte. Em 1947 esse 

pavilhão foi batizado com o nome de “Pavilhão dos Desportos”, depois de adaptado para fins despor-

tivos e mais tarde, viria a ver a sua denominação alterada para “Pavilhão Carlos Lopes”, em home-

nagem ao grande atleta olímpico português.

Cristino da Silva propunha uma estrutura rígida de eixos à qual se contrapunham formas sinuosas 

periféricas. O traçado previa como diretriz o atravessamento longitudinal da área por um eixo monu-

mental o qual fazia o prolongamento da Avenida da Liberdade, terminando numa praça retangular 

ladeada por edifícios públicos. Áreas arborizadas ladeariam esse eixo, articulando com caminhos 

sinuosos de desenhos geométricos, sendo acedidas lateralmente por outros dois eixos paralelos co-

nectados a partir do topo da Avenida da Liberdade, na praça Marquês de Pombal. 

Aprovado em 1932 o plano nunca chegaria a ser concretizado, por falta de vontade política e, conse-

quentemente, ausência de financiamento (Tostões, 1992). No ano seguinte, em 1933, são abertas as 

vias laterais a nascente dando lugar à Avenida Sidónio Pais e ao troço sul da Avenida António Augus-

to de Aguiar, bem como a novos loteamentos destinados à iniciativa privada. Por resolver, mantinha-

se a questão da área central do parque. 

Em 1945, o arquiteto Francisco Keil do Amaral apresenta uma nova proposta, que, segundo Ana Tos-

tões (1992) “Keil desenvolve o projeto para o parque adequado às “circunstâncias do momento”: uma 

  Esta estratégia dá seguimento à proposta apresentada em 1886 pelo Eng. Miguel Pais em oposição ao defendido por Res3 -
sano Garcia.

 Este pavilhão reproduz o edifício projectado pelos arquitectos Carlos e Guilherme Rebello de Andrade para a Exposição 4

Internacional do Rio de Janeiro em 1922. De planta quadrangular, traduz uma arquitetura eclética de gosto revivalista inspira-
do no decorativismo do barroco joanino. 
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avenida esboçada em movimentos de terras, um orçamento limitado e uma enorme urgência na con-

cretização.”. Keil do Amaral retoma a ideia de criar uma área central ajardinada, num compromisso 

entre um prolongamento da Avenida, que ligaria a zona da Baixa ao resto da cidade e um Parque 

Central monumental, afastando 

o eixo central que em projetos 

anteriores, rasgaria a área do 

parque.  No dizer de Silva 5

(2009), a solução adotada 

“apropria-se da morfologia do 

terreno, com o solo desnivela-

do, retomando a ideia de mira-

douro a Norte, que brinda com 

uma vista panorâmica que se 

estende até ao Rio Tejo: ao cen-

tro a Avenida da Liberdade e a 

Baixa Pombalina, à esquerda o 

Castelo de S. Jorge e à direita 

as Ruínas do Convento do 

Carmo, sempre com o Tejo ao 

fundo”. A área surge assinalada 

a norte por duas colunas mo-

numentais e a sul por planos 

horizontais, colocados de cada 

lado da Avenida, seguindo o 

eixo definido pela placa da pra-

ça. 

A área encontra-se concebida 

tendo por base uma alameda 

central relvada adaptada à pen-

dente de sentido norte-sul e 

 A propósito do debate entre visões diferentes à data, veja-se, TOSTÕES, Ana, obra citada,  “este terá sido tema de debate 5

durante quase uma década, devido ao bloqueio que constituía face à ligação que a Avenida poderia fazer com o Norte da 
cidade, com Cristino da Silva como o seu maior opositor. Keil do Amaral pensou o parque “como parque central de recreio 
privilegiado dos habitantes da capital. Projetou-o com o objetivo de salvar o parque como parque e segundo ele “não foi o 
dilema de prolongar ou não prolongar a avenida que levou o município a fazê-lo, porque já não havia qualquer razão de ordem 
racional e funcional a justificá-lo” .

Figura 5 - Vista aérea da Avenida, Rotunda, Parque Eduardo VII.
Fonte: Arquivo Câmara Municipal de Lisboa
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com uma composição geométrica composta por sebes, contornada por um passeio largo em calçada 

tipicamente portuguesa. Por sua vez, a área ajardinada é ladeada por duas zonas distintas adjacen-

tes a zonas arborizadas criando pequenos bosques: a nascente, foi definido um percurso que termi-

na no Pavilhão Carlos Lopes, dotado de um restaurante com um lago adjacente e um anfiteatro; a 

poente surge a Estufa-Fria e o lago, a par de áreas de recreação infantil. A proposta de Keil do Ama-

ral culminava com a construção a norte, do Palácio da Cidade que funcionaria como remate de todo 

o conjunto e que nunca chegou a ser construído. Todos os serviços culturais da Câmara deveriam 

transitar para o Palácio da Cidade, completado com salas de exposições e auditórios.6

O final da década de 1970 e o início da década de 80 do século passado marcam uma nova discus-

são em torno do Parque. Questiona-se o papel do Parque na estrutura urbana da cidade e na sua 

contribuição para a melhoria da qualidade ambiental. Neste contexto, Gonçalo Ribeiro Teles, pen-

sando no equilíbrio ecológico global da cidade defende, em 1977, a criação de uma estrutura natural 

contínua - ‘Corredor Verde de Monsanto’ – integrada por um conjunto coordenado de espaços verdes 

com o objetivo de trazer o espaço natural para o interior da cidade (Figura 6). Esse objetivo propunha 

integrar a Avenida da Liberdade, o Parque Eduardo VII e o Jardim Amália Rodrigues (Alto do Parque) 

na estrutura ecológica de Lisboa, ligando a cidade ao Parque Florestal de Monsanto. É esta proposta 

que vai ser gradualmente concretizada a partir do final da década de 1990, sendo finalmente inaugu-

rada em Dezembro de 2012 apresentando uma extensão de 2,5 km e uma área de 51 hectares. 

Entre 1981 e 2005, a área norte do Parque é destinada à construção de uma nova catedral. O proto-

colo entre o Município e o Patriarcado para a construção da “Basílica de Santo António das Comuni-

dades” é assinado em 1981 sendo, o projeto abandonado em 2005.

Anteriormente, em 1996, foi inaugurado o que mais tarde é denominado Jardim Amália Rodrigues, 

situado a norte do Parque. Pensado para integrar o Corredor Verde, está virado para o vale da Ave-

nida da Liberdade podendo ser caracterizado pelo seu vasto anfiteatro natural, e pelo seu lago, mais 

a norte, o qual liga ao pólo da Universidade Nova de Lisboa através de um percurso. O Jardim é 

pensado como elemento integrador do Corredor Verde.

Em 2012,com o último Plano Diretor Municipal de Lisboa, o conjunto do Parque Eduardo VII e Jardim 

Amália Rodrigues é classificado como “Espaço Verde de Proteção e Conservação”, com áreas con-

sideradas como Património Arqueológico e Geológico de Nível III. 

  “Inacabada, a obra ficaria suspensa no tempo. Não se realizou a entrada sul e o remate do topo norte ficou pendente, com 6

pedestal sem estátua, enquadrado por colunatas sem a peça que lhes dava razão. Frustrada aspiração de monumentalidade 
urbana, escala grandiosa inúmeras vezes retomada mas nunca atingida como meta, a imagem da acrópole gloriosa coroando 
urbanamente o alto do Parque...”.  IN TOSTÕES, Ana, obra citada.
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Nesta síntese dos momentos de maior relevância na história do Parque Eduardo VII, importa salien-

tar a importância da inspiração que outros parques europeus trouxeram ao seu desenho. Destacam-

se os jardins formais franceses, como o Parque de El Buen Retiro, de Madrid e o Regent´s Park, de 

Londres. Existem de fato aspetos no Parque Eduardo VII que receberam a influência das soluções 

protagonizadas nesses parques seja nos eixos-avenidas, seja nas vistas, seja nas atrações como o 

lago, a Estufa-Fria, o anfiteatro, o restaurante, o Pavilhão Carlos Lopes, a arborização, o parque in-

fantil ou os trajetos e percursos disponíveis.

A monumentalidade do Parque, dominando a cidade, com o rio ao fundo, a Avenida da Liberdade e a 

Baixa pombalina abrindo-se a seus pés, ao centro, o Castelo de São Jorge à esquerda, e o Convento 

do Carmo fazem dele um local único, o que resulta num acréscimo de responsabilidade para este 

projeto e um desafio estimulante: potencializar o Parque Eduardo VII em prol da cidade, dos seus 

habitantes e visitantes.
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Figura 6 - Corredor Verde de Monsanto
Fonte: Arquivo Câmara Municipal de Lisboa



3.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA

3.2.1 ORDENAÇÃO DA PAISAGEM 

O Parque ocupa uma área com cerca de 36,7ha (750m por 490m). Revela um acentuado declive 

com cerca de 50m entre as cotas superior e inferior e possui uma forma aproximadamente trapezoi-

dal definida pela malha urbana, com limites constituídos por eixos viários. Os limites do parque têm 

características próprias, sendo mais ou menos permeáveis à envolvente urbana. 

Ao centro, o Parque apresenta um corredor de inclinação constante, por onde se realiza o seu maior 

atravessamento, dividindo duas realidades topográficas distintas: a Nascente, onde se encontra um 

grande morro, barreira entre o corredor central e a Avenida Sidónio Pais, e onde se localiza, ao topo, 

o Pavilhão Carlos Lopes; a Poente, o terreno estende-se numa sucessão de planos quase horizon-

tais, acompanhando a Alameda Edgar Cardoso e a Rua Castilho facilitando os acessos ao Parque. 

Os acentuados declives existentes facilitam o escoamento das águas, fluindo naturalmente pelas 

Figura 7 - (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) Carta de Declives, Carta de 
Drenagem, Carta de Exposição Solar e Carta de Coberto Vegetal

Fonte: Imagens da autora
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vias principais do Parque. A existência de uma grande percentagem de solo permeável facilita a ab-

sorção da água, evitando o risco de inundações.

O início do dia revela o período de maior exposição solar, com orientação a Nordeste; a colina das 

Amoreiras, veda o acesso do sol ao final do dia, quando este se situa a Oeste. Por conseguinte, a luz 

vinda de Este – luz matinal – projeta-se com maior incidência no parque do que a luz provinda de 

Oeste. É de notar a importância do coberto vegetal para se compreender as zonas nas quais existem 

maior quantidade de sombra. Como se pode observar através da Carta de Coberto Vegetal, existe 

uma vasta densidade arbórea a Este do Parque, a qual rodeia o Pavilhão Carlos Lopes, uma menor 

densidade na área a Oeste e uma zona descoberta no corredor central.

Ladeado por zonas de ruído elevado, o Parque apresenta no seu interior um nível de ruído moderado 

que o isola do resto da cidade. Do ponto de vista da vulnerabilidade a incêndios e a sismos o Parque 

sofre de um risco baixo, de acordo com as “Cartas de Risco de Incêndio e de Vulnerabilidade a Sis-

mos”, devendo no entanto salientar-se que, numa pequena área junto ao aterro, a Oeste do Parque, 

o risco sismológico é elevado.

3.2.2 ORDENAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DE CIRCULAÇÃO E DE PERMANÊNCIA 

A alameda relvada ao centro marca a organização da área de estudo. Esta zona central de perma-

nência, geometricamente desenhada, é composta por sebes e contornada por espaços diversos de 

circulação pedonal, dividindo-a em duas zonas distintas. Esta zona é prolongada a norte por uma 

área complementar formada por uma grande jardim de topografia menos acentuada. 

A área é rodeada por espaços de circulação viária, caracterizados por vias de segundo nível junto 

aos seus limites, dada a proximidade de duas outras de interface de nível 2 – a rotunda do Marquês 

de Pombal e a Praça do Saldanha – e por vias de terceiro, quarto e quintos níveis nas suas imedia-

ções. 

O facto de as vias circundantes serem desniveladas contribui para o isolamento do parque, não obs-

tante a permeabilidade física e visual ditada pela ausência de muros ou de quebra visual entre as 

árvores do parque e essas vias. 
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O Parque apresenta uma excelente acessibilidade, pois junto a si encontram-se nós de transportes 

públicos em todos os seus limites como sejam, a estação de metro “Parque” a Oeste, a estação de 

metro “Marquês de Pombal” a Sul, e o terminal rodoviário no seu interior, a Este, na Alameda Edgar 

Cardoso. O elevado nível de tráfego nas horas de ponta (início da manhã e final da tarde) denota a 

posição privilegiada do Parque na centralidade da cidade e demonstra a facilidade de acesso acima 

mencionada. 

Não contém, ainda, vias destinadas apenas a bicicletas, apesar de estar inserido na rede de vias 

reservadas aquele transporte e da existência de alguns pontos de estacionamento para as mesmas.

As vias pedonais que desenham o parque acompanham a morfologia do terreno, tendo várias incli-

nações, dificultando, por vezes, o acesso interno ao parque. 

Atendendo à centralidade da sua localização e à proximidade com vários pontos de interesse da ci-

dade, o Parque aparece como que um interface ou um pólo de ligações e de distribuição viária para 

Figura 8 - Espaços de Circulação e Permanência
Fonte: Imagem da autora
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várias artérias da cidade. Não será, por isso de estranhar que a sua envolvente seja fortemente mar-

cada por locais de comércio, lazer e turismo, os quais, por sua vez,concorrem para a existência da 

oferta variada de transportes públicos. A partir da leitura do “Plano de Acessibilidade e Transportes”, 

verifica-se que a área é escassa em lugares de estacionamento à superfície havendo, no entanto, 

um subaproveitamento dos parques de estacionamento no subsolo.

3.2.3 ESTRUTURA EDIFICADA

Podem distinguir-se três tipos de traçados ao longo da estrutura edificada envolvente ao Parque: um 

primeiro, correspondente à malha orgânica, proveniente da existência do eixo urbano das Ruas de 

Santo Antão, São José, Santa Marta e São Sebastião, e ao qual a malha regular das Avenidas Novas 

se foi gradualmente sobrepondo; um segundo, o traçado regular, planeado por Ressano Garcia, inse-

rido no plano das Avenidas Novas; e em terceiro e último lugar, o correspondente aos edifícios em 

banda, desenho original de Cristino da Silva destinado a uma área de urbanização, não terminada.

Figura 9 - Discontinuidades no edificado
Fonte: Imagem da autora
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A área, neste aspeto da estrutura edificada, pode caracterizar-se pela existência de quarteirões de 

logradouros interiores, com edifícios entre um e oito pisos, embora existam exceções. Datam maiori-

tariamente da década de 1940-50, sendo maioritariamente de construção em betão armado, e apre-

sentam um bom estado de conservação e valor imobiliário elevado. A área do parque apresenta-se 

caracterizada pela descontinuidade do edificado face à envolvente e pontuada por elementos disper-

sos. 

A Estufa Fria, surge da desativação da pedreira de basalto situada na área poente do Parque, repre-

sentando o primeiro elemento construído a partir do mesmo, em 1912. Tendo sido objeto de várias 

intervenções ao longo da sua existência, é o edifício com maior área de implantação do conjunto, e 

simultaneamente, é a maior atração turística do parque. 

Outro desses elementos dispersos surge em 1931, no lado oposto, no topo do morro do lado nascen-

te do parque: o Pavilhão Carlos Lopes. Numa situação de grande destaque visual no enquadramento 

geral do Parque, o outrora pavilhão destinado a receber eventos como a Exposição Industrial Portu-

guesa ou mais tarde o Campeonato Mundial de Hóquei em Patins, é hoje um edifício desqualificado 

e abandonado, não tendo qualquer tipo de uso nem impacto no Parque. 

Destaque, ainda, para “O Botequim do Rei”, e para o “Clube VII”. O primeiro é um restaurante dese-

nhado em 1945 pelo arquiteto Keil do Amaral, situado a norte do Pavilhão Carlos Lopes. Surge como 

elemento edificado pontualmente, inserido num percurso que culmina num lago. Atualmente carece 

de renovação para que possa aumentar a sua capacidade de atração. Já o segundo, o “Clube VII”, 

situa-se na parte sul na área poente do Parque. É constituído maioritariamente por campos desporti-

vos, ocupando uma grande área de implantação do parque funcionando como elemento autónomo, 

tendo sido o último conjunto a ser edificado.

3.3 USOS DO ESPAÇO

A monumentalidade do Parque, a sua complexidade de traçado e envolvência dos princípios subja-

centes à sua criação, enquanto símbolo de uma grande cidade europeia, projetam-se no uso e for-

mas de apropriação pela população. 

A potencialidade do Parque demonstra que tem sido alvo de uma utilização reduzida, ainda que por 

vezes utilizado para fins recreativos, sejam, local de passeio de animais domésticos, local de jogging 

ou caminhadas, e de algumas concentrações de turistas. O Parque regista maiores afluências em 

datas de realização de eventos temporários, embora estes não ocorram de um modo tão regular que 

possibilite uma dinamização constante. Entre esses eventos, uns realizam-se anualmente, como são 
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o caso da Feira do Livro, dos festivais de música Lisboa e Meo Out Jazz, da Aldeia de Natal; outros 

têm uma ocorrência pontual, sem regularidade, como a Corrida Red Bull ou a transmissão de compe-

tições desportivas como o Mundial ou o Europeu de futebol. 

Pode afirmar-se que a utilização do Parque, traduzida nas atividades nele desenvolvidas e nos usos 

que os seus utentes lhe conferem, se desenrolam tendencialmente de forma não programada e de 

modo diversificado consoante os interesses de quem o frequenta. Ao longo da semana, durante o 

dia, regista-se, em evidência empírica, um uso reduzido e concentrado nos topos do parque em de-

trimento das zonas mais densamente arborizadas as quais tendem a tornar-se espaços desertos. 

Em geral, o fluxo de turistas regista-se particularmente no topo norte do parque, assumindo o mira-

douro como preferência através da vista sobre o Tejo a funcionar como maior atração. 

Já nos fins-de-semana, verifica-se, empiricamente, um acréscimo da utilização e ocupação nas áreas 

servidas por equipamentos de restauração. Aquando da realização de maiores eventos de diversos 

Figura 10 - Exemplos de usos fixos
Fonte: Imagem do autor
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tipos (cultural, sociais e políticas, meramente lúdicas) regista-se o ponto alto de procura e ocupação 

das valências disponíveis.

À noite, nas zonas laterais mais densamente arborizadas e sem visibilidade a partir dos eixos de cir-

culação circundantes, continua a observar-se uma utilização do parque para o desenrolar de ativida-

des marginais como a prostituição (masculina e feminina). 

A Norte existem constrangimentos, na passagem entre o Jardim Amália Rodrigues (onde se situam o 

restaurante Eleven e o café Linha d’Água), o centro comercial El Corte Inglês e o Parque, dado que 

esta é prejudicada pela constante passagem de autocarros turísticos e pela via de tráfego densa-

mente utilizada.

Já a Poente, a Alameda Edgar Cardoso surge sobredimensionada, com o terminal de autocarros a 

funcionar de forma não articulada com o Parque. 

Figura 11 - Exemplos de usos temporários
Fonte: Imagem da autora

35



A Estufa-Fria representa um pólo de atração, constituindo um equipamento “âncora”, captando a 

atenção de grupos diversificados de visitantes, organizados quer no âmbito de visitas de estudo de 

escolas, quer de operadores turísticos, bem como de eventos sociais associados a congressos. 

Como constrangimento, poderá apontar-se a sua implantação e dimensão, na medida em que repre-

senta uma barreira ao condicionar o acesso físico e visual ao parque no quadrante poente-norte. 

O Clube VII reveste características idênticas: não só é uma estrutura “âncora” que atrai praticantes 

de ténis e outros visitantes, como se apresenta como uma barreira ao atravessamento transversal do 

parque. A isto acresce a circunstância de criar um enorme impacto na imagem do Parque, visto que a 

cobertura dos campos desportivos se eleva sobre a copa das árvores. 

A Nascente, os equipamentos existentes (o complexo do Botequim do Rei e o percurso desenhado 

por Keil do Amaral) acham-se quase ocultos pela arborização, não sendo facilmente reconhecidos e 

a zona existente junto ao lago funciona como café-esplanada sem uma utilização relevante. 

No topo do morro nascente, destaca-se o Pavilhão Carlos Lopes, criando uma clareira na área de 

bosque, sendo visível de quase todos os pontos do Parque. No entanto, existem deficiências de sina-

lização de acesso e o atual estado de inutilização não contribui para a imagem do Parque, podendo 

até ser potencialmente nocivo. 

O Jardim Amália Rodrigues funciona como uma área relativamente autonomizada no Parque. O eixo 

da Alameda Cardeal Cerejeira constitui uma barreira, impedindo a continuidade do Parque a norte e 

a sua ligação com o Jardim. Nesta zona encontra-se um edifício restaurante, um café e um lago e 

existem percursos de ligação quer com o centro comercial El Corte Inglés, quer com a Universidade 

Nova de Lisboa. 

3.4 ANÁLISE SWOT

Após a análise do contexto onde se desenvolve este projeto, procedeu-se a uma caraterização da 

área de intervenção do ponto de vista histórico, morfológico-paisagístico e das diferentes estruturas 

edificadas no Parque.

Como primeira etapa à abordagem do Centro de Congressos, importa sintetizar, enumerando, as 

principais vantagens e desvantagens até agora percebidas, por forma a permitir responder às per-

guntas fulcrais deste trabalho: 1) saber se o Centro de Congressos é viável em termos do desenvol-

vimento sustentado da área urbana em que está inserido e se, 2) sendo viável para melhorar essa 

área, é ou não susceptível de contribuir com eficácia para o desenvolvimento da cidade de Lisboa.
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Deste modo, surgem como principais vantagens/oportunidades as seguintes:

- localização central em espaço histórico da cidade (centralidade nuclear);

- proximidade de serviços diversificados de qualidade nas áreas do turismo, hotelaria, co-
mércio;

- acessibilidades de redes viárias abundantes e toda a gama de transportes públicos;

- espaço útil disponível nesta área da cidade;

- identificação com uma antiga aspiração histórico-cultural da cidade.

Como principais desvantagens/constrangimentos apontam-se as seguintes:

- zona da cidade consolidada em termos do seu desenvolvimento face a outras mais careci-
das;

- eventual saturação dos serviços existentes na área envolvente após a edificação do Centro 
de Congressos;

- possível existência de estrangulamentos em termos de acessibilidades em face da dimen-
são da proposta apresentada pela CML;

- dificuldades inerentes à morfologia do terreno e do estaleiro da obra durante a possível 
execução;

- custos económicos associados ao projeto;

- efeitos de impacto ambiental - dada a extensão do projeto, são suscetíveis de reduzir uma 
zona verde da cidade.

3.5 CONCLUSÕES DA PARTE I 

No fundo, pode afirmar-se que a área de intervenção deste trabalho dispõe de um espaço amplo, 

estrategicamente posicionado no centro da cidade, com condições de acessibilidade excelentes e na 

confluência dos principais eixos de circulação, estando dotada de meios de transporte públicos vari-

ados. À sua centralidade tipológica e funcional associa-se uma condição identitária da cidade. Possui 

as características necessárias para ser um lugar de encontro e convívio dos habitantes da cidade, 

podendo tornar-se num parque urbano atrativo e de maior diversidade. Outrora pensado como um 

espaço de lazer para os habitantes da cidade, carece de reestruturação para cumprir esse objectivo 

de encontro, no meio de Lisboa, de modo a poder albergar novos programas e promover a pluralida-

de de vivências dos espaços que o rodeiam e dos espaços interiores, que o caracterizam. 
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Considerado no Plano Diretor Municipal de Lisboa como um espaço essencial do ponto de vista eco-

lógico, também pode vir a sê-lo do ponto de vista lúdico, recreativo e cultural, com qualidades que lhe 

permitem potenciar a ligação funcional com os outros centros da cidade. 

Neste sentido, a construção de um equipamento com capacidade para acolher congressos de gran-

des dimensões poderá ser uma mais-valia. Este é um ponto central da proposta de investigação des-

te trabalho.

Seguidamente, ir-se-á verificar se e como o projeto do centro de congressos poderá representar um 

valor acrescido e saber se terá a capacidade de constituir uma alavanca na recuperação e dinamiza-

ção do Parque Eduardo VII e de Lisboa.

Procurar-se-á abrir conclusões quanto à viabilidade e sustentabilidade global do projeto, numa análi-

se do todo, para lá da própria estrutura em si mesma.

Nesta ordem de ideias, seguir-se-á o capítulo focado no Centro de Congressos.
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II  PARTE

4  PROJETO

Este capítulo pretende apresentar a proposta arquitetónica, realizada para o centro de congressos, 

recorrendo a elementos gráficos que fundamentam a atenção aos detalhes e condições conceptuais, 

funcionais e construtivas descritas.  

O capítulo organiza-se em seis partes: programa, primeira abordagem, conceito, distribuição funcio-

nal, solução estrutural e solução acústica. Na primeira, é descrito o programa de espaços definido; 

na segunda, é dada a conhecer a primeira abordagem para o centro de congressos, realizada na 

disciplina de Projeto Final I que levantou diversas questões e suscitou mudanças na proposta agora 

apresentada. A terceira parte, incide nas estratégias projetuais adotadas, como resposta à primeira 

abordagem e premissas apresentadas nos capítulos anteriores, prevendo a reconversão do Pavilhão 

Carlos Lopes e dos espaços adjacentes. A quarta parte, traduz-se na apresentação dos espaços, 

respondendo a um programa funcional de projeto. As duas últimas partes pretendem reforçar e ex-

plorar as qualidades do projecto sobre o ponto de vista da sua linguagem estrutural e acústica, assim 

como a sua materialização. 

Figura 12 - Área de Intervenção
Fonte: Imagem da autora
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4.1 PROGRAMA

O tema em estudo foi selecionado em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), no sen-

tido de se abordar uma área e um programa com relevância no quadro das atuais dinâmicas da cida-

de de Lisboa. É objetivo desenvolver soluções alternativas que possam ser discutidas e apresenta-

das à autarquia, procurando dar um contributo importante para o debate e a discussão sobre a cida-

de. Enquanto projeto académico é importante realçar a necessidade de interpretar e transformar os 

dados e programa pré-existentes do problema, por forma a não limitar o desenvolvimento de solu-

ções.

O programa, proposto pela Câmara Municipal de Lisboa, surge de uma proposta de projeto prelimi-

nar. Neste foram estabelecidos os espaços necessários para desenvolver o centro de congressos e 

assim tirar máximo partido deste novo equipamento.

Cumprindo um total de área bruta de 43.200 m2, o programa considera oito setores funcionais inde-

pendentes. O primeiro destes, engloba as áreas públicas, como foyers, espaços de circulação, cafe-

tarias, instalações sanitárias, etc., com 10.923 m2. O segundo setor compreende as áreas destina-

das a serviços e apoios, dividindo-se em: empresa gestora, limpeza e gestão de resíduos, centro de 

controlo, cargas e descargas, armazéns, catering, áreas de staff e áreas de apoio desportivo, num 

total de 4.682 m2. Os auditórios e áreas anexas abrangem um setor com 4.514 m2, sendo que o au-

ditório principal se destaca com o maior espaço de todo o programa e uma capacidade para 5.000 

pessoas. O quarto setor refere-se ao centro de reuniões com 7.917 m2, distribuindo-se em módulos 

com diferentes salas. O centro de exposições, com 5.9333 m2, e a zona de refeições e banquetes, 

com 2.048 m2, surgem como quinto e sexto setores. Por último, terminando a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal de Lisboa, surgem as áreas destinadas a estacionamento, com 4.920 m2, e 

as áreas exteriores num total de 14.770 m2. 

É importante mencionar que o programa apresentado serviu de forma indicativa para as diversas 

atividades propostas para o edifício. A leitura da área de intervenção originou reajustes ao programa 

e à configuração dos novos espaços. Compreendendo e interpretando o lugar, relacionando com os 

novos usos que se pretendem implementar.

4.2 PRIMEIRA ABORDAGEM

Na primeira fase do trabalho, no âmbito da disciplina de Projecto Final I, foi elaborada uma leitura 

crítica da área de estudo com o objectivo de avaliar as implicações das condições existentes nas 

estratégias de desenvolvimento da área. 
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Nesta primeira abordagem foram fulcrais duas questões, a primeira, ponderando a atualidade do eixo 

verde central que se estende desde a Praça do Marquês de Pombal até ao Jardim Amália Rodrigues, 

pensando em questões como a topografia, a acessibilidade e o uso. Nela surgiu, como ideia central o 

“corte” transversal deste eixo. Este corte, proporcionaria o relacionamento do centro de congressos 

ao resto do parque, funcionando como charneira e possibilitando novas relações com o lado poente 

do Parque. Por outro lado, compreendeu-se que esta solução poderia também resolver problemas 

topográficos, uma vez que permitiria a inserção do programa no conjunto edificado gerado pelo talu-

de ao suavizar a inclinação da zona a sul do corte transversal. Conceptualmente, esta solução, 

quando vista do topo norte do Parque, ainda transmitiria a ideia de um contínuo verde que é atual-

mente muito marcante neste miradouro sobre a cidade e o Tejo, possibilitando novas vivências e di-

nâmicas no Parque.

A segunda questão-chave que se colocou desde o início do projeto, prendeu-se com a estratégia a 

adotar na reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes, tendo sido colocadas as diferentes hipóteses da 

demolição integral ou parcial, do interior ou do exterior do edifício, ou apenas da manutenção do edi-

ficado. O edifício, carregado de história e monumentalidade na sua inserção com o Parque, encontra-

se em mau estado de conservação e abandono. Como tal foi necessário refletir sobre a sua qualida-

de espacial atual. A sua forma original em “U” sofreu diversas intervenções de pouca qualidade arqui-

tectónica, o núcleo central do espaço desportivo e respectiva plateia. Nesta abordagem foi conside-

rada a reconversão do Pavilhão à sua forma original, por forma a manter a imagem e a memória de 

um edifício marcante na história da cidade e do parque. 

Considerou-se, então, que a escavação em torno e sob o Pavilhão seria a única resposta possível 

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

permitia inserir todos os espaços previstos pela Câmara Municipal de Lisboa. O novo volume que se 

insere no centro do “U” do Pavilhão Carlos Lopes pretende apresenta-se como um momento marcan-

te, um ponto de visibilidade e de impulso no desenvolvimento da cidade. 

O corpo proposto no centro do “U”, é destinado ao grande auditório, sevindo-se da reconversão do 

Pavilhão para espaços de circulação e áreas de apoio.  O volume em betão eleva-se e conduz as 

pessoas para o seu interior, dando origem a uma praça coberta que pretende ser um espaço de en-

trada, um espaço de receção e atração na Avenida Sidónio Pais.

Os diferentes usos do centro de congressos associam-se assim a diferentes praças criadas para me-

lhor fruição do mesmo. No eixo central, o novo espaço/miradouro gerado pelo seccionamento anteri-

ormente referido, dá acesso ao centro expositivo e pavilhão desportivo. A entrada existente, pelo Pa-

vilhão Carlos Lopes, permite um acesso ao auditório principal, e a praça coberta na Avenida Sidónio 

Pais marca a entrada principal de distribuição a todos os espaços do programa.
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Figura 13 - Axonometria Explodida. 
1-Foyer Auditório   2-Auditório   3-Apoio Auditorio   4-Estacionamento   5-Espaço 

multiusos   6- Entrada Principal   7-Pavilhão Desportivo   8-Centro de Reuniões   
Fonte: Imagem da autora
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4.3 CONCEITO

Como resposta à primeira abordagem e premissas apresentadas nos capítulos anteriores, prevendo 

a reconversão do Pavilhão Carlos Lopes e dos espaços adjacentes, a nova proposta é caracterizada 

pela clareza da diversidade espacial nos espaços interiores e fluidez exterior através de medidas 

ponderadas e integradas no desenho do parque. 

Questionando as opções tomadas, a reconversão do núcleo central do Pavilhão Carlos Lopes não 

deverá passar por uma mudança radical do seu uso como acontecia anteriormente, a memória do 

pavilhão desportivo deve ser mantida a partir do redesenho, explorando as diversas valências que 

este programa pode ter num centro de congressos. 

De igual modo, a escavação sob o edifício, até ao eixo central do parque parece ser um cenário utó-

pico, dado que obrigaria à demolição de todo o edifício e sua reconstrução no final, algo que se afas-

ta das possibilidades no contexto económico atual. Logo, a estratégia passou por repensar a exten-

são do conjunto edificado para uma área adjacente ao Pavilhão Carlos Lopes, mantendo a nascente 

o volume que se eleva e dá lugar à praça coberta para a Avenida Sidónio Pais, e a sul do mesmo, o 

novo edificado escavado, deste modo não interferindo com as preexistências. 

A nova proposta teve como ponto de desenvolvimento o Pavilhão Carlos Lopes, as suas medidas e 

proporções tornaram-se a charneira de evolução de toda a proposta. Adjacente ao pavilhão desporti-

vo encontra-se a entrada principal, a praça na Avenida Sidónio Pais, que faz a distribuição para todos 

os espaços do programa. Para além da entrada principal, o grande auditório possui uma entrada 

própria no volume escavado também na Avenida Sidónio Pais, garantindo assim uma maior fluidez 

dos utilizadores. A entrada para o Pavilhão Carlos Lopes numa cota superior, é mantida, permitindo 

um acesso directo ao pavilhão desportivo. 

4.4 DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL

O Centro de Congressos distribui-se ao longo de seis pisos. A entrada para o conjunto edificado pode 

ser feita em quatro pontos distintos, consoante o meio e a zona de chegada. A primeira entrada, a 

principal,  situa-se na Praça Sidónio Pais, em frente à estação de metro, com acesso directo ao foyer 

de distribuição entre o pavilhão desportivo, grande auditório, centro de reuniões, espaço multiusos, 

assim como todos os serviços administrativos e de funcionários. A segunda entrada pode funcionar 

de forma independente ao Centro, servindo exclusivamente para o grande auditório situa-se a sul da 
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Figura 14 - Distribuição funcional do piso -2
Fonte: Imagem da autora

Figura 15 - Distribuição funcional do piso -1
Fonte: Imagem da autora
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entrada principal, também na Avenida Sidónio Pais, como meio de distribuição de utilizadores duran-

te os congressos. A terceira entrada encontra-se no Pavilhão Carlos Lopes, uma entrada existente 

para os visitantes chegados da alameda central do Parque, que dá acesso direto ao pavilhão despor-

tivo e a um restaurante no último piso. Por fim, a última entrada destina-se aos visitantes que preten-

dam usar o estacionamento subterrâneo do Centro, que tem entrada também na Avenida Sidónio 

Pais, a norte da praça coberta.

Como centro de todo o conjunto projectado é considerada a praça e entrada principal que dá acesso 

a todos os usos do Centro de Congressos. Os espaços assinalam-se pelo seu desenho geométrico e 

simétrico, com variações de pés direito e eixos de circulação interiores fortemente marcados pelo 

pavilhão pré-existente. Nos núcleos de circulação, coincidentes em todos os pisos, encontram-se as 

zonas de apoio aos visitantes e utilizadores do centro de congressos, com instalações sanitárias e 

cafetarias, servindo os diferentes usos do equipamento. 

No volume suspenso, por cima da praça principal, encontram-se todas as salas de reuniões e de 

apoios administrativos. Estas, são iluminadas por um pátio interior comum que recebe luz natural das 

clarabóias na cobertura. No piso abaixo da entrada principal encontramos os espaços destinados a 

exposições ou outros eventos; e no piso inferior ao referido, o parque de estacionamento.

Figura 16 - Distribuição funcional do piso 0
Fonte: Imagem da autora
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Por fim, o grande auditório encontra-se enterrado, na área adjacente à praça principal. Com 3000 

lugares, divide-se em duas plateias que podem funcionar como dois auditórios distintos, com entra-

das e públicos independentes - uma feita pela entrada principal do conjunto, e outra feita pela entra-

da sul na Avenida Sidónio Pais. A configuração do espaço, desviando do formato tradicional, coloca 

duas plateias frente-a-frente, de modo a maximizar a aproximação dos espectadores ao palco.

4.5 SOLUÇÃO ESTRUTURAL

Fixados os limites do projeto, o passo seguinte passou por elaborar uma malha ortogonal que defi-

nisse o desenho estrutural. Este processo permitiu perceber quais os elementos estruturantes do 

edifício, assim como de cada espaço. Deste modo, o sistema estrutural de pilar e viga em betão ar-

mado suporta a maior parte do conjunto edificado, criando regras de definição dos espaços. 

Recuperado o “U” original do Pavilhão Carlos Lopes pretende-se aproveitar a sua estrutura, refor-

çando pontualmente onde se revelar necessário. O pavilhão desportivo, ligeiramente escavado para 

obter o pé direito  necessário, é obtido por escavação com paredes de contenção periférica por forma 

a garantir a estabilidade do edifício existente. 

Figura 17 - Distribuição funcional dos pisos 1 e 2
Fonte: Imagem da autora
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Para o maior espaço no centro de congressos, o auditório, devido à sua localização no subsolo, foi 

necessário projectar a sua estrutura de forma mais cuidadosa. Uma dupla laje com vigas de cinco em 

cinco metros em betão, capazes de suportar os 37 metros de vão e a camada de terra na sua cober-

tura. Para retirar carga da cobertura do auditório foi necessário criar um sistema de aligeiramento de 

“Cupolex” a utilizar nas camadas profundas dos aterros, ou nas zonas não necessárias para vegeta-

ção. 

Dada a dimensão do Centro de Congressos, procedeu-se à investigação espacial e estrutural mais 

detalhada de uma seção do edifício. O objeto de estudo foi o setor da praça coberta, o volume sus-

penso. Este divide-se em cinco pisos: dois no subsolo, o terceiro à cota da Avenida Sidónio Pais e 

dois acima da cota de soleira destinados ao Centro de Reuniões. Estes espaços acima da cota de 

entrada são iluminados por duas clarabóias na cobertura, fontes de iluminação natural nos espaços 

programados.

A base, como já foi referida anteriormente, caracteriza-se por um sistema estrutural simples de pilar e 

viga em betão armado, assente numa malha ortogonal. A altura do pé direito de cada piso foi pensa-

da em função da necessidade de cada espaço e para criação de condutas de ar, capazes de insuflar 

e extrair o ar de grandes áreas. 

O material escolhido para o novo volume suspenso foi o betão, contrastante com a pedra de lioz que 

reveste os pavimentos das zonas principais do edifício. Os materiais escolhidos pretendem promover 

a durabilidade, solidez e robustez, sendo que a área de contacto com o solo estará mais protegida da 

acção humana. 

4.5 PEÇAS DESENHADAS

Este ponto é dedicado à apresentação dos desenhos que ilustram este trabalho e que dele fazem 

parte integrante. São compostos por plantas, cortes e alçados, a diferentes escalas.
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4.6 FOTOGRAFIAS DA MAQUETA
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Figura 30 - Fotografia da maqueta
Fonte: Imagem da autora

Figura 31 - Fotografia da maqueta
Fonte: Imagem da autora



Figura 32 - Fotografia da maqueta
Fonte: Imagem da autora
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Figura 33 - Fotografia da maqueta
Fonte: Imagem da autora



5  CONCLUSÃO

Inicialmente pensado como um espaço de lazer para os habitantes da cidade, o Parque Eduardo VII 

carece de restruturação para cumprir esse objetivo, com novos programas, promovendo as vivências 

dos espaços que o caracterizam. Como foi mencionado, no Plano Diretor Municipal de Lisboa o par-

que está referido como um espaço ecológico, pode também, agora, sê-lo do ponto de vista cultural, 

lúdico e recreativo, ligando-se a outros pontos estratégicos da cidade. 

Neste sentido, o estudo de um equipamento com capacidades para acolher grandes dimensões de 

congressos, dotado de acessibilidades excelentes, na confluência de eixos de circulação principais 

num local identitário da cidade, foi pensado de modo realista e consolidado respondendo às necessi-

dades do lugar.

A proposta, tentando minimizar o impacto no Parque, pretende manter a imagem simbólica do Pavi-

lhão Carlos Lopes, aumentando os seus níveis de atratividade com a implantação de novos espaços 

construídos. Não abdicando do caracter monumental associado a este tipo de equipamento, o con-

junto cria uma nova imagem da área de intervenção e uma aproximação às vias principais adjacen-

tes. Uma charneira entre as principais artérias do parque que tenta minimizar a descontinuidade ur-

bana.

As perguntas fulcrais que se colocam neste trabalho, após sintetizado, pretendem saber se o Centro 

de Congressos é viável em termos do desenvolvimento sustentado da área urbana em que se insere. 

E, sendo viável, se é ou não susceptível de contribuir com eficácia para o desenvolvimento de Lis-

boa. Em suma, o trabalho conclui que apesar de ser um equipamento importante para a cidade, não 

é sustentado na área urbana escolhida. O programa definido em estudo prévio pela Câmara Munici-

pal de Lisboa é demasiado extenso para o impacto que causa no Parque, se não for sujeito a refor-

mulação.
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