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O Parque Eduardo VII e o Novo Centro de Congressos de Lisboa _ RESUMO 

 

O presente relatório tem como objetivo a apresentação e fundamentação do projeto do 

Novo Centro de Congressos de Lisboa, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto 

Final de Arquitetura em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, ao longo do ano-letivo 

2015-2016. 

Localizado no eixo central da cidade, o Parque Eduardo VII foi escolhido para este 

enunciado como objeto de estudo e análise para a possível implantação de um Novo Centro de 

Congressos. O desenho de um equipamento com esta escala e relevância requer uma reflexão 

alargada quer sobre a revitalização deste espaço urbano, quer sobre toda a sua articulação com 

a cidade e os equipamentos envolventes já existentes. Assim este projeto levou a decisões de 

escala urbana, onde o repensar do espaço público foi sempre um fator decisivo para a conceção 

dos principais elementos arquitetónicos. 

Este projeto, é guiado pelo princípio concetual de assegurar a conservação da identidade 

do parque e seu edificado, simultaneamente respondendo às necessidades programáticas de 

larga escala de modo eficaz.  

Consequentemente assume-se a importância patrimonial do presentemente 

denominado Pavilhão Carlos Lopes, a necessidade da sua reconversão e participação na conceção 

de toda a proposta. Integra assim a principal articulação vertical entre todos os pisos do novo 

edifício, que se vai desenvolver sob este. 

Em termos de acessibilidade para a articulação com o centro da cidade de Lisboa, foi 

fundamental a ligação da estação de Metro do Parque com a entrada principal do edifício, criando 

uma situação de alinhamento direto que integra a praça de receção e a principal entrada ao 

edifício na Av. Sidónio Pais. 

A característica mais evidente desta proposta define-se pela sua estreita relação entre 

espaço exterior e interior, público e construído. A integração do traçado original do parque, 

trabalho notável do Arquiteto Keil do Amaral, com a sua implantação urbana foi pensada como 

um todo, de forma a que este novo equipamento opere como elemento funcional em termos de 

acessibilidade e regeneração funcional. A sua materialização é marcada pela transparência, 

criando uma noção de continuidade e mais uma vez unidade com a envolvente. 

Para além dos espaços dimensionados para o programa pré-definido, veicula-se o diálogo 

com novas vivências no parque impulsionando diferentes dinâmicas, criando novos estímulos que 

conduzem para a sua revitalização.  
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The Eduardo VII Park and the New Congress Center of Lisbon _ABSTRACT 

 

 This project report has as objective the presentation and substantiation of the Project of 

the New Congress Centre of Lisbon, developed within the course “Projeto Final de Arquitetura” 

in collaboration with Lisbon’s City Council, throughout the 2015/2016 Academic Year. 

 Located in the central axis of the city, Eduardo VII Park was picked for this exercise as a 

possible target for the framing of a new congress centre. To design and create an infrastructure 

of such scale and relevance requires a broad reflection in which either the revitalization of this 

urban area, either its articulation with the city as well as with the infrastructures that it’s involved 

by, must be taken into account. Therefore, this project led to decisions in an urban wide scale, in 

which rethinking the public space was at all times acknowledged as a primary matter in the 

conception of the main architectural elements.    

 This project, in approach to the exercise, is guided by the conceptual principle of assuring 

the preservation of the identity of the park and its buildings, and at the same time accessing the 

demands of the large scale, in an effective manner  

 Consequently, the patrimony relevance of the existent building Carlos Lopes Pavilion is 

presumed, and from there, a necessity to reconvert and integrate this landmark in the conception 

of the design became evident. The pavilion represents the major vertical articulation within all 

levels of the new building, that will grow beneath it. 

 Concerning mobility, a crucial matter in the articulation with the city centre, it was 

fundamental to connect the subway station “Parque” with the main entrance of the building, 

creating a direct alignment situation which integrates the reception square and the main 

entrance of the building in Av. Sidónio Pais. 

 The most outstanding characteristic in this project is the close relation between the inside 

and outside space, public and private. The integration of the original layout of the park, a 

remarkable work by the Architect Keil do Amaral, with its urban implantation was thought as a 

whole, so that this new equipment would operate as a functional element in terms of accessibility 

and functional regeneration. The materialization is defined by transparency, giving a notion of 

continuity and therefore unity with its environment. 

 Beyond the spaces required by the exercise, the dialogue with new experiences in the 

park is also pursued, promoting different dynamics and creating new stimulus which pave the 

way to its revitalization. 
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 “Em suma, admito que provavelmente tudo se relaciona um pouco com o amor. Amo a 

Arquitetura, amo os espaços envolventes construídos e acho que amo quando as pessoas os 

amam também.  Devo admitir que me daria muito prazer conseguir criar coisas que os outros 

amem.”  

 ZUMTHOR, Peter (2006),” Atmosferas”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimentos………………………………………………………………………………………………..I 
Resumo………………………………………………………………………………………………...…......II 
Abstract………………………………………………………………………………………………………..III 
Índice…………………………………………………………………………………………………………..IV 

Índice de Figuras…………………………………………………………………………………………..….V



I V 

 

1 

1 

 

 

ÍNDICE  
0 | INTRODUÇÃO 

0.1 | Enquadramento e Objetivos………….……………………………………………………………….. 

0.2 | Metodologias e Organização………………………………………………………………………….. 

 
1 | A CIDADE E O PARQUE EDUARDO VII 

1.1 | Enquadramento Teórico…………………………………………………………………………………………. 

1.1.1  | Transformação da cidade e seus planos………………………………………………. 

1.1.2  | Evolução do Parque Urbano...……………………………………………………………… 

1.2 | Caracterização Área de Estudo……………………………………………………………………………….. 

1.2.1  | Condições Físico/Ambientais………………………………………………………………. 

1.2.2  | Condições de Mobilidade e Permanência…………………………………………… 

1.2.3  | O Parque no Contexto Morfológico da Cidade ………………………………… 

1.2.4  | Dinâmicas do Espaço Público……………………………………………………………… 

 
2 | PROJETOS DE REFERÊNCIA 

2.1  | Centros de Congressos…………………………………………………………………………………………… 

 
3  | NOVO CENTRO DE CONGRESSOS 

3.1 | Enquadramento……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 | Programa……………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2.1  | Preliminar…………………………………………………………………………………………… 

3.2.2  | Olhar Crítico sobre o Programa…………………………………………………………… 

3.3 | Estratégia e Conceito……………………………………………………………………………………………… 

3.3.1  | Implantação do Traçado do Parque……………………………………………………… 

3.3.2  | Revitalização Espaço Público ………………………………………………………………. 

3.3.3  | Reconversão Pavilhão Carlos Lopes ....…………………………………………………. 

3.4 | Proposta de Intervenção………………………………………………………………………………………… 

3.4.1  | Formalização………………………………………………………………………………………. 

3.4.2  | Organização Interna……………………………………………………………………………. 

3.4.3  | Materialização……………………………………………………………………………………. 

 
4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1 | Reflexão Crítica - Unidade e Identidade………………………………………………………………….. 
 

5 | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………………………………………………… 
 

6 | ANEXOS …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4 

4 

6 

8 

9 

13 

15 

17 

 

 

 

 

 

 

22 

 

  

26 

27 

27 

27 

28 

29 

31 

36 

38 

38 

40 

42 

 
 

45 

47 

 

49 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

1 | A CIDADE E O PARQUE EDUARDO VII 

Fig.1. 01 – Planta Parque Eduardo VII - 1885 – Miguel Pais – Prolongamento viário da Av. Liberdade. 

Fonte: Imagem da autora, adaptada de Informações fornecidas pela Câmara Municipal de Lisboa 

Fig.1. 02 –Planta Parque Eduardo VII - 1887 – Henry Lusseau – 1º prémio no concurso Internacional, 

de cariz romântico e pitoresco. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 03- Planta Parque Eduardo VII - 1927 – Forrestier – Prolongamento da Avenida com um jardim a 

Norte. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 04 – Planta Parque Eduardo VII - 1932 – Cristino da Silva – Desenho da praça no alto do Parque. 

Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 05 – Litografia colorida, Avenida da Liberdade por Robert Kämmerer , 1886-1900. Fonte: 

http://www.museudelisboa.pt 

Fig.1. 06 -  Fotografia Construção Estrutura da Estufa Fria, 1926. Fonte: http://estufafria.cm-lisboa.pt 

Fig.1. 07 -  1932 – Fotografia Grande Exposição Industrial Portuguesa inaugurada no novo Pavilhão do 

parque. Fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.co.uk/2015/04/pavilhao-dos-desportos-de-

lisboa.html 

Fig.1. 08 -  Planta Parque Eduardo VII - 1937 – José Lima Franco – Desenvolvimento do plano de 1932, 

continuação a Norte. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 09 -  Planta Parque Eduardo VII - 1942 – Keil do Amaral –Mais próximo do desenho atual, com a 

proposta do Palácio da Cidade a Norte. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 10 -  Planta Parque Eduardo VII - 1967 – George Meyer Hein – Proposta que dá seguimento dos 

desenhos de Keil, com nova extensão a Norte. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 11 -  Planta Parque Eduardo VII - 2017 – Planta atual do Parque Eduardo VII, com base no plano 

de Keil. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 12 -  Fotografia Entrada da estação de metro O Parque, 1959. Fonte: 

http://ceramicamodernistaemportugal.blogspot.co.uk 

Fig.1. 13 -  Fotografia Feira do Livro, Parque Eduardo VII. Fonte: http://feiradolivrodelisboa.pt/ 

Fig.1. 14 – Planta do Plano Urbano, Corredor Verde de Monsanto – Lisboa.  Fonte: Adaptado de Análise 

de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 15- Ortofotomapa da área de estudo, Parque Eduardo VII. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto 

Final I (2014). 

Fig.1. 16- Mapa de Declives. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 17- Mapa de Drenagem Natural do Solo. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 18- Mapa Geológico, Tipos de Solo. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 19- Mapa de Permeabilidade do solo. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 20 - Mapa de Exposição Solar. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 21- Mapa de Vegetação. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 



 
 

Fig.1. 22- Mapa de Temperaturas e Velocidade do Vento. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final 

I (2014). 

Fig.1. 23- Mapa de Ruido Global período diurno e entardecer (esquerda) e Mapa de Ruido Global 

período noturno. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 24- Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Inundação. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final 

I (2014). 

Fig.1. 25- Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Sismo. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I 

(2014). 

Fig.1. 26-Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Incêndios. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final 

I (2014). 

Fig.1. 27- Mapa da área analisada - Vias envolventes. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I 

(2014). 

Fig.1. 28- Planta de Acessibilidades e Transportes de Lisboa. Fonte: Adaptada de Plano Diretor 

Municipal de Lisboa 

Fig.1. 29- Percursos Parque Eduardo VII, Fotografias atuais. Fonte: Fotografia da autora 

Fig.1. 30- Interior Estufa Fria, Parque Eduardo VII.  

Fonte: http://www.falcaodecampos.pt/index.php?/equipamento/atelier-proprio/ 

Fig.1. 31- Club VII, Pavilhão de desporto, Parq. Eduardo VII. Fonte: https://pt.pinterest.com 

Fig.1. 32- Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII. Fonte: Pesquisa Google: 

http://ovoodocorvo.blogspot.co.uk/2013/03/concessao-do-pavilhao-carlos-lopes.html 

Fig.1. 33- Restaurante Botequim do Rei, Parque Eduardo VII Fonte: Pesquisa Google: 

http://restosdecoleccao.blogspot.co.uk/2015/09/esplanada-do-lago-do-roseiral.html 

Fig.1. 34- Mapa de analise Dinâmicas Espaço-Funcionais. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final 

I (2014). 

Fig.1. 35- Esquema de Desempenho do Espaço. Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 36- Corte esquemático e analítico Zona Este, vivências e equipamentos, Parque Eduardo VII. 

Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

Fig.1. 37 - Corte esquemático e analítico Zona Central, vivências e equipamentos, Parque Eduardo VII. 

Fonte: Adaptado de Análise de Projeto Final I (2014). 

2 | PROJETOS DE REFERÊNCIA 

Fig.2.01 - Panorama Envolvente, Finlândia Hall. Fonte: Adaptado Análise de Projeto Final I (2014)  

Fig.2. 02 - Auditório Finlândia Hall Fonte: Adaptado Análise de Projeto Final I (2014) 

Fig.2. 03 – Planta Piso de Entrada, Finlândia Hall Fonte: Adaptado Análise de Projeto Final I (2014) 

Fig.2. 04 - Vista aérea MCK Fonte: Adaptado Análise de Projeto Final I (2014) 

Fig.2. 05 - Entrada do edifício MCK Fonte: Adaptado Análise de Projeto Final I (2014) 

Fig.2. 06 – Planta Piso de Entrada, MCK Fonte: Adaptado Análise de Projeto Final I (2014) 

 

 



 
 

3 | NOVO CENTRO DE CONGRESSOS  

Fig.3. 00 - Fotografia Maquete da Proposta, perspetiva Oeste Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 01 – Gráficos comparativos da conclusão de análise do programa dos casos de estudo. Fonte: 

Adaptado Análise de Projeto Final I (2014) 

 Fig.3. 02 – Esquemas analíticos, Barreiras-Limites-Permeabilidades do parque Fonte: Autora (2016). 

Fig.3.03 - Percursos atuais Parque Eduardo VII Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 04 - Vista Parque Eduardo VII, 1953 

Fig.3. 05 - Corte Esquemático da proposta Fonte: Autora (2016).  

Fig.3. 06 - Fotografia Maquete da Proposta, detalhe Praça de Receção Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 07 - Planta de Coberturas da proposta (adaptada - ver anexo) Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 08 - Pavilhão BIG, Serpentine Gallery, Londres 2016 Fonte: http://www.big.dk/ 

Fig.3. 09 - Instalação "The Form of Form", Museu Eletricidade, Lisboa 2016 Fonte: 

http://www.archdaily.com  

Fig.3. 10 - Maquete da Proposta, Perspetiva sobre área de Implantação do Pavilhão Temporário e 

Praça de Receção. Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 11 - Maquete da Proposta, Perspetiva Sul Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 12 - Desenho Alçado Principal Carlos Lopes Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 13 - Campeonato de Hóquei, Pavilhão Carlos Lopes, 1947 Fonte: Pesquisa Google: 

http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2015/04/pavilhao-dos-desportos-de-lisboa.html 

Fig.3. 14 - Exposição Universal  Rio de Janeiro, Pavilhão das Industrias Portuguesas (atual Pav. Carlos 

Lopes) 1922 Fonte: Pesquisa Google:http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2015/04/pavilhao-dos-

desportos-de-lisboa.html 

Fig.3. 15 - Planta Piso 0 – Cota 83,5 m, adaptado – ver Documento em Anexo Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 16 - Perfil Longitudinal AA´ – ver Anexo Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 17 - Perfil Longitudinal CC´ – ver Anexo Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 18 - Planta Piso 1 – Cota 91,5 m, adaptado – ver Documento em Anexo Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 19 - Alçado de entrada (Este) do novo Centro de Congressos, adaptado – ver Documento Anexo 

Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 20 - Alçado para a alameda do parque (Oeste) do novo Centro de Congressos, adaptado– ver 

Documento Anexo. Fonte: Autora (2016).  

Fig.3. 21 - - Planta Piso 0 – cota 83,5m – detalhe acesso para sala de catering (piso 1), adaptado– ver 

Documento Anexo. Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 22 - Esquema de distribuição de áreas e funções. Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 23 - Fotomontagem de Ambientes volume do salão de catering Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 24 - Detalhe do Corte Construtivo – adaptado – Pormenor Pavilhão Industrias Portuguesas e 

solução construtiva da sala de catering. – Ver Documento Anexo. Fonte: Autora (2016). 

Fig.3. 25 - Imagens Ambientes interiores pretendidos Fonte: http://www.archdaily.com 

Fig.3. 26 - Fotomontagem Proposta de Perspetiva da alameda do parque Fonte: Autora (2016). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 | INTRODUÇÃO



1 
 

0.1 | Introdução _ Enquadramento e Objetivos 

O presente relatório tem como objetivo a apresentação e fundamentação do projeto 

desenvolvido no ambito da disciplina de Projeto Final de Arquitetura, inserida no último ano de 

Mestrado Integrado de Arquitetura do Instituto Superior Técnico.  

O enunciado do projeto surgiu em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e visava a 

conceção de um Novo Centro de Congressos em Lisboa, a localizar no Parque Eduardo VII.  O 

desenho desta proposta, pela sua larga escala e relevância para a cidade, implicava o 

desenvolvimento de capacidades de leitura e reflexão sobre o território envolvente, bem como 

sobre as novas dinâmicas a desenvolver à escala urbana. Deste modo, ambicionava-se que este 

novo equipamento viesse a contribuir para a revitalização e evolução desta área, proporcionando 

uma nova vivência para todos os indivíduos que a visitam, mas sobretudo para quem habita a 

cidade de Lisboa.  

 

0.2 | Introdução _ Metodologias e Organização  

 O desenvolvimento e conclusão do Projeto Final com um programa desta dimensão e 

pertinência, só foi possível após um trabalho exaustivo de investigação e análise. Existindo 

constantemente uma crítica sobre as novas soluções, avaliadas em várias fases e abordagens ao 

longo do ano-letivo.  

 O presente relatório contempla as várias fases de trabalho, teórica e prática. Ambas 

contribuíram para a estruturação final do projeto. O desenvolvimento deste trabalho divide-se 

em dois principais momentos: 

 Análise da área de estudo, de modo a conseguir-se uma caracterização física e social 

desta zona da cidade. Esta análise, foi sustentada por uma pesquisa de elementos bibliográficos 

e pela observação desenvolvida no próprio local. Este primeiro momento permitiu-nos 

compreender a morfologia e adaptabilidade do lugar a um novo equipamento e a novas 

dinâmicas. A integrar ainda esta primeira fase, foram examinados uma séria de casos de estudo 

que se enquadravam no contexto deste enunciado o que permitiu uma análise comparativa ao 

programa inicial proposto.  

 Os resultados dos estudos temáticos desta primeira fase de análise foram partilhados por 

vários grupos de trabalho, que integravam a unidade curricular no ano-letivo 2014/2015. 

 Com base nesta informação foi então possível dar início ao desenvolvimento da proposta, 

que foi sempre conduzida no sentido de colmatar os pontos mais frágeis e as carências 

identificadas da área de intervenção e da sua envolvente. Este segundo momento de 

desenvolvimento do projeto urbano, - de carácter mais prático, foi desenvolvido em grupos de 

dois elementos, com o apoio dos docentes para avaliar e discutir todas as fases de evolução do 

projeto.  

A apresentação da proposta final é feita recorrendo ao estudo inicial para justificação das 

principais decisões, de forma a comunicar o projeto validando a sua capacidade de resposta aos 

objetivos das premissas deste enunciado.



2 

 O relatório estrutura-se em cinco partes – introdução, corpo do trabalho, considerações 

finais, bibliografia e anexos - sendo que o corpo do trabalho é constituído por três capítulos: 

 - No primeiro capítulo, 1 | Parque Eduardo VII, desenvolvem-se os temas de investigação 

que vão permitir delimitar e analisar a área de intervenção, identificando as potencialidades e 

fragilidades do lugar. Este capítulo está subdividido em duas partes designadas por 

Enquadramento teórico, onde é feita uma reflexão sobre o desenvolvimento do desenho urbano 

da cidade de Lisboa e Caracterização da área de estudo, onde são analisados dados, quadros e 

mapas que apresentam as condições físico/ambientais, a morfologia da cidade e o seu edificado, 

as acessibilidades e espaços de estadia. Faz-se ainda uma reflexão sobre as dinâmicas do espaço 

público. Ao longo da descrição do perfil da área de intervenção é referido de um modo genérico, 

como é que estes dados afetaram o resultado final do projeto em mãos. 

 - No segundo capítulo, 2 | Projetos de Referência, procede-se a um levantamento de 

casos de estudo, constituído por Centros de Congressos. É feita a análise a soluções de 

implantação e da organização programática defendida em cada projeto. Os casos de estudo 

identificados ilustram a temática explorada e apoiam a definição do partido conceptual. Estes 

dados permitiram ainda realizar uma análise comparativa e crítica acerca do programa preliminar 

defendido no enunciado.  

 - No terceiro capítulo, 3 | Novo Centro de Congressos, apresentam-se e fundamentam-

se os objetivos, as estratégias e as decisões de projeto. Por último, procede-se à análise crítica 

dos resultados obtidos olhando aos objetivos iniciais e dos conhecimentos adquiridos com a 

elaboração desta solução.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | A CIDADE E O PARQUE EDUARDO VII 
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1.1 | A Cidade e o Parque Eduardo VII _ Enquadramento Teórico  

 O enquadramento teórico apresentado neste capítulo tem como objetivo justificar as 
principais estratégias adotadas nesta área de intervenção e de que modo estas se integram nas 
transformações da cidade de Lisboa. O entendimento da evolução urbana segundo perspetivas 
sociais, politicas, culturais e económicas ao longo dos últimos séculos leva a um panorama mais 
completo da imagem da cidade nos dias de hoje.  

 Encontra-se organizado em duas partes. Na primeira parte é abordado o sistema urbano 
da cidade, as suas transformações e quais os principais planos que tiveram influência nesta zona 
de Lisboa. Num segundo momento procura-se compreender o processo de transformação do 
próprio parque e quais as principais relações que este tem com a cidade. Para melhor 
compreender as relações inerentes de um parque urbano com a cidade são feitas referências a 
casos semelhantes. Este levantamento contribui para a elaboração de uma sustentação teórica 
para a estratégia adotada na intervenção proposta. 

 

 1.1.1 | Enquadramento Teórico _ Transformação da Cidade e seus Planos 

 No estudo da forma urbana de Lisboa é possível identificar quatro momentos no seu 

desenvolvimento nos últimos dois séculos – Período Monárquico, inicio sec. XIX; Período Tardo-

Monárquico e Republicano, finais sec. XIX inicio Sec. XX; Estado Novo, séc. XX; Período 

Democrático, finais do séc. XX até aos dias de hoje. (Oliveira, Vítor Manuel 2013. A evolução das formas 

urbanas de Lisboa e do Porto nos Séculos XIX e XX, U. Porto Editorial, Porto) 

 Os primeiros anos do séc. XIX foram para Portugal uma época de instabilidade politica e 

económica. Com uma evolução urbana lenta, o Período Monárquico é caracterizado pela 

coexistência de elementos urbanos fundamentais da cidade do sec. XVIII -  praças, ruas, vias de 

configuração mais orgânica, que vinculava um perfil medieval, e por outro lado ainda o 

racionalismo do Plano Pombalino, – com novas visões europeias de ocupação e definição de 

espaço público, que era reflexo de uma procura por uma capital mais moderna com novas 

inspirações culturais e sociais. À semelhança do que acontecia noutras cidades europeias, as 

principais transformações acontecem ao nível da estruturação viária e ao nível dos espaços 

públicos de estadia, nomeadamente, reformulam-se os grandes pólos do princípio do sec. XIX, 

Praça do Rossio, Praça do Comércio e o Passeio Público, espaço verde que assoma novas 

preocupações de valores culturais e de lazer.  

 “O urbanismo ilusionista dos arquitetos – engenheiros pombalinos sugeria já a 

penetração para o interior quer nos vários planos idealizados quer através do projeto 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 Urbanístico de Lisboa, Argumentum, Lisboa, p.22/23) 

 A instabilidade política e económica só viria a ser ultrapassada a partir da década de 40, 

quando novos investimentos faziam esquecer a crise vivida no início do século. A sua expressão 

mais forte foi a inauguração de um novo caminho-de-ferro entre o Porto e Lisboa, em 1864. São 

também designados novos limites para a cidade, alargando o perímetro urbano, que ia desde 

Alcântara até ao Alto de São João. 

 Começa assim a vontade de regeneração da cidade para Norte, que levou a demolição 

do Passeio Público para dar lugar ao moderno boulevard, a Avenida da Liberdade, inaugurada em 

1886, a Av. Da Liberdade é um marco na transformação de Lisboa que veio definir uma nova 
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hierarquia na cidade onde as grandes avenidas (av. Liberdade, av. Fontes Pereira de Melo, av. 

Almirante Reis) e rotundas (Marquês de Pombal e Saldanha) ganham expressão no traçado 

urbano. Há assim dois principais domínios de intervenção, o sistema viário e as zonas verdes. 

Estas medidas estão inseridas nas principais transformações urbanas projetadas no Plano Geral 

de Melhoramentos em 1879, do Eng. Ressano Garcia. (Oliveira, Vítor Manuel Abril 2013. A Evolução das 

Formas Urbanas de Lisboa e do Porto nos Séculos XIX e XX, U. Porto editorial, Porto)  

 Este plano poderá ser entendido em dois principais momentos. Em 1879, com o projeto 

da Avenida da Liberdade e os dois bairros que a ladeiam em simultâneo com o desenho de um 

novo parque urbano, o Parque Eduardo VII (área de intervenção do projeto) e o traçado dos seus 

limites.  Em 1888, o programa anterior irá integrar a Avenida Fontes Pereira de Melo, eixo de 

ligação de dois novos polos da cidade, Rotunda do Marquês de Pombal e Praça Duque de 

Saldanha.   

 O século XX caracteriza-se por ser um período de grandes transformações para Lisboa, 

mudança de escala, de funcionalidades, de dinâmicas e de novas visões sociais e económicas. 

Este século é marcado pela passagem de Lisboa de uma cidade industrial para uma cidade 

multifuncional, com novas funções e centralidades.  

 O período do Estado Novo, marca um regime autoritário, conservador, nacionalista, 

corporativista de Estado de inspiração fascista. Este regime trouxe uma nova estratégia urbana, 

com o foco na transformação de Lisboa numa capital do Império, delineando um plano de 

densidade populacional decrescente da periferia para o centro, um porto que se assume como 

zona industrial, uma nova organização viária que sustenta a sua expansão urbana -como a 

construção da autoestrada para Cascais, que vence o vale de Alcântara com a obra do viaduto 

Duarte Pacheco - uma nova escala de espaços verdes – rematando a zona ocidental da cidade o 

Parque Florestal de Monsanto- novos equipamentos universitários -Instituto Superior Técnico e 

Cidade Universitária- e a construção do metropolitano de Lisboa em 1959. Estas foram as 

principais medidas da Câmara Municipal de Lisboa designadas pelo plano do Arquiteto Urbanista 

Étienne de Groer, elaborado em 1948, sob a presidência do Eng. Duarte Pacheco. Desenvolve-se 

assim ao longo deste período uma apropriação acelerada do território com a construção ainda 

de novos Bairros nos anos 50 e 60. 

 “0 estadista (Eng. Duarte Pacheco) "fomentou, orientou, promoveu, construiu", mas 

talvez tenha faltado uma política de crescimento urbano, apenas se atendendo a aspetos técnicos 

e estéticos e perdendo-se de vista uma apreciação subtil, global e dinâmica desse crescimento.” 
– (Tostões, A. 1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, arquitecto dos espaços verdes de 

Lisboa, Salamandra, Lisboa, p.65) 

 Durante o sec. XX houve um investimento notório nas redes viárias que alteraram 
radicalmente o padrão de acessibilidades da cidade com a sua envolvente, contudo, tal como 
referido, houve um crescente desequilíbrio quando comparado o investimento na envolvente 
com o do seu centro. A zona histórica de Lisboa apresentou uma serie de incompatibilidades com 
as novas dinâmicas, tanto numa perspetiva morfológica como social. Existe assim um 
desenvolvimento de vários centros, conduzindo a um processo de fragmentação e 
enfraquecimento da articulação dos principais usos do território, o que se traduziu num 
isolamento social, decrescimento económico e subaproveitamento da cidade.   
 Com a instabilidade política e a queda do regime em 1974, regista-se um desinvestimento 
público e privado, levando a uma degradação dos usos e do contexto social. A cidade aguardava 
agora um despertar perante o seu valor patrimonial.  
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 Como refere o Arquiteto Manuel Salgado, no Atlas Urbanístico de Lisboa, a passagem 
para o novo milénio, final séc. XX é marcado pela “reconciliação da cidade com o rio”. Na procura 
de uma nova continuidade urbana, novos planos que enaltecem o valor histórico e paisagístico 
da frente ribeirinha integram uma visão global de revitalização de Lisboa. Procurando 
acompanhar o movimento das capitais europeias, pensa-se agora numa cidade contemporânea 
que procura uma qualificação ambiental, uma visão de unidade na construção de uma sociedade 
mais sustentável.  
 O movimento impulsionador da requalificação ribeirinha, o grande projeto da Expo 98, 
surge como regenerador da zona Industrial e portuária Oriental. O pós-Expo 98 foi uma revelação 
da capacidade de resposta à profunda degradação da área e uma nova celebração da relação 
Cidade/Rio, que veio desencadear uma serie de projetos em várias frentes (ainda hoje em 
desenvolvimento) com um único ideal: o desenvolvimento social, económico e equilíbrio urbano. 
Essa oportunidade abrange também a reconciliação do centro, apoiando a articulação e gerando 
uma nova afluência à zona histórica.  
  

 1.1.2 | Enquadramento Teórico _ Evolução do Parque Urbano 

 A necessidade de se pensar na integração das questões urbanas e ambientais, levaram a 

procurar meios e estratégias que pudessem resolver este problema inerente às sociedades 

urbanas contemporâneas. Os grandes centros sempre foram vistos como um lugar de 

oportunidades e satisfação das necessidades básicas, providos de qualidade económica e 

cultural. Por outro lado, integram também o movimento de massas, o que implica problemas de 

estruturação que vão afetar diretamente a vida de quem os habita. Nesse contexto urbano os 

parques possuem um papel importante na história do desenvolvimento Urbanístico. 

Desempenham um papel determinante na organização do espaço público das cidades onde estão 

inseridos, funcionando como um elemento estruturante da organização territorial dos centros 

urbanos. O Parque Urbano ganha assim uma indissociabilidade com as massas construídas, 

funcionando como um grande sistema ecológico que desempenha um papel ambiental, social e 

cultural fulcral, valorizando o património paisagístico.  

 Localizado no coração e no cume de Lisboa, o Parque Eduardo VII, usufrui de uma vista 

privilegiada sobre a cidade e sobre o Tejo. 

 À semelhança de outras capitais Europeias, este parque foi proposto como 

anteriormente referido, num plano urbano que visava a expansão da cidade no final do séc. XIX- 

Plano Geral de Melhoramentos em 1879, do Eng. Ressano Garcia. O Parque Eduardo VII, 

inicialmente designado por Parque da Liberdade, remata ao longo de vinte cinco hectares o topo 

Norte um dos principais eixos estruturadores da cidade de Lisboa, a Avenida da Liberdade. 

Como espaço inserido na cidade, o parque é essencial do ponto de vista ecológico, pela 

sua ligação ao corredor verde de Monsanto, e funcional, pela articulação com os centros 

económicos, culturais e de lazer próximos. A configuração deste parque urbano tem sofrido ao 

longo dos anos alterações na procura de novas dinâmicas, de modo que este possa acompanhar 

paralelamente a evolução metropolitana e contribuir com um papel ativo no desenvolvimento da 

cidade. 
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1.1.2 | Enquadramento Teórico _ Evolução do Parque Urbano  

 

 

 

 

 

  

Fig.1.05 - 1879 – Demolição do Passeio 
Público e construção Avenida da 
Liberdade. 

Fig.1.01 - 1885 – Miguel 
Pais – Prolongamento 
viário da Av. Liberdade. 

Fig.1.02 - 1887 – Henry 
Lusseau – 1º prémio no 
concurso Internacional, de 
cariz romântico e pitoresco. 

Fig. 1.03 - 1927 – Forrestier – 
Prolongamento da Avenida 
com um jardim a Norte. 

Fig. 1.04 - 1932 – Cristino 
da Silva – Desenho da 

praça no alto do Parque 

Fig.1.08 - 1937 – José Lima 
Franco – Desenvolvimento 
do plano de 1932, 
continuação a Norte. 

Fig.1.09 - 1942 – Keil do Amaral 
–Mais próximo do desenho atual, 
com a proposta do Palácio da 
Cidade a Norte. 

Fig.1.10 - 1967 – George Meyer 
Hein – Proposta que dá 
seguimento dos desenhos de 
Keil, com nova extensão a Norte. 

Fig.1.11 - 2017 –– Planta 
atual do Parque Eduardo VII, 
com base no plano de Keil. 

Fig.1.06 - 1926 – Raul Carapinha, desenha 
a Estufa-Fria, a qual é concluída em 1930 
e inaugurada oficialmente três anos 
depois. 

Fig.1.07- 1932 – Grande Exposição 
Industrial Portuguesa inaugurada no novo 
Pavilhão do parque, hoje designado de 
Pavilhão Carlos Lopes. 

Fig.1.12 - 1959 – Inauguração da estação 
de metro “Parque” uma das onze estações 
pertencentes à rede original do Metro de 
Lisboa.  

Fig.1.13 - 1980 – Feira do Livro instala-se 
pela primeira vez no parque mudando as 
dinâmicas deste, local onde acontece 
anualmente desde então.  

Fig.1.14 - 2012 – Inaugurado o projeto de 
Gonçalo Ribeiro Teles iniciado em 1977 
que integra o Parque Eduardo VII no 
Corredor verde que o une com parque de 
Monsanto. 
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1.2 | A Cidade e o Parque Eduardo VII _ Caracterização Área de Estudo  

 No Parque Eduardo VII, parque central da cidade, o declive acentuado anuncia o Tejo no 
fundo do perfil urbano de Lisboa. Pensado para uma nova realidade urbana, atenua uma 
diferença topográfica, marcando um novo limite e potencializando uma série de novas 
possibilidades para o crescimento da cidade. 

 Este parque está integrado na estrutura ecológica, do “Corredor Verde de Monsanto”.  

Este corredor faz a ligação entre a Praça dos Restauradores e o Parque Florestal de Monsanto. 

Trata-se de uma estrutura cujo o objetivo é assegurar o funcionamento ecológico da cidade 

criando um sistema composto por várias subestruturas de espaços verdes com diferentes 

atmosferas que operam como um todo. 

 A fase de análise permitiu identificar as suas principais potencialidades e carências da 

área de estudo, que, posteriormente, influenciaram decisões fulcrais no desenho do projeto. 

Estas decisões são referidas ao longo deste capítulo, descrevendo-se o modo como o projeto 

evoluiu ao adaptar-se às características e vinculando compromissos com o local.  

 

Fig. 1.15 - Ortofotomapa da área de estudo, Parque Eduardo VII 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_dos_Restauradores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Florestal_de_Monsanto
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1.2.1 | Caracterização Área de Estudo _ Condições Físico/Ambientais 

 

 
Fig. 1.16- Mapa de Declives 

 
Fig. 1.17- Mapa de Drenagem Natural do Solo 

 

 
Fig. 1.18 - Mapa Geológico, Tipos de Solo 

 

 

 O parque apresenta distintas 

realidades topográficas. Entre estas, 

distingue-se o declive constante da alameda 

central. A alameda apresenta-se ladeada por 

terrenos muito menos uniformes que, com 

variações de ordens superiores que acabam 

por criar um limite na relação do parque com 

a envolvente. 

 

 Estes limites são estudados ao longo 

do desenvolvimento da proposta de forma a 

integrar as diferentes topografias, 

contribuindo para uma melhor circulação no 

próprio parque. Procurou-se não alterar 

totalmente este perfil, mas sim tirar partido 

dessas cotas para criar relações visuais e 

físicas articulando a cidade, o parque e o novo 

equipamento. 

 

 Devido à sua modelação o Parque 

Eduardo VII apresenta uma tendência para 

que a drenagem das águas pluviais seja mais 

intensa a Oeste. Há ainda uma ligeira 

tendência de escoamento para o corredor 

central. 

  

 Verifica-se na carta geológica – os 

vários tipos de solo que atualmente 

constituem o parque. Predominantemente 

encontram-se rochas basálticas e rochas 

carbonatadas. A restante área era composta 

por terras argilosas, mas em resultado dos 

planos urbanísticos esta apresenta-se agora 

composta por aterro, nomeadamente a 

nordeste, zona de implantação da proposta.  
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Fig.1.19 - Mapa de Permeabilidade do solo 

 
Fig. 1.20 - Mapa de Exposição Solar 

 

 

Fig. 1.21 - Mapa de Vegetação 

 

 

 

 

 

 

 O complexo desportivo e a zona da 

Estufa Fria, apresentam uma maior 

permeabilidade sendo as zonas de menor 

cota altimétrica do parque e na constituição 

do seu solo rocha calcária. 

 Na carta de Exposição Solar podemos 

verificar mais uma das vantagens da 

modelação do parque. Existe uma maior 

claridade a Nordeste e a sua exposição direta 

apresenta-se com maior incidência a Sul, 

seguida da luz vinda de Sudeste. 

 A proposta procurou explorar esta 

exposição solar, com a sua implantação a 

Nordeste e a abertura de vãos ao longo do 

alçado Sul, permitindo não só a iluminação 

natural durante todo o dia, mas também o 

enquadramento paisagístico com o parque e 

a cidade.  

 É imediatamente evidente a 

diferença de densidade vegetal apresentada 

no parque. O corredor central, apresenta a 

menor densidade com a sua alameda relvada, 

em contraste este está ladeado por duas 

zonas arbóreas consideravelmente mais 

densas, sendo que o lado Este é que 

manifesta maior maciço arbóreo. 

 Esta variação proporciona ao parque 

diferentes ambientes e zonas de conforto de 

ensombramento.  

 Houve uma preocupação e um 

pensar constante no desenvolvimento do 

edifício do projeto para que estes ambientes 

e a identidade do parque fossem valorizados 

com a sua implantação. Assim procurou-se 

uma integração com a densidade arbórea 

pré-existente para que fosse possível 

conservar a grande maioria destas árvores.  
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Fig. 1.22- Mapa de Temperaturas e Velocidade do Vento 

 “Em termos genéricos, 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)  

 Analisando nas cartas de temperaturas a zona da área de intervenção, apresenta uma 

oscilação de temperatura nos dias e noites frias entre os 17ºC e os 4ºC. Enquanto que nos dias e 

noites quentes as temperaturas oscilam entre os 30 °C e os 19 °C. A zona de estudo apresenta 

sempre os maiores valores nestas quatro categorias. Por outro lado, em relação ao vento o 

Parque apresenta no geral uma velocidade moderada em relação ao restante.  

 
Fig. 1.23- Mapa de Ruido Global período diurno e entardecer (esquerda) e Mapa de Ruido Global período noturno 

“A elevada concentração de atividades 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 coletivos ou 

pessoais que fazem parte das atividades profissionais, de lazer ou, mesmo, da vivência normal.” 

- (CML, (2014), Plano de Ação de Ruído de Lisboa, CML, Lisboa, p. 7) 
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 As fontes representadas no mapa foram: tráfego rodoviário, tráfego aéreo, tráfego 

ferroviário e fontes fixas. Verifica-se, no entanto, nas Cartas de Ruido Global, que os valores de 

ruído ambiente superiores a 60 e 70dB são as áreas próximas de trafego rodoviário intenso.  

 Localizado no encontro de algumas das principais vias de Lisboa, o Parque Eduardo VII 

acaba por ser umas das áreas que apresenta valores muito elevados no que respeita ao ruído seja 

este no mapa noturno ou diurno.    

 

 

 

Fig. 1.24- Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Inundação 

 

Fig. 1.25- Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Sismo 

 

 
Fig.1.26 -Mapa de Vulnerabilidade ao Risco de Incêndios 

 Para terminar este perfil 

Físico/Ambiental, foram ainda 

analisados Mapas de Vulnerabilidade, 

cartas estas que avaliam riscos 

relacionados com Inundações, Sismos 

ou incêndios. 

 Para todos estes fatores os 

valores são consideravelmente baixos. 

 No que respeita ao risco de 

inundações, o Parque Eduardo VII 

apresenta um terreno com um perfil 

muito competente à drenagem de água. 

O seu declive acentuado na direção do 

rio e as suas elevadas cotas altimétricas, 

fazem desta área um local de risco fraco. 

 A sua resposta ao sismo já 

expõe valores médios, resultado da 

zona do aterro que acaba por ser menos 

estável na posição a este tipo de risco 

natural. Contudo grande parte do 

terreno apresenta uma vulnerabilidade 

muito fraca. Uma das zonas de baixa 

vulnerabilidade corresponde à zona da 

Estufa Fria. Ainda de referir que Lisboa 

detém áreas de elevado risco sísmico, 

Áreas Críticas.  

 As Áreas Críticas de Risco 

Sísmico constituem um conceito 

estratégico e de grande importância 

para o planeamento e a gestão de 

emergência. 

 O risco de incêndio florestal 

está classificado na envolvente do 

parque como Muito Baixo. Na área do 

Parque Eduardo VII o risco já é referido 

como Baixo, pela possibilidade de 

incêndio devido à intensa vegetação.  
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1.2.2 | Caracterização Área de Estudo _ Condições de Mobilidade e Permanência 

Quando inserido na malha urbana, o Parque Eduardo VII, evidencia-se não só pela sua 

centralidade na cidade, mas ainda pela sua forte influência na organização viária. Quando 

observado no mapa, o parque, tem os seus limites claramente definidos por percursos viários 

estruturantes para o sistema de mobilidade em Lisboa. É confinado por avenidas como Av. 

Sidónio Pais (a Nordeste), a Av. Fontes Pereira de Melo (a Sudeste), Av. Engenheiro Duarte 

Pacheco e a Alameda Edgar Cardoso (a Sudeste), e a Alameda Cardeal Cerejeira (a Noroeste), que 

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

a Nordeste, a Rua Marquês da Fronteira, a Noroeste e a Rua Castilho, a Sudeste. O sistema de 

mobilidade resulta do conjunto de redes viárias hierarquizadas, do sistema de transportes e de 

interfaces e da oferta de estacionamento.   

No desenvolvimento de um equipamento com as características de um Centro de 

Congressos é necessário analisar o seu impacte na envolvente: é necessário compreender as 

possíveis alterações de circulação provocadas pela intensificação do tráfego, e quais as mudanças 

que provocará no dia-a-dia de quem vive Lisboa e, de quem a visita. Neste sentido e com a 

evolução do projeto foi necessário assumir a necessidade de alterar o desenho da avenida Sidónio 

Pais, via onde se encontra a entrada principal do Centro de Congressos, e que estabelece a ligação 

do edifício com a estação de metro mais próxima, “Parque”. A alteração desta via vai permitir 

uma circulação pedonal mais segura e confortável, bem como um maior controlo na circulação 

viária.  Estas alterações são estudadas mais adiante no capítulo de desenvolvimento da proposta 

deste relatório. 

 

Fig. 1.27- Mapa da área analisada - Vias envolventes 
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Fig. 1.28- Planta de acessibilidades e Transportes de Lisboa. 

 É o Plano Diretor Municipal (PDM), que hierarquiza e avalia as vias rodoviárias da cidade 

de Lisboa. Este plano está baseado num conjunto de Plantas de Ordenamento do Território, entre 

as quais, a Planta de Acessibilidades e Transportes. São estes documentos que identificam a 

hierarquia da rede viária, a localização do estacionamento e das interfaces, contendo também 

propostas para a melhoria da sua funcionalidade.  

Para a área em estudo as vias com maior relevância são classificadas como, 2ºnivel - Rede 

Principal e 3ºnivel- Rede Secundária. Estas vias como já referido anteriormente delimitam o 

parque, é ainda de salientar a presença de dois interfaces de nível 2 nas proximidades, 

nomeadamente a rotunda do Marquês de Pombal e a rotunda do Saldanha. O local encontra-se 

bem servido em termos de transporte público, com a estação de Metro de S. Sebastião no topo 

e a estação do Marquês a sul. Embora o acesso a esta ultima estação seja direto, o mesmo não 

se pode dizer de S. Sebastião, porque o desenho do parque não o permite. A área usufrui de uma 

serie de paragens para autocarros a ladear todo o parque. 

 Em suma a área de estudo beneficia de uma implantação de convergência e distribuição 

de vias sendo, facilmente acessível não apenas por uso de transporte individual, mas também 

recorrendo ao transporte público. 

 Para complementar estas dinâmicas de mobilidade tiveram que ser criadas várias áreas 

de estacionamento. Verifica-se na envolvente do parque a existência de zonas de estacionamento 

à superfície, concessionadas pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa 

(EMEL), e de zonas de estacionamento no subsolo. Contudo, o estacionamento na área em 
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estudo surge como uma grande carência, pois, mesmo com estes dois sistemas não são 

suficientes para dar resposta à procura. Com a construção do Centro de Congressos 

inevitavelmente haveria uma maior afluência de automóveis. É assim proposto o desenho de dois 

pisos subterrâneos de estacionamento automóvel. 

  Agora, na procura de uma maior sustentabilidade, têm sido feitas melhorias nas redes 

pedonal e na rede ciclável, para que estas sejam uma alternativa viável ao acesso a várias 

centralidades da capital. O Parque Eduardo VII faz parte da rede ciclável de Lisboa. Na periferia 

do parque, nomeadamente no limite Oeste do Jardim Calouste Gulbenkian, é possível encontrar 

as infraestruturas necessárias para proceder ao estacionamento de bicicletas. 

 No interior do parque os desenhos dos percursos pedonais adaptam-se à morfologia do 

terreno, criando relações com a envolvente urbana. Existe uma clara hierarquização no traçado 

desses percursos. A Alameda do Centro do Parque Eduardo VII destaca-se pela sua materialidade, 

calçada portuguesa, e dimensão. 

 É intrínseca a articulação do projeto com estas vias descaracterizadas, sendo que aqui 

também é trabalhada a imagem do parque. No projeto a criação de novos espaços de estadia e 

o repensar da mobilidade no parque, procura proporcionar uma circulação harmoniosa ao maior 

número de utilizadores. 

 

1.2.3 | Caracterização Área de Estudo _ O Parque no Contexto Morfológico da  

 Cidade – Abordagem Sumária 

A cidade evolui naturalmente ao longo do tempo, influenciada por fatores geográficos, 

sociais, culturais, políticos, económicos, ou até mesmo pela ocorrência de catástrofes naturais. 

Isto leva a movimentos de expansão do urbano, ou à sua decadência e desinvestimento 

progressivo, ou ainda à adaptação do urbano a novas funções. A cidade transforma-se para 

satisfazer as funções que aí se vão processar, criando vários pólos distintos que se relacionam 

entre si de diferentes modos. A pluri-polarização é fruto da continuação do processo de evolução 

natural da cidade, onde os pólos mais antigos podem permanecer iguais e adquirir um estatuto 

histórico/simbólico, ou serem reestruturados de forma sistemática e coerente conforme as 

necessidades da capital. 

“Em traçados gerais, podemos considerar em Lisboa os seguintes padrões morfológicos: 

o padrão medieval europeu; o padrão muçulmano; o padrão geométrico do fim da Idade Média; 

o padrão renascentista (pombalino); o padrão linear do principio do século, relacionado com o 

Fig. 1.29- Percursos Parque Eduardo VII, Fotografias atuais 
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transporte do carro elétrico (em certa medida já iniciado com o transporte de tração animal); o 

padrão «Haussman» de fim do século XX; o padrão neo-medieval geometrizado.” – (GASPAR, Jorge, 

“A dinâmica funcional do centro de Lisboa”) 

O Parque Eduardo VII, sendo um ponto de reunião de vários espaços multifuncionais, 

apresenta uma forte componente social. É no encontro entre este espaço público e a estrutura 

edificada que surge o volume e forma da cidade, a sua morfologia.  

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

aliada à estrutura verde, funciona como um obstáculo e limite forte em redor do Parque, 

conferindo-lhe a qualidade de zona de respiração da cidade. A existência de edifícios muito baixos 

no seu interior, salienta a ideia de uma zona predominantemente verde, onde a presença do 

edificado não é, nem deve ser, marcante. Qualquer grande edifício aqui construído tende a 

transgredir o baixo índice de ocupação do solo atualmente verificado e corresponder a um 

obstáculo físico e visual a quem deambula por um Parque, que se espera verde e sem obstruções. 

Os quarteirões em redor apresentam um domínio essencialmente privado - comprovado 

pelo estudo dos logradouros – mas interrompido por um eixo claramente público correspondente 

ao já referido corredor verde, onde se incidirá o Centro.” – (Análise de Projeto Final I, “Estrutura Edificada” 

(2014) 

O edificado analisado é constituído, na sua maioria, por construções que se podem datar 

entre os anos vinte e sessenta do século XX. Mesmo com esta proximidade cronológica estas 

construções são de diferentes naturezas, isto é a sua materialidade e técnicas variam de edifício 

para edifício. Podemos através das técnicas construtivas utilizadas identificar a sua época, como 

por exemplo o prédio gaioleiro, composto por alvenaria de pedra e madeira, característico nos 

anos anteriores à década de 20. 

A variedade espacial encontrada no Parque Eduardo VII promove áreas distintas de 

permanência e fruição, desde as áreas concessionadas a restaurantes e cafés até às zonas 

recreativas e lúdicas. Destacam-se: o espelho de água circular, com um papel visual de grande 

importância; o clube de fitness; a Estufa Fria; os parques infantis; os quiosques e as esplanadas; 

e o Pavilhão Carlos Lopes. Todos este elementos, que marcam a paisagem do Parque. Todos estes 

equipamentos, inseridos no interior do parque, apresentam uma dimensão menor em contraste 

com as construções circundantes. Isto acontece de modo a conservar uma identidade relacionada 

com um espaço natural de muito baixa densidade.  

Um dos maiores desafios encontrados na elaboração desta proposta está no contraste 

entre a baixa intensidade de utilização que carateriza um equipamento público como o parque, 

e a intensidade de utilização que implica a contrução de um novo Centro de Congressos com 

auditórios com capacidade de 5000 pessoas. O  assumir a premissa de preservar a identidade do 

parque enquanto espaço verde da cidade, conduziu mais uma vez a que o projeto fosse pensado 

em vários níveis com o objectivo de minimizar a sua área de implantação.  Houve ainda uma 

preocupação com as relações do programa do projeto com o programa pré-existente do parque. 

Como exemplo, é possivel mencionar a total integração do Pavilhão Carlos Lopes no projeto, a 

relação da área de refeições com o restaurante “O Botequim do Rei” e a reflexão crítica sobre a 

introdução de um espaço desportivo polivalente  tendo em conta a pré-existência do pavilhão 

desportivo Club VII, que já possui esse uso. 
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1.2.4 | Caracterização Área de Estudo _ Dinâmicas do Espaço Público 

 “Os centros são as áreas mais sensíveis para a tradução do próprio valor da cidade, onde 

se concentra a organização superior da cidade a nível económico, administrativo, ou até mesmo 

simbólico e histórico. Os centros influenciam as áreas periféricas, refletindo a dinâmica da 

aglomeração urbana circundante” (GASPAR, Jorge, “A dinâmica funcional do centro de Lisboa”). 

 Na sequência do estudo apresentado já foi possível identificar algumas das 

potencialidades e carências do Parque Eduardo VII. As condicionantes do espaço fazem com que 

a algumas das suas maiores potencialidades não se manifestem. Foi então possível criar um perfil, 

por cada zona que compõe o parque. Em cada uma destas zonas identificaram-se os aspetos mais 

positivos a explorar e evidenciar e, procurou-se perceber quais os aspetos negativos a repensar 

e reformular.   

 “Parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de 

imagens de muitos indivíduos. Ou talvez haja uma serie de imagens públicas, criadas por um 

número significativo de cidadãos. Tais imagens de grupo são necessárias quando se pretende 

que um individuo opere de um modo bem-sucedido dentro do seu meio ambiente e coopere 

com os companheiros.” – (LYNCH, Kevin, “A imagem da cidade”, Edições 70, pg.57)  

 Para caracterizar a área de estudo é, portanto, necessário um perfil rigoroso das 

dinâmicas do espaço público na perspetiva do utilizador, seja este um morador ou visitante, 

trabalhador ou turista, em qualquer faixa etária e qualquer que seja a sua atividade. 

 “Esta análise limita-se aos efeitos dos elementos físicos percetíveis. Há também outros 

fatores influenciadores da imagem, tais como o significado social de uma área, a sua função, a 

Fig. 1.30- Interior da Estufa Fria    Fig. 1.31 – Club VII, Pavilhão Desportivo, Parq. Eduardo VII 

Fig. 1.32- Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII  Fig. 1.33 – Restaurante Botequim do Rei, Parq. Eduardo VII 



18 

sua história ou, até, o seu nome. Passaremos por cima disto uma vez que o nosso objetivo é, 

agora, descobrir a importância da forma. É elementar considerar que o design atual se deveria 

usar com o fim de reforçar o significado e não o negar. 

 Os elementos da imagem urbana até aqui estudados, que podem referir-se a formas 

físicas, são passiveis de uma classificação conveniente em cinco tipos de elementos: vias, limites 

bairros, cruzamentos e elementos marcantes” – (LYNCH, Kevin, “A imagem da cidade”, Edições 70, pg.57)  

        

  

 Identificaram-se cinco zonas distintas para avaliação da apropriação e relação dos 

diferentes espaços:  

 NORTE – Zona de estada de curta duração - Marcante pelo miradouro do parque, esta 

área apresenta potencialidades pela sua proximidade a outros pontos multifuncionais da cidade, 

tais como o Jardim Amália Rodrigues, o El Corte Inglês, e edifícios de comércio e escritórios. 

Define-se como um espaço de estada curta pela falta de estímulos funcionais e como um, local 

destinado à observação tirando partido da sua cota elevada em relação ao parque e a cidade. 

 SUL – Possibilidade de grande concentração de pessoas – Junto da Rotunda do Marques 

de Pombal, ponto de referência de grande raio de influência, a zona sul do Parque Eduardo VII 

define-se como um local de interface de transportes. Por norma este é um local de grande 

concentração de grupos, por norma, turísticos, que visitam o parque e a Avenida da Liberdade. A 

sua grande potencialidade deriva da sua amplitude, que permite a sua visibilidade de diferentes 

pontos. Tem ótima acessibilidade para eventos públicos como concertos - festivais e feiras, que 

aqui acontecem de forma pontual ao longo do ano.  

 ESTE – Dificuldade de wayfinding e descaracterização – A principal característica desta 

zona é a grande mata cerrada e os caminhos descaracterizados que unem os vários 

equipamentos. Equipamentos estes que apresentam um elevado estado de subaproveitamento. 

O “Botequim do Rei” encontra-se desconectado e é pouco visível devido à densidade do 

arvoredo. Ainda nesta zona temos um equipamento com grande potencial de utilização, mas que 

se encontra abandonado e sem qualquer tipo de função: o Pavilhão Carlos Lopes. Ao seu redor 

encontramos um parque de estacionamento que veio descaracterizar ainda mais o pavilhão e o 

Elementos marcantes 

Limites 

Bairros / Malhas homogéneas  

Nós / Cruzamentos 

Vias 

Fig.1.34 - Mapa de analise Dinâmicas Espaço-Funcionais 
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Fig.1. 35 - Esquema de Desempenho do Espaço 

anfiteatro que se segue a este. Estes fatores conduzem a uma sensação de insegurança e a atos 

de vandalismo. Esta fronteira é valorizada pela ligação direta com a estação de metro do 

“Parque”, que liga o parque diretamente com o centro da cidade de Lisboa. 

 OESTE – Dificuldade de wayfinding – Zona de implantação da “Estufa Fria”, equipamento 

que mais dinamiza o parque pela sua recente reabilitação e adaptação a novas funções, de 

carácter cultural e turístico. Aqui o equipamento que mais se evidencia na paisagem pela sua 

dimensão é o Club VII, complexo desportivo que vê a sua utilização limitada pelos altos custos 

associados à sua utilização. Existem ainda alguns parques recreativos. Estes encontram-se 

dispersos e ocultos pela arborização da zona. A via lateral encontra-se sobredimensionada e 

subutilizada.  

  ALAMEDA CENTRAL – Espaço para percorrer e não parar – Bem dimensionada a alameda 

central assume claramente o seu papel como protagonista do desenho do parque. Esta encontra-

se subaproveitada influenciada por fatores como o declive acentuado e a, ausência de estímulos 

no seu percurso. Este não possui qualquer proteção contra, condições atmosféricas adversas. A 

alameda central toma assim o caracter de um espaço de passagem e não de estada. A 

comunicação entre ambos os lados do corredor central acaba por ser muito fraca, devido aos 

atravessamentos transversais apresentarem-se completamente descaracterizados, criando uma 

barreira de ligação, que conduz a uma leitura da unidade do parque pouco clara.  
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Fig.1. 37- Corte esquemático e analítico Zona Central, vivências e equipamentos, Parque Eduardo VII 

Fig. 1. 36- Corte esquemático e analítico Zona Este, vivências e equipamentos, Parque Eduardo VII 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| PROJETOS DE REFERÊNCIA 



22 
 

2.1 | Projetos de Referência _ Centros de Congressos 

 Na procura de uma reflexão mais consciente sobre a complexidade programática e escala 
implícita no projeto de um novo centro de congressos, foram estudados alguns exemplos 
existentes de forma a compreender melhores as suas relações funcionais e as suas relações com 
a envolvente. Analisando assim a sua aproximação ao programa, as suas escalas, conceitos e 
forma.  
 Dos vários casos estudados, são aqui referidos dois dos casos que evidenciaram 
características pertinentes ao percurso escolhido para a proposta. A sua aproximação ao projeto 
do Centro de Congressos manifesta-se quer pela sua estratégia de implantação, distribuição de 
funções quer também pelas dinâmicas criadas com o espaço envolvente. 

  
Centros de Congressos _ Finlândia Hall, Helsínquia – Finlândia | Alvar Aalto 

  
 
 Construído em 1975, o Finlândia Hall insere-se no contexto do Plano Urbano elaborado 

pela responsabilidade de Alvar Aalto para o Centro de Helsínquia de 1962. Trata-se de um caso 

de estudo que para ser compreendido exigiu uma análise à escala urbana, sendo que este edifício 

nasce de uma vontade de articulação da cidade existente e de novas centralidades culturais. 

Surge aqui uma relação evidente com a proposta para o Novo Centro de Congressos de Lisboa, 

visto que esta também é pensada de modo a revitalizar o parque da cidade, articulando o novo 

equipamento com este.  

 Com intenção de enaltecer a paisagem e evidenciar a importância da envolvente e do 

edifício há uma relação cénica que advém do diálogo entre a sua materialidade e a relação com 

a Baia de Töölönlaht. Espelho de água onde o perfil do edifício se reflete à semelhança dos 

palácios venezianos, mostrando a influência dos países mediterrâneos na sua arquitetura.  

 Com uma implantação de 20 500 m2, Finlândia Hall contém três principais espaços, 

Foyer, Sala de concertos e Salão de música de câmara, caracteriza-se por um polo multicultural 

que serve também a espetáculos e exposições. Ambos os salões se desenvolvem em forma de 

leque, conseguindo uma melhor qualidade acústica, destacando-se no exterior do edifício através 

de dois grandes volumes de mármore de Carrara branco, o que manifesta a vontade de 

monumentalização de Alvar Aalto. Por outro lado, o seu piso de entrada revela-se transparente 

destacando a ilusão de um volume flutuante e que permite pela sua transparência o diálogo com 

os ambientes que o envolvem. 

 Os percursos do edifício são pensados de modo a existir uma relação constante com os 

percursos exteriores, criando relações visuais e físicas com a paisagem envolvente e com 

momentos da obra como é exemplo da escadaria de entrada, a transparência do Foyer ou os 

percursos criados no parque que encorajam a exploração pedestre e o afastamento das vias de 

Fig.2. 01 - Panorama Envolvente, Finlândia Hall. Fig.2. 02- Auditório Finlândia Hall 
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tráfego pesado característico da estrada Mannerheimintie. Esta articulação harmoniosa conduz 

a uma leitura de unidade da obra com o espaço envolvente. Procurou-se transportar esta 

intenção de continuidade com a envolvente e enriquecimento do espaço público para a proposta 

do Novo Centro de Congressos de Lisboa.  

 
 
 
 
 
 
Centros de Congressos _ MCK Katowice, Katowice – Polónia | JEMS 

  
    
 Numa perspetiva mais contemporânea foi selecionada a solução do atelier JEMS 
Architekci ao concurso público aberto em 2013 para o novo Centro Internacional de Congressos 
de Katowice (MCK). Indo de encontro às premissas do concurso que recaíam simultaneamente 
sobre uma vertente funcional e paisagística, o atelier propôs uma solução que garantisse uma 
integração com o contexto urbano envolvente, á semelhança do que é procurado na proposta 
para o Parque Eduardo VII. Depreende-se assim que se trata de uma intervenção capaz de atuar 
como catalisador de transformações importantes que resulta numa nova centralidade da cidade. 
 O edifício MCK desenvolve-se num complexo multifuncional, direcionado especialmente 
a congressos, conferências, exposições e eventos. O programa está dividido em quatro principais 
momentos funcionalmente autónomos, a sala multifuncional com capacidade de congressos, 
conferências e feiras até 10 000 pessoas, com uma característica modelar que permite adaptar e 
dividir em três espaços independentes, o Salão do auditório, o Ballroom para eventos 
cooperativos e banquetes e um conjunto de Salas de Conferência mais privada para reuniões de 
menores dimensões ou complementares, também esta área apresenta um carácter modelar que 
permite conectar as várias salas e aumentar a sua capacidade de receção. Esta característica 

Fig.2. 04 -  Vista aérea MCK Fig.2. 05 - Entrada do edifício MCK 

Fig.2. 03 – Planta piso de Entrada, Finlândia Hall. 
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modular interior é uma resposta aos mais variados eventos possíveis, ampliando a flexibilidade e 
aproveitamento dos espaços da obra. Esta solução de autonomia dos espaços, articulação entre 
os vários momentos e adaptabilidade são decisões que influenciaram a construção da proposta 
apresentada neste relatório. 
 A forma de implantação do edifício MCK trata-se de um prisma retangular onde a planta 
resulta da justaposição dos principais espaços que se articulam. A sua cobertura cria um grande 
vale verde sobre o edifício e que o torna parte do espaço público e permite novas dinâmicas na 
paisagem estimulando o seu uso. 
 Este diálogo constante entre o equipamento e a cidade em que se integra vai ao encontro 
das premissas desenvolvidas no Novo Centro de Congressos de Lisboa proposto. O desenho de 
uma nova praça, um novo percurso no parque que integra e dinamiza os existentes e um novo 
lugar de lazer público, criam o vínculo com o habitante da cidade que irá reconhecer a 
intervenção como um novo pólo multifuncional.  
 
 

      
 
 
 
 Para além destes dois casos foram analisadas outras obras, ao longo do desenvolvimento 
do projeto, como o Centro de Congressos Internacional de Berlim, o Congrexpo Lille, o Fórum 
Barcelona, o Centro de Congressos de Córdoba, o Centro de Congressos de Palma de Maiorca e 
o Centro de Congressos de Madrid.  Este estudo baseou-se principalmente no programa de cada 
caso de forma a conseguir reconfigurar o programa preliminar entregue pela Câmara Municipal 
de Lisboa. Esta analise é desenvolvida mais adiante  no subcapítulo 3.2| Programa.

Fig.2. 06 – Planta piso de Entrada, MCK. 
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3.1 | Novo Centro de Congressos_ Enquadramento 

 A exponencial procura do turismo de negócios em Portugal nos últimos anos tem 
revelado a necessidade de projetar, um novo Centro de Congressos de Lisboa, com capacidade 
de resposta a vários eventos de diversas escalas. 

No âmbito da unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura I, em articulação com a 
Câmara Municipal de Lisboa, é sugerido para tema de estudo o novo centro de congressos com 
implantação no Parque Eduardo VII. Esta proposta pela complexidade programática e escala, 
implicou uma reflexão a nível da escala urbana.  

 Desde logo a localização proposta para o projeto, o parque da cidade, apresentou-se 

desafiante, devido fragilidades como: as diversas áreas monofuncionais pouco qualificadas; a 

dissemelhança morfológica; as descaracterizadas ligações; bem como as fragilidades na 

articulação com o espaço público.  

A análise do lugar permitiu compreender a capacidade de resposta e transformação 

deste espaço público de modo a acolher este novo equipamento. A proposta arquitetónica 

procurou sempre ter como base o desenho do território e a sua morfologia. 

 A escala do edifício aliada à centralidade da área de implantação, potencializa esta 

proposta a agregar em si a pluralidade de vivências da periferia, o que faz desta proposta um 

novo centro multifuncional da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. 00 – Fotografia Maquete da Proposta, perspetiva Oeste do projeto  
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3.2 | Novo Centro de Congressos_ Programa 

 3.2.1 | Programa_ Preliminar 

 No sentido de abordar um programa com relevância para as futuras dinâmicas da cidade, 

este projeto foi selecionado em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML). O resultado 

é um conjunto de novas propostas, com diferentes perspetivas sobre o programa e a formalização 

das mesmas, contribuindo para o debate sobre Lisboa.  

 Para existir uma concordância com as finalidades do projeto, a Câmara Municipal de 

Lisboa (CML), fornece-nos o programa preliminar funcional. Este programa – ver Anexo -  prevê uma 

articulação entre funções de distintas naturezas, com vista à criação de um edifício multifuncional 

que possua áreas polivalentes versáteis.  

Em traços gerais, apresenta-se assim as seguintes funções: 

 

 Quando comparado este programa com os casos de estudo, imediatamente se 

depreendeu que em nenhum dos casos se relacionam as valências desportivas com as funções 

esperadas para um centro de congressos. Fica em aberto uma pertinente reflexão sobre a 

vantagem de integração destes usos. Quando analisado detalhadamente, este programa 

preliminar, apresenta novas questões sobre as quais refletir, como por exemplo a elevada 

intensidade de uso proposta. 

 3.2.2 | Programa _ Olhar Crítico sobre o Programa 

 A reformulação do programa preliminar, foi pensada numa fase onde o projeto foi 

desenvolvido em grupos de dois elementos. Na revisão critica das premissas chegou-se à 

conclusão que parte das áreas e funções não correspondiam aos principais objetivos da 

intervenção. 

 Portanto, numa comparação direta com os casos de estudo, há a decisão de excluir a 

valência desportiva das funções do novo equipamento. A complexidade deste não se enquadra 

com uma vertente desportiva.  

 As áreas destinadas a auditórios e salas de reuniões representam grande parte da área 

destinada ao projeto. Contudo esta é uma situação expetável pois pretendiam-se áreas 

multifuncionais, versáteis e flexíveis que pudessem dar resposta às mais distintas situações. 

 O fator com maior variabilidade, quando analisadas várias obras, são as áreas de 

circulação e as áreas técnicas que acabam por depender da distribuição funcional, da implantação 

e dos constrangimentos da forma do edifício. 

 No desenvolvimento do estudo da envolvente, concluiu-se que a área proposta para 

parque de estacionamento é muito limitada. O desenho deste equipamento implica o 

 Área Exterior – 14 800 m2 

 Circulações – 8 800 m2 

 Centro de Reuniões – 7 500 m2 

 Centro de Exposições – 5 700 m2 

 Estacionamento – 4 800 m2 

 

 Auditórios – 4 500 m2  

 Área Técnicas – 1 900 m2  

 Armazéns – 1 600 m2  

 Sala de Eventos – 1500 m2 

 Instalações Sanitárias – 1200 m2 

 Núcleo Desportivo – 950 m2 

 Cargas e Descargas – 900 m2 

 Apoio público – 700 m2 

 Serviços - 600 m2 

 Serviços - 500 m2 
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redimensionamento das vias pedonais e rodoviárias, sendo que esta adaptação leva a retirar 

parte do parque automóvel atualmente existente na Avenida Sidónio Pais. Para além disto 

atualmente a área envolvente ao Pavilhão Carlos Lopes, local onde se encontra a proposta, é 

também usada como parque de estacionamento.  

 Quando determinadas as principais alterações do programa, é feita uma reformulação 

dos usos propostos. Este exercício de análise sobre o programa permitiu clarificar as necessidades 

funcionais num programa tao extenso como o de um Centro de Congressos.  

 

 

3.3 | Novo Centro de Congressos_ Estratégia e Conceito 

 O Novo Centro de Congressos do Parque Eduardo VII é guiado pelo princípio conceptual 
de assegurar a conservação da identidade do parque e seu edificado. A proposta desta estrutura 
arquitetónica passa por se assumir como uma intervenção de desenvolvimento urbano, 
reforçando o seu papel de integração e articulação do parque com a cidade. 

 As principais dúvidas surgem na procura de uma reformulação do parque, na criação de 
novos estímulos, de forma a exaltar a unidade e o equilíbrio dos valores intrínsecos da história do 
Parque Eduardo VII. Surge assim uma linha orientadora baseada em três premissas: 

- A integração do trabalho notável de Keil do Amaral no desenho dos percursos do Parque Eduardo 
VII, investindo-se na implantação do edifício para que este opere como elemento funcional em 
termos de acessibilidade e regeneração funcional do mesmo. 

Fig.3. 01 – Gráficos comparativos da conclusão de análise do programa dos casos de estudo 
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- A articulação constante com a cidade e com quem utiliza não só o Centro de Congressos, mas 
também o Parque como equipamento público. A intervenção afirmar-se como uma peca 
regeneradora do espaço público.  

- A total integração do Pavilhão Carlos Lopes no Centro de Congressos, assumindo a importância 
patrimonial deste pavilhão.  

 

 3.3.1 | Estratégia e Conceito _ Implantação e Traçado do Parque 

 A delimitação da área de implantação no Parque Eduardo VII, passa por uma estratégia 
na articulação com as zonas de fronteiras, que se apresentam como barreiras à continuidade e 
articulação do interior do parque com a envolvente deste.  

 Existiu uma principal preocupação com a zona Este do parque por várias razões, 

nomeadamente: - localização do Pavilhão Carlos Lopes, proximidade com estação do metro, local 

com maior barreira física no contacto com as vivências no interior do parque, apropriação do 

espaço pouco equilibrada, necessidade de reformulação de áreas mono funcionais pouco 

qualificadas. Por entre estas questões salienta-se o desenho excecional dos percursos, 

intervenção de Keil do Amaral. Este desenho enaltece as pré-existências morfológicas, primando 

por conciliar o existente sem comprometer o futuro. 

 “Certo de que a grandiosidade arquitetónica 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. (…) Keil pensou-o como parque central de recreio 

privilegiado dos habitantes da capital. Projetou-o com o objetivo de salvar o parque como 

Parque.” - (Tostões, A. 1992. Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande, Salamandra, Lisboa, p.78) 

  

  

 

 

Fig.3. 02 –  Esquemas analíticos, Barreiras-Limites-Permeabilidades do parque 



30 
 

 A estratégia de implantação do Centro de Congressos passa por compreender o encontro 
das linhas e os eixos principais que definem estes percursos e como estes se articulam com 
pontos estratégicos da envolvente.  

 A topografia acentuada desta área do parque permite articulação de cotas de vários 
pontos-chave da proposta. O volume da proposta vai integrar a morfologia do parque, na procura 
de não se sobrepor ás vivências dos espaços verdes. A integração da mata vai contribuir para esta 
dissimulação, fundamental também para a dispersão de ruídos e na criação de situações cénicas. 

 Ainda trabalhando na forma, procurou-se dar continuidade nos percursos, prolongando-

os e encontrando os pontos estratégicos com a envolvente.  

 No desenvolvimento de vários esquiços, define-se uma curva em planta, que integra os 

percursos da mata, assegurando o acesso sem descaracterizar o desenho da mata nesta área do 

parque. Propõe-se uma nova articulação da Avenida Sidónio Pais com a Alameda do Parque, 

aproveitando simultaneamente o desenho do percurso original e uma passagem de nível à cota 

do novo edifício.  

 

 

 

 

 Assim os percursos foram definidores da forma e a forma vai enaltecer e revitalizar os 

percursos, transformando condicionantes de acessibilidade em permeabilidade.  

Fig.3. 03 - Percursos atuais Parque Eduardo VII Fig. 3. 04 - Vista Parque Eduardo VII, 1953 
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3.3.2 | Estratégia e Conceito _ Revitalização do Espaço Público 

 A revitalização das cidades, atualmente, tem como principal agente a reabilitação urbana. 

A reabilitação urbana vai muito para lá da intervenção no edificado, passando também pelo 

desafio de incluir várias matérias, traduzindo esse espaço/intervenção numa resposta 

multidisciplinar complexa. 

         Esta intervenção procura afirma-se constantemente como uma peca regeneradora em 

termos de criação de acessibilidades e novos estímulos no parque. A proposta assume-se como 

um gesto de transformação urbana, integrando uma serie de momentos que contribuem para a 

coesão desta e para a leitura do espaço como um todo, tendo como principais exemplos a praça 

de receção ao centro de congressos, o redimensionamento das vias envolventes ou a proposta 

de instalações efêmeras associadas às atividades do centro e do parque. 

         - Revitalização do Espaço Público _ A Praça de Receção 

 No estudo dos principais pontos de comunicação com a cidade há um encontro imediato 

da área de implantação com a estação de metro, “Parque”. Contudo, atualmente existe uma série 

de constrangimentos na ligação desta com os percursos do espaço verde. Com o desenho da 

proposta e na procura de uma clara articulação com a cidade é determinada como prioridade a 

sua ligação com a estação de metro. O encontro do alinhamento desta com o Centro de 

Congressos vai resultar num novo espaço de estada do parque, a Praça de Receção. 

 Localizada na avenida Sidónio Pais, esta praça vai ter ligação direta com o monumental 

foyer de entrada do edifício. Ainda através dessa praça é possível descobrir um percurso que 

contorna o edifício, nomeadamente a zona do auditório, e que se liga ao interior do parque 

prolongando-se pela alameda central deste.  

         Pretende-se que esta praça venha a contribuir para a distribuição e articulação de quem 

vive ambos os espaços, seja o parque ou o novo centro de congressos. No seu desenho procurou-

se o conforto para quem a percorre de modo a facilitar a circulação a todos os utilizadores. 

 

Fig.3. 05 - Corte Esquemático da proposta 
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         - Revitalização do Espaço Público _ Redimensionamento das Vias 

         Com a construção de um equipamento desta capacidade há também uma necessidade 

de redimensionamento das vias rodoviárias envolventes. Para receção de um evento que envolva 

a utilização deste Centro de Congressos vai sempre existir um grande fluxo de pessoas e por 

consequência um grande fluxo automóvel ou de autocarros. Como referido anteriormente, 

Fig.3. 06 - Fotografia Maquete da Proposta, detalhe Praça de Receção 

Fig.3. 07 -  Planta de Coberturas da proposta (adaptada - ver anexo) 

 

Praça Receção 

 

Metro “Parque” 
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assume-se neste projeto a exclusão dos estacionamentos rodoviários na avenida Sidónio Pais, 

acontecendo que o novo edifício vai assumir dois pisos de estacionamento automóvel, para 

possibilitar o redimensionamento das vias. 

         - Revitalização do Espaço Público _ Pavilhões/Instalações Efêmeras 

         Em torno deste projeto, há uma procura por novos estímulos, uma série de intenções 

para o despertar de emoções, um desenho de descobertas e relações espaciais. Seja através da 

consonância dos materiais ou apenas do encontro do construído com o ambiente dos espaços 

verdes existentes. 

         A proposta para o edifício contém uma cobertura percorrível, à cota do pavilhão Carlos 

Lopes, que permite contemplação do parque e o usufruto do conforto do ensombramento da 

mata. Este espaço é um lugar exterior que vai integrar o Parque Eduardo VII, como espaço de 

estada, contemplação e lazer. É neste local que surge a ideia em volta da construção de 

Pavilhões/Instalações Efémeras. 

          Na arquitetura, seja mais ou menos transitória, vai sempre existir uma componente 

social intrínseca ao projeto. No caso da implantação destes Pavilhões/Instalações Efémeras no 

Parque Eduardo VII, à semelhança da galeria Serpentine, quando inserida em Hyde Park em 

Londres, procura-se a dinamização do espaço público.  

 

         No caso da Serpentine Gallery, todos os anos no verão é desenhado para o seu relvado 

um edifício temporário, um pavilhão. É anualmente convidado um arquiteto de renome (o 

primeiro pavilhão foi desenhado em 2000 por Zahad Hadid) para criar essa extensão da galeria, 

uma ala temporária exterior aberta ao público. Esses pavilhões caracterizam-se pelo facto de 

serem temporários, estruturas efémeras que enaltecem um conjunto maior, a galeria de arte 

Serpentine, edifício construído em 1934. 

         Os pavilhões apresentam frequentemente a função de complementar um determinado 

espaço. São inúmeros os casos de pavilhões que contribuíram para a história da arquitetura, que 

deram oportunidade de experimentação técnica ou de expressão artística. Desde exposições 

mundiais, como é caso do aqui tratado Pavilhão Carlos Lopes, museus, bienais e trienais de 

arquitetura, como é exemplo a instalação “The Form of Form” - este ano 2016 em Lisboa, junto 

do museu da Eletricidade da EDP. Muitos são os exemplos destas intervenções efémeras que 

buscam a revitalização do espaço urbano, contribuindo para uma interpretação mais 

contemporânea do que nos dá a arquitetura. 

Fig.3. 08 - Pavilhão BIG, Serpentine Gallery, Londres 2016 Fig.3. 09 - Instalação "The Form of Form", Museu 
Eletricidade, Lisboa 2016 



34 
 

  A integração de um pavilhão temporário no Parque Eduardo VII é interpretada nesta 

proposta como uma resposta interdisciplinar às necessidades do parque. 

 A área destinada a estas estruturas é desenhada de modo a articular-se com o Pavilhão 

Carlos Lopes, que integra esta proposta como galeria para o novo Centro de Congressos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.3. 11 - Maquete da Proposta, Perspetiva Sul 

Fig.3. 10 - Maquete da Proposta, Perspetiva sobre área de Implantação do Pavilhão Temporário e Praça de Receção 
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“A tensão entre interior exterior. Na arquitetura retiramos um pedaço do globo terrestre e 
colocamo-lo numa pequena caixa. E de repente existe um interior e um exterior. Estar dentro e 
estar fora. Fantástico. E isto implica outras coisas igualmente fantásticas: soleiras, passagens, 
pequenos refúgios, passagens impercetíveis entre interior e exterior, uma sensibilidade incrível 
para o lugar, uma sensibilidade incrível para a concentração repentina, quando este involucro 
está de repente à nossa volta e nos reúne e segura, quer sejamos muitos ou apenas uma pessoa. 
Desenrola-se então o jogo entre o individuo e o público, entre a privacidade e o público. É com 
isto que a arquitetura trabalha.”  

 ZUMTHOR, Peter (2006),” Atmosferas”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, p.47 
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 3.3.3 | Estratégia e Conceito _ Reconversão do Pavilhão Carlos Lopes 

Presentemente denominado por Pavilhão Carlos Lopes, o Pavilhão das Indústrias 

Portuguesas foi desenhado pelos irmãos Rebelo de Andrade em 1922 para a Exposição Universal 

de comemoração do Primeiro Centenário da Independência do Brasil. A participação portuguesa 

neste certamente foi marcada pela travessia aérea do atlântico por Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral, que após a sua chegada ao Rio de Janeiro o avião foi exposto neste pavilhão.  

O desenho do pavilhão tem a configuração de um quadrilátero, que traduz uma 

arquitetura eclética, 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 - localizados na entrada da principal do edifício, são peças executadas 

por Raul Xavier. 

Uma década após a sua inauguração, esta estrutura de ossatura metálica com 

revestimento a painéis de gesso foi desmontada e transportada para Lisboa, sob a tutela da 

Câmara Municipal de Lisboa, à responsabilidade do Arquiteto Jorge Segurado. O pavilhão foi 

reconstruído no Parque Eduardo VII, e denominado pavilhão de festas. As alterações mais 

profundas à arquitetura do pavilhão deram-se em 1947, com a adaptação do pavilhão para 

receber o campeonato mundial de hóquei em patins. A construção de um ringue rodeado por 

bancadas e plateia, com todos os acessos verticais que tal implica, desvirtuou o desenho inicial 

do pavilhão, acrescentando pouco valor ao edificado. 

 

 

Fig.3. 12 - Desenho Alçado Principal Carlos Lopes 

 Com este projeto assume-se a importância patrimonial deste pavilhão, como já referido 

anteriormente, e a necessidade de restaurar a sua volumetria inicial, ao mesmo tempo que se 

utiliza uma linguagem contemporânea a nível da materialidade. Assim sendo, toma-se como 

princípio base manter o pavilhão, alterando o corpo central de modo a evocar a volumetria 

original. O pavilhão instala-se no primeiro piso do Centro de Congressos. Os principais volumes 

de acessos verticais encontram-se aqui inseridos, estabelecendo a ligação entre todos os pisos 

da intervenção.  Com a escadaria central, que permite o acesso entre o pavilhão e o foyer, cria-

se uma relação visual e estética, onde se pretende que o pavilhão contribua para a iluminação 

natural do foyer principal. Questão a desenvolver com mais pormenor nos capítulos seguintes.  



37 
 

 Para esta reconversão foi necessário um levantamento arquitetónico do pavilhão, de 

modo a compreender a sua estrutura e organização interior. Para além deste levantamento foi 

essencial o levantamento dos elementos clássicos que compõem o monumento e manifestam a 

vontade de expor os feitos do país através da arquitetura, da arte escultórica e do desenho. Só 

deste modo se conseguiu a sua articulação com as circulações do novo edifício e efetuar as 

modificações necessárias para o redesenhar e restruturar – peças desenhadas do levamento arquitetónico 

– ver Anexo. 

  

  

 
 

Fig.3. 13- Campeonato de Hóquei, Pavilhão Carlos Lopes, 1947 

Fig.3. 14 - Exposição Universal Rio de Janeiro, Pavilhão das Industrias Portuguesas (atual Pav. Carlos Lopes) 1922 
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3.4 | Novo Centro de Congressos_ Proposta de Intervenção 

 3.4.1 | Proposta de Intervenção _ Formalização  

 A proposta de intervenção vai localizar-se na zona Este do Parque Eduardo VII. O novo 

edificado pretende não reduzir os espaços verdes do parque com a sua implantação, mas sim 

modificar a densidade arbórea, no sentido de uma requalificação. Servida das estratégias prévias, 

vai assumir os compromissos passando por várias transformações formais. Essas transformações 

refletem-se principalmente em três pontos:  

 

Fig.3. 15 – Planta Piso 0 – Cota 83,5 m, adaptado – ver Documento em Anexo 

- No traçado da curva que define o auditório e dá forma ao centro de congressos – 

fig.3.15. Este desenho influenciou a estratégia organizativa do interior do auditório e tirou partido 

da envolvente com a qual se articula, elevando a ligação do edifício com o parque. 

Fig.3. 16 – Perfil Longitudinal AA´, adaptado – ver Documento em Anexo 

- Na decisão de trazer para a superfície o espaço destinado à Sala de Catering, numa cota 

que permite o diálogo entre as funções deste e do Restaurante o “Botequim do Rei” - fig.3.16. 

Esta decisão permitiu uma maior permeabilidade no alçado norte do projeto. Desenhado em 

vidro é assim possível tirar partido da envolvente do parque e ainda diminuir a extensão de área 

subterrada. 
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Fig.3. 17 – Perfil Longitudinal CC´ – ver Anexo 

 - Na intervenção no Pavilhão Carlos Lopes que foi um processo bastante moroso. O 

volume central sofreu várias alterações ao longo do desenvolvimento do projeto. Este é um ponto 

central do projeto, onde se organizam os principais acessos verticais – fig. 3.17. É onde se 

desenvolve a escadaria do foyer, espaço este com iluminação zenital.  

 O edifício desenvolve-se em dois níveis subterrados, tocando na superfície para criar 

ligações estratégicas com a envolvente. Os dois restantes pisos, piso de entrada (piso 0) e o piso 

1, revelam-se estrategicamente no parque.  

 O piso de entrada, disposto à cota da avenida Sidónio Pais, surge no acompanhamento 

da própria morfologia do terreno. A materialização exterior deste piso desenha o alçado em vidro, 

que envolve todo o edifício. Como já referido anteriormente, este piso usufrui de uma relação 

direta com uma das principais vias de comunicação da cidade, o metro.  

 Ainda neste piso, a partir da praça de entrada é possível aceder ao foyer principal, onde 

ocorre a distribuição das circulações pelas várias áreas programáticas e se revelam os acessos 

verticais. Esta articulação estabelece a ligação entre todos os pisos da intervenção. 

 

 
Fig.3. 18 – Planta Piso 1 – Cota 91,5 m adaptado – ver Documento em Anexo 

 

 O piso superior onde se encontra o Pavilhão e o volume da Sala de Catering – fig.3. 18, 

apresentam um alinhamento e extensão idêntica ao Pavilhão monumental, enquanto o novo 
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volume apenas surge subtil e com permeabilidade visual, como que a densidade arbórea 

envolvente seja também parte da sua materialização.  

 3.4.2 | Proposta de Intervenção _ Organização Interna 

    
 Ao entrar no edifício pela praça principal, sentimos uma continuação desta para 
o seu interior. Existe uma separação muito ténue, entre o espaço de estada público e o 
espaço de receção construído. No foyer principal vive-se um jogo de luz zenital que 
ilumina o seu centro. Aqui desenvolve-se uma escadaria que articula este espaço ao 
Pavilhão Carlos Lopes onde se encontram as Galerias de Exposições. 
        As áreas de circulação acompanham o ritmo longitudinal da planta, jogando com as 
diferentes cotas do edifício e com os dois volumes que se deixam descobrir no topo: - o volume 
do Pavilhão e o volume da Sala de Catering.  

 
Fig.3. 20 – Alçado para a alameda do parque (Oeste) do novo Centro de Congressos, adaptado – ver Documento Anexo 
 
        O foyer possui dois volumes de acessos verticais de serviço, com quatro elevadores que 
permitem o acesso ao piso superior, mas também a distribuição nos pisos de estacionamento 
imediatamente abaixo. 
        A sul é projetado o auditório principal. O desenho deste foi inserido na curva que delimita 
o edifício e que foi definida com inspiração nos percursos de Keil. Existe uma correlação constante 
entre o desenho dos percursos exteriores com os percursos interiores. Deseja-se que quem vive 
esta articulação em torno do auditório, consiga uma leitura das funções dos distintos espaços. O 
uso do vidro permite que o parque se difunda no ambiente das salas de reuniões. O indivíduo que 
passeia pelo parque passa a ser parte do ambiente do centro congressos. Quem trabalha e usufrui 
deste tem uma visão constante de atividade e vida ao parque. 
        As salas de reunião e trabalho tiram partido das vistas e do ambiente do parque. Estes 
espaços são módulos que se adaptam às funções necessárias nos eventos. 
        A norte existem outros dois auditórios com uma capacidade inferior ao auditório 
principal, designados para conferências mais intimistas.  

Os acessos ao volume da sala de catering abraçam o auditório B. A sala de catering 
apresenta uma materialidade totalmente transparente e tem uma ligação direta com o Botequim 
do Rei e com o parque.  

Fig.3. 19 – Alçado de entrada (Este) do novo Centro de Congressos, adaptado – ver Documento Anexo 
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Fig.3. 21 - Planta Piso 0 – cota 83,5m – detalhe acesso para sala de catering (piso 1), adaptado – ver Documento Anexo 
 
 Os pisos inferiores ao nível de entrada do edifício destinam-se maioritariamente a zonas 
de serviço e apoio ao auditório, instalações que suportam e permitem o desempenho funcional 
do equipamento. Ainda nestes pisos, dois níveis de estacionamento ocupam grande percentagem 
da sua área. 
        No que respeita às circulações, as ligações com o parque são constantes, promovendo a 
relação do programa com os equipamentos envolventes e o próprio espaço – fig.3. 22. 

 
Fig.3. 22 – Esquema de distribuição de áreas e funções.  
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3.4.3 | Proposta de Intervenção _ Materialização 
 
 A materialização vai construir o conceito que a forma procura. A permeabilidade dos 

percursos, a integração harmoniosa no Parque e com a envolvente completam-se com a 

consonância dos materiais.  

 Procurou-se um desenho estrutural que permita a definição dos espaços e a noção da 

presença dessa mesma estrutura nos traços conceptuais. A estrutura apresenta uma solução pilar 

e viga em betão armado. A clarificação do “esqueleto” permitiu não só uma racionalização da 

estrutura, como também uma regra de organização do espaço. Paredes estruturantes de 

contacto com o terreno são também estas em betão armado, servindo o propósito de contenção 

do terreno.   

 

Fig.3. 23 – Fotomontagem de Ambientes volume do salão de catering 

 No seu exterior o centro de congressos, assume uma concretização pura e uniforme. 

Envolvendo toda a fachada do edifício, o vidro é o material predominante no contacto com a 

envolvente, com a exceção do Pavilhão Carlos Lopes, que mantém a sua composição exterior, de 

alvenaria mista com reboco, estuque e azulejos. Por outro lado, o novo volume no interior do 

pavilhão já se afirma novamente transparente, como toda a nova construção. Esta materialidade 

permitiu uma continuidade de leitura de unidade do espaço público, criando ambientes interiores 

com espaços verdes como pano de fundo. 

 No interior existe um jogo de materiais, transparências de vidro que partilham as 

vivências do espaço, e fundem funções. Estes ambientes convivem com o betão à vista que lhe 

estrutura o edificado e permite a criação de elementos maciços.  
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 O acabamento das paredes confinantes dos auditórios, são em madeira, de modo a 

contribuírem para uma melhor acústica.  

 Como espaço distribuidor e de receção, o Foyer apresenta um pavimento em pedra. Esse 

pavimento prolonga-se desde da praça de receção, para consubstanciar a ideia de continuidade 

destes espaços. Ainda na descoberta do Foyer revela-se a escadaria de acesso ao piso das 

exposições, envolvida por uma “pele” metálica, aparentemente suspensa. Mutável ao longo do 

dia, a iluminação zenital deste espaço confere-lhe a grandeza e valoriza a vivência da entrada do 

centro de congressos.  

 

Fig.3. 24 – Detalhe do Corte Construtivo – adaptado – Pormenor Pavilhão Industrias Portuguesas e solução construtiva 

da sala de catering – ver Documento Anexo. 
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Fig.3. 25 – Imagens Ambientes interiores pretendidos 

 Fig.3. 26 – Fotomontagem Proposta de Perspetiva da alameda do parque 

 “Colocamos as coisas de forma concreta, primeiro mentalmente, depois na realidade. E 

vemos como reagem umas com as outras. E todos sabemos como reagem umas com as outras! 

materiais soam em conjunto e irradiam, e desta composição que nasce algo único. Os materiais 

são infinitos.”  

ZUMTHOR, Peter (2006),” Atmosferas”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, p.25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4.1 | Considerações Finais_ Reflexão Crítica - Unidade e Identidade 

O presente relatório tem por objetivo fundamentar as principais estratégias de projeto 
criadas para a construção do Novo Centro de Congressos, no Parque Eduardo VII. A 
fundamentação da solução foi baseada na análise da área de estudo e da sua envolvente, 
consolidando informações de carácter físico/ambiental, mobilidade, morfologia, estrutura 
edificada e dinâmicas funcionais.  

Questionou-se também, na fase inicial de desenvolvimento do projeto, o programa 
apresentado. O levantamento de questões de natureza funcional conduziu a uma investigação 
programática de vários casos de estudo, de modo a compreender os seus usos e quais as funções 
determinantes para um equipamento desta escala e com este programa. Este processo crítico, 
foi de fato um fator enriquecedor do projeto e de desenvolvimento académico, sendo que houve 
uma mudança decisiva no próprio enunciado do problema. Quando terminada a análise, 
depreendeu-se a necessidade de redimensionar as áreas sugeridas, originando um novo 
programa. Esta investigação programática e conceptual foi o alicerce que guiou continuamente 
as decisões da proposta. 
        O projeto arquitetónico manteve ao longo de todo o processo uma forte componente 
urbanística, devido ao local de implantação, bem como pela a sua escala. Procurou-se a esse nível, 
não só uma articulação mais competente com a cidade de Lisboa, mas também, compreender 
pontos fracos do lugar, trabalhando-os no sentido da revitalização do parque. A contínua procura 
de unidade acontece com a cidade, mas também com o traçado do parque, procurando exaltar 
a sua memória e identidade. 
 Existe uma contínua preocupação com o impacte do edifício no espaço verde, por isso 
foram constantemente utilizadas soluções construtivas transparentes ou de grande 
permeabilidade, materializando-se a ideia de continuidade entre o espaço exterior e o espaço 
construído.  

Encontra-se, no entanto, um momento neste projeto em que edificado proposto surge e 
assume a sua relação com o pré-existente, a integração do Pavilhão Carlos Lopes na proposta 
apresentada. A reconversão e requalificação do Pavilhão das Indústrias Portuguesas, é uma 
estratégia matriz para o desenvolvimento de todo o projeto. A sua integração não tem como 
causa a sua qualidade arquitetónica enquanto edifício, mas sim a memória que este transporta e 
o que representa, como já defendido anteriormente. Neste projeto, é articulado com os novos 
usos defendendo-se a preservação da sua imagem. 

Quando exploradas as novas dinâmicas do parque, em diálogo com os usos do centro de 
congressos, nasce a vontade de criar um novo acontecimento, a implantação de Pavilhões 
Temporários. O conceito aqui proposto inspira-se na galeria Serpentine, de Londres. Esse novo 
lugar na cidade seria destinado à inspiração de leitores, estudantes, artistas ou apenas para 
qualquer indivíduo provido de emoções e curiosidade. A vontade de criar estes pavilhões 
sazonais, acaba por criar uma narrativa a partir da própria história do sítio, sendo que a sua 
implantação é pensada junto do Pavilhão Carlos Lopes, ele próprio um pavilhão temporário. 

A proposta para o Novo Centro de Congressos procura na sua forma a articulação e 
unidade com o parque, não de um modo discreto, mas numa clara procura de valorização mútua. 
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“A feição urbanística e arquitetónica das cidades será sempre - num plano geral e superior, não 
nos cansamos de insistir - o reflexo das condições de vida e da mentalidade dos seus habitantes.”  
 

 Amaral, Keil Francisco, 1970, “Lisboa uma cidade em transformação” 
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Anexo 1 _ Desenhos técnicos Novo Centro de Congressos 

Anexo 2 _ Levantamento Pavilhão Carlos Lopes 

Anexo 3 _ Programa Câmara Municipal de Lisboa 

Anexo 4 _ Arquivo Fotográfico – Maquete da Proposta 


















































