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RESUMO 

A existência de grandes parques públicos em cidades foi sempre um facto que 

acompanhou a história do crescimento de variadas metrópoles. Os seus benefícios 

sociais, culturais, ecológicos e até económicos já são reconhecidos há muitos séculos 

e ao longo do tempo foram tomando formas diferentes de organização e expressão 

dentro da cidade.  

O abandono de certos locais e a sua circunstância como novo espaço em aberto na 

cidade surge como uma oportunidade de reconversão de um espaço, antes com uma 

função específica, num parque verde público que sirva a população envolvente e sirva 

de suporte para a expressão da Estrutura Ecológica Urbana. A oportunidade de 

aproveitar um espaço sem expressão e de o fornecer das ferramentas essenciais para 

que este surja como um local de regeneração urbana é um projecto bastante atraente 

e desafiante. 

No contexto de reaproveitamento de novos espaços em aberto de grande escala na 

cidade, a possibilidade de relocalização do Aeroporto da Portela foi analisada neste 

trabalho com o propósito de criar uma proposta para um parque verde urbano. Esta 

proposta terá de ser capaz de articular os elementos históricos, culturais e sociais 

inerentes ao local, com os elementos da Estrutura Ecológica para que o Parque 

Urbano do Aeroporto se integre na dinâmica de uma cidade em constante mudança.  

A realidade do crescimento das cidades pode ter estagnado, porém estruturas como 

os aeroportos que deveriam estar afastadas do meio urbano, foram aglutinados pela 

sua expansão. Devido a estas ocorrências, a reconversão de um aeroporto 

desactivado num parque verde foi posta em prática em diversos países, tendo os 

cidadãos e a estrutura verde da cidade beneficiado desta mudança. O Parque de 

Tempelhof Freiheit foi um dos exemplos mais recentes de reapropriação de um 

aeroporto em Berlim, sendo este o caso de estudo aproveitado para estabelecer 

pontos de semelhança com o exercício deste trabalho. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Parque verde urbano, novos espaços em aberto, Aeroporto da 

Portela, Parque Urbano do Aeroporto, Estrutura Ecológica Urbana, reconversão.  
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ABSTRACT 

The existence of large public parks in cities has always been a fact that followed the 

history of the growth of various cities. Their social, cultural, ecological and economic 

benefits have been recognized for many centuries and over time took different forms of 

organization and expression within the city. 

The abandonment of certain sites and their condition as new open spaces in the city 

emerges as an opportunity to convert a space with a specific function, in a green public 

park that serves its surrounding population and supports the expression of urban 

ecological structure. The opportunity to take an area without expression and to supply it 

with essential tools that arises as a site for urban regeneration is a very attractive and 

challenging project. 

In the context of reusing new open spaces of large scale in the city, the possibility of 

the relocation of Portela’s Airport was analyzed in this paper in order to create a 

proposal for a green urban park. This proposal must be able to articulate the historical, 

cultural and social elements of the place, with the elements of the Urban Ecological 

Structure for the Airport’s City Park to be successfully incorporated into the dynamics of 

a changing city. 

The reality of urban growth may have stalled, but structures like airports that should be 

removed from the urban environment, were agglutinated by its expansion. Because of 

these occurrences, the conversion of airports into a green park was put into practice in 

several countries, with citizens and green structure benefiting from this change. The 

Tempelhof Freiheit Park was one of the latest examples of reappropriation of an airport 

in Berlin, this being the case study availed to establish points of similarity with the 

proposal of this work. 

 

KEY - WORDS: Green urban park, new open spaces, Portela’s Airport, Airport’s City 

Park, Urban Ecological Structure, conversion.  
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EXTENDED ABSTRACT 

The existence of large public parks in cities has always been a fact that followed the 

history of the growth of various cities. Their social, cultural, ecological and economic 

benefits have been recognized for many centuries and over time took different forms of 

organization and expression within the city. 

The abandonment of certain sites and their condition as new open spaces in the city 

emerges as an opportunity to convert a space with a specific function, in a green public 

park that serves its surrounding population and supports the expression of urban 

ecological structure. The opportunity to take an area without expression and to supply it 

with essential tools that arises as a site for urban regeneration is a very attractive and 

challenging project. 

In the context of reusing new open spaces of large scale in the city, the possibility of 

the relocation of Portela’s Airport was analyzed in this paper in order to create a 

proposal for a green urban park. This proposal must be able to articulate the historical, 

cultural and social elements of the place, with the elements of the Urban Ecological 

Structure for the Airport’s City Park to be successfully incorporated into the dynamics of 

a changing city. 

Taking into account all the obstacles to the emergence of a major new urban park in 

Lisbon’s Metropolitan Area, the purpose of this exercise does not differ from their 

existing peers and well established big parks in larger cities. The Airport’s City Park 

intends to introduce at the heart of the city an area in which its citizens can enjoy the 

benefits of contact with a large-scale green space and which may result in various 

educational and recreational activities. 

The reality of urban growth may have stalled, but structures like airports that should be 

removed from the urban environment, were agglutinated by its expansion. Because of 

these occurrences, the conversion of airports into a green park was put into practice in 

several countries, with citizens and green structure benefiting from this change. The 

Tempelhof Freiheit Park was one of the latest examples of reappropriation of an airport 

in Berlin, this being the case study availed to establish points of similarity with the 

proposal of this work. 

In order to face the possible relocation of Portela’s Airport, the proposal is the creation 

of a green urban park. Its setting at the heart of the city depends on the ability to adapt 

to social and ecological challenges that will be imposed. Ensuring that these 

challenges are overcome, the Airport’s City Park able fits the metropolitan context, 

serving it for many generations to come. 

 

KEY - WORDS: Green urban park, new open spaces, Portela’s Airport, Airport’s City 

Park, Urban Ecological Structure, conversion. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

O crescimento da cidade leva a que os aeroportos fiquem cada vez mais inseridos no 

seu contexto, criando problemas aos bairros envolventes pelos níveis sonoros e de 

poluição que geram. A saúde e bem-estar são postos em causa quando estas 

infraestruturas ameaçam os padrões de qualidade de vida dos cidadãos, porém o 

planeamento desordenado e desmedido é a principal causa que aflige o crescimento 

da cidade. 

Quando a cidade cresce, a localização do aeroporto que a serve é irremediavelmente 

comprometida por questões de segurança para o funcionamento das aeronaves, pois 

a distância e a altura a que o edificado se deve limitar não se verifica. A expansão 

urbana contribui para a aproximação da cidade ao aeroporto e também para a falta de 

integração da Estrutura Ecológica na cidade. 

O rápido desenvolvimento aliado à construção de edificado e de vias deixa a cidade 

preenchida por inúmeras infraestruturas de grande escala, como é o caso de estudo o 

Aeroporto da Portela, cujo carácter não permite a sua integração na cidade actual. A 

descontinuidade espacial é um grave problema de planeamento urbano, bem como de 

desenvolvimento social e ecológico da cidade. Contudo esta «desfragmentação» 

permite a introdução no seu cerne de locais que permitam a expansão de elementos 

naturais em pontos densamente ocupados por edificado, caracterizados por uma 

elevada impermeabilidade do solo.  

A presença dos «espaços em aberto» (Brito M. M., 2011) poderia confirmar a 

estagnação do desenvolvimento urbano e os locais com um uso fortemente 

característico jamais poderiam adquirir outro significado no seio de Lisboa. Porém no 

início do séc. XXI considerou-se a possibilidade de relocalização do actual Aeroporto 

da Portela, surgindo a oportunidade de criar um espaço único e útil à sociedade, 

estando em consonância com a sua dinâmica da cidade. Desta ocasião surge o desejo 

de invenção, de aprendizagem e de inserção social e ecológica. 

O surgimento desta circunstância invulgar será avaliado com o objectivo final de criar 

uma proposta adequada para a utilização pública do espaço em questão. A área sob 

apreciação é considerável e comporta a responsabilidade de confluência de diversos 

interesses sociais, políticos, ecológicos e éticos. Esta situação vem confirmar que 

projectos desta envergadura necessitam de um determinado horizonte temporal para a 

sua implantação para garantir a sua total inclusão na cidade.  

Neste contexto o papel da arquitectura paisagista é o de saber coordenar todas estas 

disciplinas numa paisagem citadina, criando uma relação criativa com a ecologia, 

explorando o potencial de um lugar no sentido que criar um espaço cultural 

significativo orientado para além do seu efeito e valor estético, compensatório ou 

lucrativo (Czerniak & Hargreaves, 2007).  

Com o objectivo de encarar a possível relocalização do Aeroporto da Portela, a 

proposta insere-se na criação de um Parque Verde Urbano. A sua fixação no cerne da 

cidade dependerá da capacidade de adaptação aos desafios sociais e ecológicos que 

lhe serão impostos. Garantindo que estes desafios sejam ultrapassados, o Parque 
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Urbano do Aeroporto da Portela conseguirá enquadra-se no contexto metropolitano, 

servindo-o por muitas gerações. 

1.2. Objectivos 

 

 Delimitar e contextualizar a área de intervenção (Aeroporto da Portela) nos 

concelhos de Lisboa, Loures e na A.M.L.; 

 Expor as oportunidades e possibilidades do espaço, através da avaliação física, 

cultural e ecológica; 

 Através da apreciação de um caso de estudo semelhante em Berlim, apreender a 

metodologia de intervenção e utilizá-la no contexto urbano em questão; 

 Comparação com propostas semelhantes evidenciando pontos em comum 

articulando-os com a proposta apresentada;  

 Criação de um Parque Urbano integrado na dinâmica de uma cidade em constante 

mudança; 

 Através de um processo faseado de introdução e intervenção, despoletar uma troca 

de informações e interacção com a população estimulando a sua participação no 

processo de construção e alteração do Parque; 

 Tirar proveito das ligações óbvias urbanas e naturais para o enquadramento do 

futuro Parque Urbano do Aeroporto, aproveitando a sua presença para cumprir 

propósitos de articulação social e ecológica; 

 Desenvolver soluções projectuais que pressuponham o conceito de 

sustentabilidade do espaço no sentido holístico deste conceito;   

 Articular o Parque Urbano do Aeroporto com a Estrutura Ecológica Urbana, 

promovendo um espaço verde onde possam ser reintroduzidas diversas dinâmicas 

ao nível biótico e de funcionamento. 

 

Figura 1) Vista aérea do Aeroporto da Portela, 2011 (Autoria: Tsuyoshi Hayasaki, Fonte: 

http://www.airliners.net)
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO URBANA DO AEROPORTO DA PORTELA 

O crescimento urbano condicionou a situação geográfica do aeroporto, tendo este de 

se encontrar o mais afastado possível da cidade, garantindo no entanto uma 

proximidade que facilitasse a sua utilização. Contudo verificou-se que no último século 

as condicionantes relativas à construção na sua envolvente não foram respeitadas. A 

malha urbana expandiu-se sem quaisquer obstáculos sobre a paisagem, traduzindo-se 

num crescimento indisciplinado, que comprometeu a qualidade urbanística e 

paralelamente veio pôr em causa as normas de segurança no aeroporto. 

2.1. Crescimento e Consolidação do Contexto Urbano 

A área em comum partilhada pelos concelhos de Lisboa e Loures, pertencente ao 

Aeroporto da Portela é resultante de muitos eventos culturais que moldaram o avanço 

da sua existência. O aeroporto, resultante de diversas obras de construção, 

expropriação e ampliação, marcou profundamente a paisagem rural e urbana. 

A influência que o crescimento urbano teve tanto na escolha do local para o aeroporto 

como as imposições que criou aquando das suas obras de expansão são alvo de 

crítica neste capítulo. Pretende-se dar a conhecer que o aeroporto não surgiu 

unicamente de uma necessidade de progresso de comunicações, emergiu também no 

contexto citadino, sujeito e constrangido por um conjunto de processos urbanos e 

ecológicos. 

A primeira evidência urbana em Lisboa desenvolveu-se dentro da «Cerca Moura», no 

séc. XII, dentro da qual a cidade se implantou e que mais tarde se expandiu pela 

construção da «Cerca Fernandina» (ver Anexo 1). Mais tarde Lisboa é marcada por 

um período de grande desenvolvimento urbano, durante o qual “volta costas ao Tejo e 

estende-se para o interior” (Lôbo, 1995) preferencialmente pelas linhas de cumeada e 

de vale. Estas vias dariam lugar a novas direcções de expansão que saiam das 

antigas portas da cidade e definem o seu desenvolvimento matricial radial pelas quais 

a cidade se orientou e continuou a orientar até aos dias de hoje. Algumas destas 

direcções cruzam a área do aeroporto, apenas implantado no séc. XX.  

O processo de crescimento urbano em Loures difere do de Lisboa, embora estes se 

interliguem desde há muitos séculos por motivos económicos, influenciando também a 

disposição do edificado. A topografia da área de Loures e abundância em água e 

terrenos férteis favoreceram, desde cedo a instalação das primeiras civilizações na 

sua várzea.  

Em Lisboa, novos bairros que se distanciavam cada vez mais do antigo centro da 

cidade foram surgindo, à medida que a cidade se consolidava foram seguindo um 

padrão radial e concêntrico das suas principais vias de expansão, preenchendo os 

espaços compreendidos entre estas. Estes estavam circunscritos pela Primeira 

Estrada de Circunvalação (que liga o Vale de Alcântara ao Vale de Chelas, ver Fig. 2, 

pág. 8) até ao final do séc. XIX. No início do séc. XX uma nova estrada de 

circunvalação, que traçava o novo limite de Lisboa, começa a ser construída. Mais 

tarde, a construção da CRIL/IC17, que actualmente limita a Norte o Aeroporto da 

Portela, veio sobrepor-se, em parte do seu traçado, à antiga estrada de circunvalação.  
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Figura 2) «Planta da Cidade de Lisboa e seus Arredores», finais do séc. XIX na qual está representada a 
Primeira Estrada de Circunvalação (Disponível em http://purl.pt/3647/1/cc-979-a_JPG/cc-979-a_JPG_24-
C-R0072/cc-979-a_0001_1_p24-C-R0072.jpg) 

Igualmente em Loures, a Estrada Militar (designada por Estrada Militar Caxias-

Sacavém) interligava as fortificações de Sacavém e Ameixoeira (ver Fig. 3). O 

crescimento de pequenos aglomerados urbanos no concelho, antes do séc. XIX 

desenvolveu-se muito ao nível da necessidade de estar próximo da zona que garantia 

a protecção das povoações. A organização destes aglomerados seguia os limites das 

zonas adjacentes aos cursos de água e os percursos principais que ligavam a Lisboa. 

Também no séc. XIX em Lisboa, o carácter rural do «anel» exterior à linha férrea 

organizava-se segundo uma rede de caminhos velhos e antigas azinhagas1, mas 

novas vias urbanas surgem e começam a organizar as saídas da cidade numa malha 

digital (de Matos & Braga, 1998) (ver Fig. 4, pág. 10).  

No século XX o P.D.U.L. definiu todo o desenvolvimento da cidade. Este plano 

pretendia criar uma zona rural que envolvesse Lisboa com o objectivo de conter o seu 

crescimento, contudo a versão final do PDUL sobreveio em 1948 (ver Anexo 2) e com 

ele novos bairros são planeados, um aeroporto programado e solo urbano surgiu em 

território rural expropriado, reflectindo a vontade de fazer uma cidade com limites 

definidos pelo progresso. 

                                                            
1 Azinhaga  (do árabe قة زن  al-zanaqa, com o significado de «arruamento estreito») é uma referência ,ال

associada à toponímica rural, atribuída a um caminho entre muros ou sebes altas, normalmente 
localizado fora do povoado. 

http://purl.pt/3647/1/cc-979-a_JPG/cc-979-a_JPG_24-C-R0072/cc-979-a_0001_1_p24-C-R0072.jpg
http://purl.pt/3647/1/cc-979-a_JPG/cc-979-a_JPG_24-C-R0072/cc-979-a_0001_1_p24-C-R0072.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
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Figura 3) Levantamento da zona de Sacavém e arredores em finais do séc. XIX, com limite actual do Aeroporto da Portela marcado a linha preta (Fonte: Arquivo Municipal de 
Loures) 

Estrada Militar Caxias - Sacavém 

Forte de Sacavém 

Limite actual 

do Aeroporto da Portela 
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Figura 4) Planta da cidade de Lisboa assinalando as transformações realizadas entre 1911 e 1948, com 
limite projectado para o novo Aeroporto de Lisboa (Fonte: Plantas Topográficas de Lisboa, CML 1950) 

Em 1936 iniciou-se o processo de elaboração do Plano Geral de Urbanização do 

Aeroporto de Lisboa, sendo a sua implantação determinante na estruturação territorial 

junto à saída Norte da cidade. A construção das extensas pistas transformou antigas 

áreas de quintas, sobrepondo novos acessos às azinhagas e convidando o 

crescimento da cidade para Oriente. O projecto compreendia quatro pistas asfaltadas 

estando previstas futuras ampliações (ver Fig.5, pág. 12). 

Em reunião da C.M.L., foi decidido que os terrenos da Portela, além de possuírem 

dimensões suficientes para a instalação do aeroporto, estavam, em relação ao centro 

da cidade, nas seguintes condições (ver Anexo 6 e 7):  

  “Os terrenos encontram-se a menos de sete quilómetros do centro da cidade.” visto 

que esta terminava no Areeiro, no Campo Grande; 

 Pelo “(…) seu regime planáltico, sem obstáculos à volta e pela direcção dos ventos 

predominantes”.2 

A relação da orientação das pistas teve de ter em conta determinados parâmetros de 

segurança baseados em estudos feitos aos “ valores horários da velocidade e direcção 

do vento, observados na estação meteorológica de Lisboa/Portela” (Alcoforado, João, 

Andrade, & Vasconcelos, 2006). O escoamento e circulação de ar na cidade são 

influenciados por variados elementos, tais como edifícios, árvores, desenho das ruas, 

sendo este efectuado essencialmente pelos vales (ver Anexo 8). “Em termos anuais, 

                                                            
2 Citação retirada do livro Aeroporto de Lisboa 1942 | 2007, ANA Aeroportos de Portugal 
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dominam em Lisboa os ventos provenientes dos quadrantes N e NW” (Alcoforado, 

João, Andrade, & Vasconcelos, 2006) (ver Anexo 9): 

 Estimou-se o comportamento do vento considerando a topografia da região como 

principal factor de modificação do vento; 

 Conheceram-se as características do vento, tendo em conta não só o relevo, mas 

também a rugosidade aerodinâmica da envolvente; 

 Com base nas tendências futuras da expansão de Lisboa, modelaram-se vários 

cenários de previsão das modificações dos campos de ventos nas próximas 

décadas. 

Em 1942 é inaugurado o Aeroporto da Portela, que sucedia ao aeroporto fluvial de 

Cabo Ruivo, cujo contorno foi sendo preenchido por bairros com términos bem 

definidos pelas vias que os limitavam. Na década de 40/50 surgem P.U. para novos 

bairros (integrados no P.D.U.L.) que começaram a expandir-se para Norte em direcção 

ao aeroporto, à volta do qual se instalaram, sendo estes os Bairros de Alvalade, 

Encarnação, Olivais e Chelas (ver Fig. 5, pág. 12). 

Até meados do séc. XX no concelho de Loures o seu carácter manteve-se 

essencialmente rural, de exploração dos terrenos férteis providenciados pela várzea. 

No período compreendido entre os finais da década de 40 até à de 70 existe um 

rápido crescimento industrial, acompanhado pela formação de subúrbios próximos de 

Lisboa, adjacentes à zona do aeroporto.  

Durante este período de grande desenvolvimento, a ausência de planeamento urbano 

teve como consequência o desrespeito pela delimitação dos perímetros urbanos à 

volta do aeroporto. Criaram-se zonas periféricas desconectadas e a ocupação de 

grandes áreas rurais com habitações clandestinas formou uma coroa de edificado em 

volta do limite de Lisboa. Consequentemente a urbanização do concelho foi 

condicionada por dois factores: a distância e acessibilidade a Lisboa, e os eixos de 

comunicação estruturantes. 

Em Lisboa, nas décadas de 60/70, o crescimento anárquico ao longo das novas vias 

de comunicação acotovelava-se nas saídas tradicionais da cidade. A área industrial 

continuava a crescer ao longo da costa ribeirinha, principalmente na zona Oriental (ver 

Anexo 3 e 4, Planos Directores Municipais de Lisboa) e as zonas residuais, 

“resultantes do crescimento periférico da cidade, punham problemas de 

preenchimento do espaço urbano” (França, 2008). A topografia formada ao longo de 

muitos anos de processos naturais não foi vista como uma entrave ao crescimento da 

cidade. Vales, cumeadas e planaltos são preenchidos por edificado, não respeitando 

os processos naturais de drenagem provocando uma ocupação indiscriminada.  

Na década de 80, a «Alta de Lisboa» (zona Ocidental ao Aeroporto) começa 

timidamente a desenhar os seus próprios contornos com Telheiras, Lumiar e 

adjacentes bairros a Oeste que crescem em zonas com vestígios de carácter rural.  
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Figura 5) Fotografia aérea da zona do Aeroporto da Portela, 1947 (Fonte: Instituto 

Geográfico do Exército) O bairro da Encarnação está no final da sua construção, Alvalade 

tem a maioria dos seus contornos desenhados. Sacavém apresenta a malha urbana 

estendida para Oeste. O Aeroporto da Portela finaliza obras de expansão das pistas.
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A expansão do Aeroporto da Portela moldou o crescimento urbano devido às 

condições de segurança impostas (ver Anexo 5). A sua envolvente foi sempre uma 

área desejada para a construção devido às grandes vias que a zona possui e aos 

terrenos vagos que disponibilizava, resultando numa construção condicionada, por 

vezes mal planeada em termos ecológicos e urbanísticos, com uma diminuta ou 

mesmo inexistente rede urbana secundária que articulasse estes espaços. A falta de 

preocupação ecológica aleada ao planeamento incorrecto levou à fraca articulação 

entre os elementos culturais e físicos da região, comprometendo a qualidade de vida 

dos habitantes das zonas limítrofes (como se verifica na Fig. 6). 

  
Figura 6) Fotografia aérea do limite Norte do Aeroporto da Portela. Em primeiro plano, o Bairro de 
Santiago em Camarate (Autoria: Winston Smith, Fonte: http://www.airliners.net) 

2.2. Mobilidade no contexto da Área Metropolitana de Lisboa 

“Uma área metropolitana não é apenas um vasto espaço urbanizado” é uma extensão 

preenchida por paisagens rurais e naturais. É um território complexo composto por 

inúmeros aglomerados urbanos que se ligam através de uma rede de comunicação 

bem estabelecida, que por muitas das vezes intruje nos sistemas naturais que também 

fazem parte da complexidade da A.M.L. 

As inúmeras alterações ao longo das últimas décadas nos diversos concelhos da AML 

levaram à reestruturação e organização das vias de circulação de modo a acompanhar 

as exigências do progresso urbano. O crescimento à margem do Tejo, o aumento do 

número de habitações, juntamente com o aumento populacional e a polinuclealização 

da cidade levantou desafios de planeamento das redes de transportes e também à 
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apresentação de novas integrações na cidade. As redes, as interfaces, o 

estacionamento são cada vez mais consideradas como elementos essenciais para um 

bom planeamento e gestão do enredo de transportes urbanos. 

O suporte de transporte actualmente mais divulgado e expandido é a estrada para 

veículos motorizados, sendo utilizada tanto pelos transportes públicos como privados, 

espalhando a sua malha altamente conectada por toda a cidade, ligando pontos de 

interesse no seu contexto interior e exterior. Este sustentáculo de viagem é 

interceptado por outros meios de transporte e suas vias que também se integram na 

malha urbana da cidade, mais selectiva e restrictamente, apresentando-se mais fluidas 

e integradas na rede urbana através do Metropolitano e da linha ferroviária cujas 

vertentes ribeirinha e interior proporcionam o acesso do centro da cidade a outros 

aglomerados exteriores a Lisboa e Loures. 

Para além da rede viária, existe uma ‘rede natural’, formada pelos Parques Naturais, 

Reservas e Paisagens Protegidas que também se encontram ligados (ou 

potencialmente) e facilmente acessíveis graças à modernização dos acessos. Esta 

‘rede verde’ enquadra-se no cenário da A.M.L. e, a um nível mais aprofundado, com o 

Aeroporto da Portela, visto que ambos partilham relações directas com as inúmeras 

interfaces de conexão urbana, criadas para simplificar a comunicação entre locais que 

se encontram distantes uns dos outros (ver Fig.7, pág. 15). 

Estas ocorrências especiais na paisagem, bem como os espaços verdes de menor 

escala que se encontram nos diversos aglomerados urbanos, necessitam igualmente 

de estar articulados na malha actual de vias de comunicação. A sua integração neste 

sistema é fundamental para estabelecer relações fortes entre zonas de natureza 

protegida e jardins e pequenos parques que projectam a preocupação da existência de 

áreas verdes dentro das cidades. 

O Aeroporto da Portela encontra-se rodeado e infiltrado por todas as qualidades de 

transportes e vias, estando bem localizado na cidade ficando bem conectado pela 

necessidade que existiu de expandir o edificado e de melhorar a acessibilidade entre 

os diversos núcleos que surgiram. Encontra-se servido pelas vias para automóveis 

privados, pelos serviços providenciados pelos autocarros e táxis e também pela 

estação de Metropolitano, inaugurada no Verão de 2012 (ver Fig.8, pág. 16). Porém, a 

existência de uma rede bem organizada de meios de transporte passivo, como é o 

caso das ciclovias permanece apenas reservada a alguns locais de Lisboa e 

inexistente em Loures. Estas vias reservadas à circulação de bicicletas encontram-se 

muito bem organizadas noutras capitais da Europa, como Copenhaga ou Berlim, 

porém em Lisboa e arredores a sua expansão permanece inconsistente. Ao observar o 

Desenho 1 conclui-se que as ciclovias poderiam estar melhor estruturadas, a sua 

malha mais difusa pela cidade e estabelecendo mais pontos de contacto entre si e 

outros meios de transporte. 

Igualmente observável na Fig. 8, o isolamento a que o recinto do aeroporto está sujeito 

quanto à sua ligação com a rede de infraestruturas de Lisboa e arredores. A área 

permanece, desde a sua construção até à actualidade, como um local isolado e 

intransponível. A falta de percursos que o desvendem cria uma barreira física que não 

permite a articulação, criando quebras de ordem urbana, cultural e ecológica. O local 
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do aeroporto é uma ilha envolvida pelo metropolitano e por estradas que evitam 

infiltrar-se no seu interior pondo em causa a permeabilidade, a troca e a continuidade. 

Na possibilidade expressa através do exercício de proposta, o local do aeroporto tem 

de estar melhor servido de infraestruturas de comunicação e transporte que permitam 

uma melhor articulação com a cidade e, a uma maior escala, com a AML. O seu 

isolamento actual tem de ser transposto, permitindo a inserção do Parque do 

Aeroporto tanto a nível ecológico como cultural, promovendo e divulgando o seu 

usufruto. A existência de uma rede bem estruturada de transportes é fundamental para 

o futuro do parque como sistema integrante de Lisboa e Loures e para que a infiltração 

e comunicação não sejam postas em causa. 

 

Figura 7) Relação espacial entre vias de acesso principal e elementos marcantes da Estrutura Ecológica 

da Área Metropolitana de Lisboa com o Aeroporto da Portela (Fonte: Autora) 
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Figura 8) Rede de Transportes Públicos e Ciclovias nos Concelhos de Lisboa e Loures, Nível Territorial 
(Fonte: Autora) 
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3. AEROPORTO INTERNACIONAL DA PORTELA 

3.1. Contexto actual 

O Aeroporto de Lisboa representa uma grande porção da área de Lisboa e Loures, 

correspondendo a cerca de 500 hectares de espaço reservado para uso aéreo civil e 

militar. Este apresenta uma ligação rápida entre Portugal e o Mundo, sendo um dos 

aeroportos da Europa onde se efetuam mais escalas, mais trocas de passageiros e 

mais contacto com outras culturas, característica que deveria manter-se pela 

variedade de bairros existente ao seu redor.  

A circunstância da sua possível relocalização para fora da cidade de Lisboa é uma 

oportunidade considerada e estudada desde o início do século XXI. Apresenta-se 

como uma ocasião única para projectar cerca de 265ha de espaço aberto e restantes 

235ha de espaço construído com edifícios e infraestruturas de apoio ao funcionamento 

do aeroporto (ver Fig. 9). Esta última condição apresenta variadas condicionantes ao 

projectista devido à elevada área que apresenta e à escala de impermeabilização do 

solo para suporte de construção. A indispensabilidade de tais infraestruturas de apoio 

levou inevitavelmente à estruturação e construção do espaço para receber vias de 

acesso de asfalto, ocupando cerca de 123ha (sem incluir as pistas e estradas 

secundárias de auxílio).  

 

 

Figura 9) Fotografia aérea do Aeroporto da Portela e sua envolvente urbana 
(Fonte: http://www.airliners.net) 

 

http://www.airliners.net/
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A «Zona Ar», desimpedida de qualquer obstrução construída e visual, é constituída por 

duas pistas principais, com orientações específicas. Nestas fazem-se os 

«movimentos» (descolagens e aterragens) e nas pistas auxiliares os aviões deslocam-

se para os locais de carga/descarga de passageiros e bagagens ou para a zona 

central de abastecimento de combustível.  

A discussão da possível relocalização do Aeroporto da Portela para outros locais como 

a Ota ou Alcochete, mantém-se, contudo uma questão também se mantém. O 

aeroporto é um espaço bastante desejado por diversas entidades devido à sua grande 

área e a sua exploração conjunta. Enquanto a construção faseada de uma nova 

infraestrutura surge, o local continua a desempenhar as suas funções actuais, estando 

na eminência de não conseguir satisfazer as necessidades a que estará sujeita.  

Todos os estudos, avaliações e especulações tanto para o local do Aeroporto da 

Portela como para o novo aeroporto (que serviria Lisboa e arredores) ficaram 

momentaneamente interrompidos devido à privação económica pela qual o País está a 

atravessar. Porém no âmbito do exercício apresentado, este servirá para viabilizar o 

espaço do aeroporto tornando-o num espaço verde integrado na cidade que o rodeia, 

ligado à sua população envolvente e às exigências urbanas e ecológicas actuais e 

futuras impostas a um local desta qualidade e extensão. 

3.2. Envolvente urbana como condicionante da ampliação do aeroporto 

A partir do estudo dos tecidos da malha urbana envolvente, pretende-se neste capítulo 

encontrar referências de expansão e inclusão que permitam a articulação entre a 

cidade e o aeroporto. 

A envolvente do aeroporto ao longo dos anos foi alvo de profundas alterações a nível 

urbano, ecológico e social, moldando o território à sua volta através de novos bairros. 

O crescimento da cidade nos concelhos de Lisboa e Loures foi gradualmente 

aproximando-se e envolvendo o Aeroporto da Portela. A evolução destas foi inevitável, 

porém o planeamento urbanístico poderia ter consigo uma melhor relação entre a 

cidade e o aeroporto (ver Fig. 10, pág. 19). 

Cada um dos bairros adjacentes ao aeroporto, apresenta uma dinâmica própria entre 

espaço público e edificado, devido ao delineamento da sua malha urbana e às 

diferentes topografias que conferem a cada aglomerado a sua singularidade. A criação 

de bairros bem estruturados foi importante para a inclusão das pessoas na cidade não 

obstante estes deveriam também servir como meio de inclusão da estrutura ecológica 

urbana. Através da proposta apresentada para o Parque do Aeroporto pretende-se 

que os bairros se comportem tanto como uma extensão da cidade, como dos 

elementos naturais que a envolvem. 

Na maioria dos bairros a articulação com o exterior tem um carácter muito pouco 

pedonal, estando mais direcionada para a circulação automóvel. A hierarquia de vias é 

composta pelas principais ruas que atravessam os bairros desdobrando-se em vias de 

acesso local interior que por sua vez se ligam aos acessos pedonais “seguros, livres 

dos incómodos e perigos da circulação mecânica” (Nunes, 2007). Existe uma 

preocupação de circulação pedonal eficaz dentro dos bairros, porém a sua ligação 
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com a envolvente não se encontra bem programada. Partilhando o aeroporto como 

limite, o funcionamento e circulação interno tiveram de ser garantidos através da 

existência de infraestruturas comerciais, de recreio e de lazer, como parques e jardins 

públicos.  

Os bairros do Alto Lumiar, Encarnação, Alvalade e Portela apresentam um desenho de 

vias regular, enquanto os bairros de Chelas, Olivais, Camarate, Sacavém e Prior Velho 

possuem um desenho mais irregular e fluido, criando oportunidades diferentes para 

espaço verde público. Cada modelo de desenho dos bairros criou um local singular e é 

essa singularidade que deve ser vista como uma possível forma de articulação 

espacial do Parque Urbano do Aeroporto com a cidade e a estrutura ecológica. 

O isolamento do actual recinto do aeroporto é sobretudo um isolamento das 

configurações espaciais típicas dos tecidos urbanos consolidados sendo que a 

possibilidade de «disseminação» destes nas áreas actualmente devolutas poderá 

gerar linha regradores para o seu desenvolvimento e absorção urbanística.   

 

Figura 10) Malha urbana da envolvente do Aeroporto da Portela (Fonte: Autora. Baseado na 
representação disponível em http://europaconcorsi.com/projects/119438-Dissolving-

boundaries/images/1720710) 

 

http://europaconcorsi.com/projects/119438-Dissolving-boundaries/images/1720710
http://europaconcorsi.com/projects/119438-Dissolving-boundaries/images/1720710
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3.2.1. Aeroporto da Portela e sua relação com a envolvente 

O Aeroporto da Portela foi o primeiro aeroporto de Portugal, existindo actualmente 17 

aeroportos civis, 18 municipais e 11 militares. As primeiras considerações 

relativamente à existência de um aeroporto em Lisboa surgiram no início do séc. XX, 

sendo considerado “indispensável estabelecer o aeroporto no Campo Grande (…)” 3. 

Estando situado no limite de Lisboa, a construção do aeroporto parecia viável, porém 

estando sob a influência do sistema húmido, os terrenos não apresentavam suficientes 

condições para a movimentação das aeronaves. A polémica levou a que a C.M.L. 

construísse o aeroporto de Lisboa na Portela, de Sacavém.  

A subsistência da população que vivia próximo do aeroporto ainda era 

maioritariamente rural e a existência de uma área destinada para aeronaves não 

impedia os hábitos de sobrevivência desta. A identidade cultural ainda se encontrava 

muito interligada com os processos ecológicos da zona, ou seja com o que o Homem 

podia tirar da exploração da terra. Tal facto levou a que, a vedação do aeroporto fosse 

reforçada para impedir o atravessamento de pessoas com o seu gado para pastoreio. 

Este uso revela que a identidade cultural de um local não se altera com a 

transformação da paisagem, encontra-se dentro das pessoas que lhe dão 

continuidade (ver Fig. 11). 

A expansão do aeroporto e da cidade foi simultânea, mas cada uma gerida por 

necessidades diferentes, porém influenciando-se mutuamente. À medida que o 

aeroporto acrescentava a sua área (ver Fig.12, pág. 21), Lisboa desenhava novos 

contornos em meados do séc. XX. Em zona rural, no aeroporto, foram erguidas novas 

pistas e infraestruturas (ver Anexo 5) e para o aparecimento dos novos bairros foram 

traçadas novas estradas para delimitar a colocação do edificado de habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11) Vista aérea do Aeroporto da Portela e da zona rural envolvente, 1942 (Aeroporto de Lisboa 
1942 | 2007, Ana Aeroportos de Portugal) 

                                                            
3 Citação retirada do livro Aeroporto de Lisboa 1942 | 2007, ANA Aeroportos de Portugal 
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Figura 12) Fotografia aérea da zona do Aeroporto da Portela, 1967 (Fonte: Instituto 
Geográfico do Exército) Alvalade, Encarnação, Olivais e Sacavém já se encontram com um 
desenho definido. Enquanto novas estradas surgem, os diversos bairros de Camarate 
crescem e a malha urbana do Concelho de Loures aproxima-se com a de Lisboa, envolvendo 
gradualmente o aeroporto. 
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A permeabilidade de trocas com o exterior dos bairros é um factor potenciador de 

ligações com a zona do aeroporto. As vias de circulação pesada automóvel (como a 2ª 

Circular, o IC 17 e o novo prolongamento da autoestrada a Oeste do aeroporto) 

funcionam como uma forte barreira a priori intransponível. Porém a articulação com os 

parques envolventes e a criação de novas ligações pedonais com a área de 

intervenção promovem a inclusão dos bairros envolventes na proposta do Parque do 

Aeroporto. A sua matriz revela orientações de vias cuja extensão permite o desenho 

de uma zona urbana, dentro do aeroporto, ligada à cidade. 

Tais extensões encontram-se visíveis e devem ser tidas em conta na proposta 

apresentada que pretende a articulação do espaço envolvente com o Parque do 

Aeroporto. Nas figuras que se seguem são esquematizadas potenciais ligações dos 

bairros com a zona do aeroporto, baseadas nas extensões axiomáticas de vias 

existentes, bem como no carácter histórico e social que algumas destas extensões 

comportam. 

De acordo com a natureza das potenciais ligações dos bairros com o aeroporto, 

dividiu-se o seu carácter em três vertentes: 

 Urbana, referente ao tecido edificado (expressa por uma seta a preto); 

 Associada a Sistema Húmido (representada por uma seta a azul); 

 Associada a parque ou jardim público (representada por uma seta a verde). 

As ligações representadas são resultado da interpretação das relações dos bairros 

envolventes com a área de intervenção. Cada ligação aproxima e facilita a troca de 

fluxos, possibilitando a inclusão do Parque do Aeroporto na cidade. A existência 

destas ligações também permite que processos ecológicos se desenvolvam mais 

facilmente devido à presença de corredores verdes contínuos que se prolongam por 

Lisboa e Loures. 

 

Figura 13) Esquema de potenciais entradas através do bairro da Encarnação para a zona do Aeroporto 
(Imagem aérea adaptada de Microsoft Corporation, DigitalGlobe © 2013) 

Vale do Silêncio 

Encarnação 
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Figura 14) Esquema de potenciais entradas através do bairro de Alvalade para a zona do Aeroporto 
(Microsoft Corporation, DigitalGlobe © 2013) 

 

Figura 15) Esquema de potenciais entradas através do bairro do Alto Lumiar para a zona do Aeroporto 
(Imagem aérea adaptada de Microsoft Corporation, DigitalGlobe © 2013) 
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Figura 16) Esquema de potenciais entradas através do bairro da Portela (em baixo) e Prior Velho (em 
cima) para a zona do Aeroporto (Imagem aérea adaptada de Microsoft Corporation, DigitalGlobe © 2013) 

 

Figura 17) Esquema de potenciais entradas através de Sacavém para a zona do Aeroporto (Imagem 
aérea adaptada de Microsoft Corporation, DigitalGlobe © 2013) 
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Figura 18) Esquema de potenciais entradas através dos bairros de Camarate para a zona do Aeroporto 
(Imagem aérea adaptada de Microsoft Corporation, DigitalGlobe © 2013) 

3.3. Carácter das Vias com Ligações ao Aeroporto 

As antigas ligações existentes posteriormente à construção do aeroporto foram 
irremediavelmente apagadas do contexto cultural de Lisboa e Loures. As azinhagas, 
percursos e quintas que antes persistiram no local foram substituídas por pistas e 
novos acessos que ligavam a cidade ao planalto do aeroporto (ver Anexo 10). 
Estradas como a Estrada Militar de Lisboa e percursos ancestrais de Loures foram 
amputados para dar lugar às novas infraestruturas de aviação e devido tanto à 
expansão do aeroporto como da cidade, toda uma paisagem rural foi transformada. 

Não obstante, o carácter e marca destas vias rurais foram incorporados na análise e 

projecto para o Parque Urbano do Aeroporto através da sua representação e inclusão 

no desenho de novos percursos baseados nos existentes antes da década de 30. A 

actual rede de vias existente na envolvente do Aeroporto de Portela tem algumas 

extensões reflectidas em linhas pré-existentes de expansão da cidade representado 

azinhagas e caminhos rurais presentes no território desde o início do séc. XX. 

Actualmente a marca dessas antigas estradas foi desaparecendo dando lugar a novas 

vias, mais rápidas e convenientes. Exemplos dessas vias são a Avenida General 

Norton de Matos (2ª Circular), o Eixo Norte-Sul (IP 7) e a CRIL (IC 17), cujos 

carácteres de circulação intensa de automóveis impossibilitam a circulação pedonal, 

bem como a projecção de locais destinados a actividades de recreio e lazer.  

A representação dessas vias foi essencial para a análise e comparação das vias 

registadas no início do séc. XX na «Carta Fiscal de Lisboa» (ver Anexo 11), 

juntamente com os registos da C.M. Loures das azinhagas e percursos existentes 

também em finais do séc. XIX. É possível observar, nos esquemas que se seguem, a 

Bº Boavista 

Bº São 

Francisco 
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representação das vias de expansão dos concelhos de Lisboa e Loures (feitos com 

base nas cartas mencionadas) no início do séc. XX que partilham uma ligação directa 

ao local onde foi construído o Aeroporto da Portela (ver Desenho 2, pág. 27). Após a 

criação de um mapa semelhante, porém representando as vias de expansão actual 

que também possuem uma ligação directa ao actual local do aeroporto (ver Desenho 

3, pág. 28), foi possível aferir quais os perfis de estradas actuais que coincidem com 

os perfis de estradas ancestrais (ver Desenho 4, pág. 29). Esta coincidência entre vias 

ancestrais e actuais, que partilham uma ligação objectiva com o aeroporto, 

proporcionou a escolha das entradas preferenciais para o local da proposta do parque.  

Esta opção não se prende principalmente com questões de acessibilidade mas 

igualmente com questões de reconhecimento espacial e hierarquia ou coincidência 

das vias ancestrais com linhas de cumeada e talvegue, identifica-se também e em 

particular com a antevisão da possibilidade de articulação da área de intervenção com 

alguns valores culturais e paisagísticos do espaço envolvente. 

A proposta para o Parque do Aeroporto teve em consideração a actual rede viária da 

cidade que se encontra analisada pela revisão do P.D.M. em 2011, no qual se 

propõem novas ligações automóveis a Norte da cidade de Lisboa, nomeadamente a 

ligação da Av. Santos e Castro com o Campo Grande, através da estrada denominada 

por «Campo Mineral» (ver Anexo 12 e 13), uma nova ligação entre a 2ª Circular e o 

Eixo Norte-Sul, a Oeste do limite do Aeroporto da Portela (classificadas no PDM como 

2º Nível - Rede de Distribuição Principal) e as novas avenidas e ruas que surgem à 

medida que o PUAL se desenvolve (3º Nível - Rede de Distribuição Secundária)4.  

O “Eixo Central da Alta de Lisboa é a continuação para norte até ao Lumiar e 

Galinheiras do Eixo Central da cidade (Av. da Liberdade/Fontes Pereira de 

Melo/República e Campo Grande). Este eixo pertence à rede viária integrante do 

P.U.A.L. e constitui a via mais estruturante do Plano através da qual se fazem as 

ligações entre a parte norte e sul daquele novo bairro e a transposição da 2ª circular 

até á Av. do Brasil e ao Campo Grande. Sendo um eixo de distribuição para esta área 

da cidade, possuirá para Norte uma ligação «directa» ao Eixo/NorteSul” 5. 

Com excepção da zona Norte, pertencente ao Concelho de Loures, a área do 

aeroporto só estabelece ligação pedonal através da Avenida de Berlim e esta é das 

menos convenientes e confortáveis para efectuar. Nos restantes limites, o aeroporto 

está cercado pelas vias mencionadas, não havendo qualquer contacto com os bairros 

envolventes, levando à conclusão de que a exclusão deste com a cidade de Lisboa e 

de Loures foi propositada devido ao uso que possui até à actualidade.

                                                            
4
 Informação retirada do Relatório da Proposta de Plano, Revisão do PDM de Lisboa, Março 2011 (pág. 160 e 161). 

5
 Informação retirada do Relatório da Proposta de Plano, Revisão do PDM de Lisboa, Março 2011 (pág. 160 e 161). 
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3.4. Relação entre Vias e Estrutura Verde 

A nível mais local, o suporte de viagem recentemente aplicado em Lisboa são as 

ciclovias destinadas à circulação de bicicletas em vias diferenciadas. Estas ainda não 

se encontram totalmente dispersas pela cidade ou ligadas entre si de um modo eficaz, 

encontrando-se implantadas em alguns dos locais mais frequentados e centrais, como 

as Avenidas Novas e a Frente Ribeirinha ou no Parque de Monsanto. 

Grande parte de Lisboa não se encontra enquadrada nesta rede para bicicletas e a 

ausência destas vias noutros bairros de Lisboa não promove o uso da bicicleta na sua 

totalidade visto que as pistas não atravessam os locais que mais facilmente ligam a 

cidade entre si ou proporcionam o reconhecimento de valores culturais e da paisagem.  

No concelho de Loures as ciclovias são inexistentes, e a sua presença não é auxiliada 

pelo relevo característico de Loures, no entanto existem zonas próximas do aeroporto 

que poderiam estar providas destas vias, integrando o Parque do Aeroporto no 

contexto urbano envolvente, incitando o uso de bicicleta por parte dos seus habitantes. 

A rede de transportes deve evoluir no sentido de promover melhor mobilidade, acesso, 

segurança e variedade e só através de uma interligação de todas as vias é que essas 

qualidades existirão (ver Fig.19, pág. 31). 

Outra componente que os suportes de transporte devem integrar é a convivência com 

sistemas verdes existentes e propostos no contexto urbano. Através desta 

coexistência de um conjunto de vias bem estruturadas, de natureza diferenciada, com 

elementos verdes pode-se pôr em prática da melhor maneira, duas componentes 

presentes em qualquer P.D.M. Pode-se afirmar que esta vertente vai de encontro aos 

principais objectivos do P.V.L. que são: 

 “Melhorar o ambiente natural e cultural da cidade e da qualidade de vida de 

residentes e utentes; 

 Contribuir para a (...) humanização das expansões urbanas mais recentes. (...) 

travar o despovoamento da cidade e a sua degradação física, social e cultural; 

 Refazer o contacto do habitante da cidade com a Natureza através da recriação de 

alguns troços da paisagem tradicional, de ecossistemas naturais e da instalação de 

novos espaços verdes urbanos e sistemas de recreio e desporto livre, em espaços 

abertos, biologicamente activos; 

 Propor a estrutura biofísica e as acções necessárias à estabilidade física de 

território e à existência dum ambiente natural propício ao desenvolvimento 

sustentável e psiquicamente equilibrado do ser humano.” (Telles, Magalhães, & 

Alfaiate, 1997) 
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Figura 19) Proposta de uma 
nova rede de Ciclovias no 
Aeroporto, Nível territorial 
(Fonte: Autora)
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3.4.1. O Parque do Aeroporto como suporte da Estrutura Ecológica 

Pretende-se neste capítulo desenvolver a importância da presença de elementos da 

Estrutura Ecológica na cidade e de que maneira o Parque Urbano do Aeroporto pode 

garantir o seu crescimento e articulação nos concelhos de Lisboa e Loures. O Parque 

do Aeroporto encontra-se inserido num contexto ecológico de grande importância, com 

agentes influentes como o Estuário do Tejo, o Parque Florestal de Monsanto e todos 

os espaços verdes que o rodeiam. Porém actualmente o Aeroporto constitui uma 

barreira física de grande dimensão que impede a ligação inerente destes agentes que 

pode existir. 

“Os espaços abertos enquadram-se no meio urbano de acordo com uma lógica, 

constituindo sistemas que articulam e estruturam o tecido urbano, e aos quais é 

atribuído um significado bem definido. (...) estes surgem na malha urbana, com meros 

resíduos do tecido edificado, constituído um somatório de partes desarticulados e sem 

a menor coerência.” É necessário que estes sejam interpretados como uma “estrutura 

indissociável da paisagem urbana onde se integram” (Telles, Magalhães, & Alfaiate, 

1997).  

A Estrutura Ecológica surge no meio urbano através da existência da E.E.U. que 

representa uma continuação da E.E.F. num meio artificial. A importância da E.E.U. 

deve-se à capacidade que possui, mesmo em ambientes pouco adequados, de 

conseguir prolongar uma nova estrutura com funções da E.E.F., preenchendo na 

cidade espaços com vegetação (ver Desenho 7, pág. 35). A existência de espaços 

verdes urbanos no seio de Lisboa e Loures manifesta a preocupação em criar espaços 

com vegetação para a população poder usufruir e neles socializar. O contacto com o 

material vegetal na cidade ocorre de um modo bastante artificial, mas as funções e 

vantagens deste contacto são importantes, dando viabilidade à E.E.U. 

O Parque Urbano do Aeroporto pretende ser apresentado como um elemento 

integrante da E.E.U., assegurando a sua articulação com o P.V. através da integração, 

no seu projecto, de elementos como a Estrutura Verde, Estrutura Ecológica, Sistema 

de Vistas, Elementos e Estruturas do Espaço Rural e a Estrutura Verde Periurbana, na 

Margem Norte da A.M.L., presentes no P.V.  

A relação com a topografia e elementos que se ligam a esta também é importante para 

a participação activa do Parque do Aeroporto nas alterações que ocorrem devido à 

acção de não só agentes humanos mas também naturais. O Sistema Húmido dos 

concelhos de Lisboa e Loures estão muito ligados ao Estuário do Tejo pois grande 

parte das suas ribeiras desagua para o rio (ver Desenho 6, pág. 34). A localização 

planáltica do Aeroporto da Portela não o impede de estar ligado a estas ribeiras, pois 

de variados pontos dos seus limites existem vales bem marcados cujas cabeceiras se 

localizam próximas do aeroporto. 

A ligação da Paisagem envolvente ao centro da cidade e a criação de suporte para 

fluxos de peões de maior amplitude, separados de trânsito automóvel é essencial para 

que o Parque do Aeroporto funcione primeiro como uma E.V.P. Esta estrutura deverá 

ser constituída por elementos expressivos da paisagem anteriormente existente, tais 

como sebes constituintes da compartimentação da paisagem rural, (...) revestimentos 
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por vegetação climática e zonas de alimentação dos lençóis freáticos subterrâneos 

(Telles, Magalhães, & Alfaiate, 1997).  

Como é possível observar no Desenho 6 (pág. 34), as ligações estabelecidas com 

vales de Lisboa e Loures encontram-se bem expressas, estando a orientação das 

pistas quase propositadamente relacionada com estes vales. A sua união ao parque é 

quase intuitiva e bastante vantajosa em termos ecológicos, pois permite uma melhor 

articulação entre as entradas programadas entre o parque e a cidade facilitando trocas 

de biodiversidade entre toda a estrutura verde de Lisboa e Loures. 

A um nível mais local, a ligação da estrutura verde primária com a secundária é um 

passo importante para uma conexão eficaz entre a cidade e os seus espaços verdes, 

por constituir o último passo de articulação ecológica do Parque do Aeroporto. A 

“estrutura verde secundária penetra nas zonas edificadas apresentando um carácter 

mais urbano modificando-se ao longo do seu percurso para constituir ora um espaço 

de jogo e recreio, ora uma praça arborizada” (Telles, Magalhães, & Alfaiate, 1997). 

A relação entre o sistema húmido e a localização dos espaços verdes também é 

evidente quando sobrepostos. A sua simultaneidade de situação proporciona locais 

nos quais é possível, através de sistemas fluídos e indivisos pela cidade, o trânsito de 

processos ecológicos, envolvendo toda a malha urbana num sistema de 

biodiversidade conectado. Neste caso, o Parque Urbano do Aeroporto funcionaria com 

o elo final que une os corredores verdes de Lisboa e Loures com os seus sistemas 

húmidos e com toda a metrópole. 
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3.4.2. Ligações Visuais e Territoriais com a Unidade de Paisagem 

A tomada de consciência pelo observador de que o parque se encontra articulado com 

os diversos elementos naturais e culturais tem de estar patente, nomeadamente pela 

orgânica estrutural dos sistemas de articulação lineares em mancha arborizado ou 

conjuntos edificados. Estes aspectos podem ser-nos comunicados ao nível dos vários 

sentidos sendo que as relações visuais ou cénicas imediatas ou cumulativas em vários 

momentos que concorrem determinantemente para a apreensão, georreferenciação e 

espacialização. A relação visual apenas acentua a ligação evidente entre estes 

elementos e o Parque do Aeroporto por ser o contacto mais imediato que a pessoa 

tem com o local onde se encontra. 

A unidade de paisagem, sendo esta "uma realidade que mantém as mesmas 

características numa área com dimensão significativa" (Marcelino, 2002), é composta 

por uma paisagem dinâmica e tem no contexto ecológico a sua base de delimitação, 

por serem estes que, determinam, através da sua interacção complexa, a Estrutura 

Fundamental da Paisagem. “A paisagem é assim, na generalidade do território 

europeu, uma paisagem cultural, expressão dos diversos recursos naturais existentes 

mas também da acção humana sobre esses recursos. A paisagem natural é aquela 

onde a articulação dos diversos factores naturais ao longo do tempo não foi afectada 

pela acção humana” (d’Abreu & Correia, 2001). 

 

A unidade de paisagem é também uma unidade espacial e de relações antrópicas, um 

domínio onde as interações se adensam e complementam, O Parque da Portela 

inscreve-se numa unidade de paisagem passando a fazer parte integrante e 

propulsionando as dinâmicas e os processos que esta encerra. No entanto, a 

resiliência ecológica da paisagem é determinante para a sustentabilidade dos usos 

antrópicos que a deveriam modelar dentro de limiares de sustentabilidade. A sua 

relação imperativa com a paisagem cultural faz com que estas duas componentes 

formem a unidade de paisagem característica que envolve o Aeroporto da Portela, 

estando ambas intimamente ligadas e concorrem para a sua caracterização. 

A cidade de Lisboa é invadida por uma intrusão visual de novas edificações, cujos 

volumes e altura comprometem a leitura panorâmica dos vales e planos afastados, 

desvalorizando e obstruindo as suas panorâmicas (ver Anexo 14). A dificuldade de 

encontrar uma vista desimpedida deve-se à falta de estudo de planificação dos 

edifícios, da sua organização e escala, resultando num agrupamento de estruturas que 

crescem desordenadamente na paisagem citadina.  

Em Loures o crescimento de aglomerados urbanos preenchem actualmente a 

paisagem acidentada do concelho. Perfazendo a margem Este, ladeando o vale do 

Rio Trancão e a zona Sul da Costeira de Lousa-Bucelas, o crescimento urbano foi 

contaminando a paisagem de Loures, oferecendo vistas resultantes de uma instalação 

anárquica. O desenvolvimento industrial proporcionou a construção de edifícios sem 

qualquer relação física ou estética com a envolvente. Antes uma paisagem agrícola e 

natural, Loures agora é caracterizada por uma paisagem de habitação e produção, na 

qual as panorâmicas estão completadas por colinas de residências. 
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O concelho de Loures é caracterizado por um conjunto de unidades de paisagem que 

compõem o seu território diversificado. Caracterizado por uma vasta e fértil várzea, 

navegável até meados do séc. XVIII, e pelo seu relevo acentuado Loures apresenta 

diversas vertentes «naturais» e humanas. O conjunto referido é formado pelas 

Várzeas de Loures e de Bucelas (de onde vêm os afluentes do Rio Trancão), pelo 

Sistema Serrano de Alrota (com situações de alternância entre vale e cumeada), pela 

Encosta do Complexo Lisboa-Mafra de relevo suave, pelo Planalto de Sacavém a Stª. 

Iría da Azóia, pelo Sistema de Costeiras Ponte de Lousa-Bucelas e pelo Sapal que 

antecede o Estuário do Tejo (Marcelino, 2002).  

“A beleza dos panoramas está hoje, em parte, desfeita pela obstrução de edifícios 

obesos e as perspectivas locais limitadas por um jogo caótico de grandes empenas” 

(Telles, 1995). A altura dos edifícios construídos, o desfasamento da sua escala e os 

conjuntos mal estudados, “para além de apertar a imagem panorâmica tem contribuído 

para a saturação de espaços abertos e das infraestruturas.” (Telles, Magalhães, & 

Alfaiate, 1997). A saturação de edificado na envolvente do Aeroporto da Portela, 

estando actualmente rodeado por edificado não impede no entanto o seu 

relacionamento com a paisagem que o rodeia.  

Aproximadamente a 100m acima do nível do mar e numa situação planáltica, o 

aeroporto encontra-se no topo de um anfiteatro natural virado para um dos maiores 

estuários de Portugal. A sua localização foi escolhida devido a questões de segurança 

para com a cidade de Lisboa, localizado a 7km de distância do meio urbano ainda em 

desenvolvimento durante o séc. XX, e pela topografia local que permitiu a instalação 

de uma grande infraestrutura com baixos custos de preparação do terreno. 

 

 

Figura 20) Em primeiro plano o Aeroporto da Portela, em segundo a Costeira Lousa-Bucelas em Loures, 
2004 (Fonte: Ariel Schocron, Disponível em http://www.airliners.net)  

http://www.airliners.net/
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Estando instalado num planalto, gozando de uma limitação para edificação nas 

proximidades, o seu horizonte abrange evidências paisagísticas que diferem pela 

composição geológica, condição e talhe. A Norte é possível observar os relevos 

distantes da Costeira de Lousa-Bucelas, a Poente “o perfil denteado da Serra de 

Sintra” e a Sul, “o dorso maciço dos enrugamentos calcários” da Serra da Arrábida 

bem como a Serra do Louro onde assenta o Castelo de Palmela (Freire, 1924). A 

Nascente, depois de passarmos o Estuário do Tejo que se espraia por Montijo e 

Alcochete, encontram-se os terrenos planos do Ribatejo, sendo um contraste 

interessante visto que toda a envolvente de Lisboa é cercada por realces bem 

evidentes.  

O Parque do Aeroporto é um dos raros pontos, localizado numa posição estratégica 

para proporcionar acesso a panorâmicas que hoje estão fora do acesso ao público 

(ver Fig. 21). Ao garantir vistas desimpedidas a toda a população, o Parque do 

Aeroporto ficará conhecido, entre outras características, por este atributo particular 

que permite às pessoas observar formações naturais de não só grande interesse 

paisagístico, mas também ecológico e estético. Poderá ainda destacar-se pelas 

dinâmicas e processos nele gerados nomeadamente os de natureza antrópica com os 

quais se pretende encontrar equilíbrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21) Análise local das relações espaciais entre o Aeroporto da Portela e o seu contexto 
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A área em questão possui poucos pontos naturais elevados que permitam absorver a 

envolvente, tendo como única situação uma pequena colina com cota máxima de 

aproximadamente 120m acima do nível do mar, no limite Noroeste do aeroporto (20m 

acima da cota média do terreno). Porém existem estruturas edificadas como a Torre 

de Controlo a Oeste e três Torres de Radar (uma destas desactivada) que pela sua 

altura, asseguram uma vista interessante, e serão mantidas.  

Estas cinco estruturas apresentadas têm imenso potencial para valorizar o espaço do 

futuro Parque do Aeroporto, caracterizando-o como um ponto a partir do qual se 

podem observar diversas unidades de paisagem que chegam tão longe quanto a vista 

alcança. O Parque, para além da sua função de integração social, ambiental e urbana, 

pode servir também para integrar as vistas envolventes, algo que só é possível fazer a 

partir dos miradouros da Costeira de Lisboa (Calçada de Carriche), a Sul que 

envolvem a Baixa de Lisboa, ou através da Costeira de Lousa-Bucelas, em Loures. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22) Vista da Serra da Arrábida a partir do Aeroporto da Portela, 2012 (Fonte: Autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23) Vista da Costeira de Lousa-Bucelas a partir do Aeroporto da Portela, 2012 (Fonte: Autora) 
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Figura 24) Vista do Estuário do Tejo a partir do Aeroporto da Portela, 2012 (Fonte: Autora)
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4. CASO DE ESTUDO 

A oportunidade de criar um Parque Urbano no local do Aeroporto da Portela é sem 

dúvida uma ocasião rara e que se pretende desenvolver neste exercício. O caso em 

questão não é exclusivo de Portugal, por todo o mundo existem situações 

semelhantes nas quais o aeroporto, que inicialmente se encontrava distante da cidade, 

foi envolvido pelo crescimento urbano e inevitavelmente desactivado, dando lugar a 

um espaço com imenso potencial.  

A conversão do Aeroporto de Tempelhof, em Berlim, num grande Parque Público 

concentra-se numa ocorrência recente de intervenção na cidade, que se poderia 

designar no âmbito do conceito de «Landscape Urbanism». Este parque, fruto de uma 

nova visão de reapropriação de espaços de grande escala, surge no contexto urbano 

como um exemplo a seguir relativamente à sua circunstância excepcional de 

(re)nascimento, à sua contribuição para a paisagem como meio estruturante de 

organização urbano e pelo seu sustentável sistema de gestão. 

 

Figura 25) Vista aérea de Berlim com Tempelhof como grande área verde abaixo do centro da imagem 
(Fonte: Microsoft Corporation, DigitalGlobe © 2013) 
 

4.1. Aeroporto de Tempelhof  

Localizado a Sudeste do círculo interior de Berlim, a aproximadamente quatro 

quilómetros do centro, o Tempelhof Parkland representa a capacidade que um local 

tem em assumir, ao longo do tempo, variados usos. A sua área total abrange 

aproximadamente 386ha (incluindo edifícios que serviam o aeroporto) sendo a área 

relativa às pistas, «Zona Ar», correspondente 209ha, 54% da área total (ver Fig.26, 

pág. 42). 

A sua área, ao longo dos séculos, tem dado lugar a variados usos (ver Anexo 15), 

passando pelo Império da Prússia, por um aeroporto e chegando à sua forma actual 

de parque público. O local encontra-se inevitavelmente ligado à noção de 

metamorfose, no qual a transformação é aceite como evolução e cada nova fase abre 

um novo leque de possibilidades. Um dos principais aspectos que define a 
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Arquitectura Paisagista, como agente influenciador é a sua capacidade de lidar com o 

«tempo», naturalmente lidando com o progresso, contribuindo para se integrar num 

mundo em constante fluxo e alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26) Vista aérea do Tempelhof Parkland (Microsoft Corporation, Pictometry Bird’s Eye © 2010) 

 

4.1.1. Âmbito do Caso de Estudo 

A evolução da cidade levou a que os aeroportos ficassem cada vez mais inseridos no 

meio urbano, em vez de estarem ausentes deste. Com o crescimento urbano, Berlim 

tornou-se numa cidade que aglutinava aeroportos, tornando-os parte das 

infraestruturas citadinas. Este fenómeno, que se verifica também noutras cidades, 

agravou a qualidade de vida, condições de segurança e níveis de poluição e sonoros 

dos bairros da envolvente dos aeroportos.  

Novos aeroportos foram construídos, na tentativa de os afastar o mais possível do 

núcleo de Berlim, garantindo no entanto acesso rápido e facilitado à cidade. A 

inevitável expansão urbana contribuiu para o encerramento de diversos aeroportos em 

Berlim, sendo o mais recente fecho o de Tempelhof e de Tegel (ver Anexo 16). A 

importância associada à segurança e saúde dos cidadãos, relativa à proximidade dos 

aeroportos dos centros da cidade, leva a abordar questões de avaliação do 

crescimento urbano, de bem-estar e do seu impacto na componente ecológica da 

cidade. O encerramento de Tempelhof e o recente concurso de ideias para Tegel6 

fizeram com que o aproveitamento destas grandes áreas fosse considerado como uma 

vantagem tanto para a cidade como para os seus habitantes. 

Após o encerramento do Aeroporto de Tempelhof, os habitantes de Berlim 

recuperaram uma grande área que foi transformada numa infraestrutura de transporte, 

num local excepcional de desenvolvimento urbano público. Após 200 anos de 

funcionamento militar, este local teve a oportunidade de se tornar num elemento 

renovado no interior da cidade através do concurso Open Landscape Planning, 

                                                             
6 

Informação retirada do Concurso Público Schinkel-Wettbewerb 2013: Transformation TXL para o 
Aeroporto de Tegel  
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Tempelhof Parkland lançado pelo Departamento do Senado para o Desenvolvimento 

Urbano, Divisão de Planeamento Urbano e Projectos de Berlim (Senate Department 

for Urban Development, Urban Planning and Projects Division). A oportunidade de 

criar algo para que toda a cidade de Berlim pudesse usufruir foi um grande desafio de 

planeamento paisagístico, urbanístico, arquitectural e ecológico.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27) Pista de aviões do antigo Aeroporto de Tempelhof Parkland, 2011 (Fonte: Ana Mendes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28) Limite Sul do Tempelhof Parkland, 2011 (Fonte: Ana Mendes) 
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Figura 29) Actividades desportivas no Tempelhof Parkland, 2011 (Fonte: Enrico Verworner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30) Actividades desportivas no Tempelhof Parkland, 2011 (Fonte: Enrico Verworner)  

4.1.2. Contexto Histórico e relação com a Actualidade 

A criação do Tempelhofer Freiheit Park foi consequência da desactivação do 

Aeroporto de Tempelhof em 2008 e da necessidade de conservação e transmissão do 

carácter e simbolismo do local aos berlinenses e a todo o Mundo. Os primeiros 

registos datam do séc. XIV, quando a floresta que aí existia deu lugar a um campo 

agrícola, necessário para o abastecimento das recém-criadas cidades de Cölln e 

Berlim.  

No séc. XVIII foi usado para paradas militares, porém à medida que o crescimento da 

população exponenciava e a cidade se expandia, a planície de Tempelhof 

permaneceu uma grande área verde aberta devido ao papel militar que lhe fora 

atribuído, possibilitando o seu uso para exercícios que fossem necessários (ver Anexo 
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16). Esta característica será mantida para proveito projectual do Parque de Tempelhof 

devido ao seu carácter histórico e como critério de sustentabilidade da biodiversidade 

e de viabilidade económica. A abertura criada pelo abate das árvores proporcionou ao 

local de Tempelhof uma abertura de espaço característica que ainda hoje é mantida. 

Em 1922 iniciaram-se as construções do aeroporto de Tempelhof para satisfazer as 

necessidades de um aeroporto citadino, cujos aeródromos provisórios de Johannisthal 

e Staaken já não conseguiam satisfazer. Avistava-se então a apropriação de quase 

400ha de terrenos agrícolas para a construção de uma grande infraestrutura 

aeroportuária. A sua existência vasta para Berlim foi essencial pois era uma área 

bastante utilizada que provocou um crescimento direcionado da cidade para as suas 

proximidades. 

Em 1945, no final da II Guerra Mundial, foi ocupado pelas tropas Soviéticas que 

fizeram o memorável corte de acessos terrestres no qual Tempelhof serviu de ponto 

de abastecimento e trocas entre Berlim Ocidental e o resto do Mundo. Por este facto 

histórico, o Tempelhof Freiheit Park deve ser visto como um símbolo forte de 

resistência, devendo ser preservado e transmitido. O registo cultural do próprio espaço 

e das populações à sua volta são muito marcados e assumidos com clareza no 

desenho do parque. Neste contexto actual, o parque surge como elemento agregador 

e articulador das diversas dinâmicas que fazem o local funcionar como um todo. 

Em 1996 foi assinada a Resolução de Consenso com o objectivo de desativar os 

Aeroportos de Tegel e Tempelhof e manter um único aeroporto em Berlim, o de 

Schöenfeld, por estar mais afastado dos limites da cidade e por ser mais económico 

do que manter três aeroportos em funcionamento. Desde 2009 toda a área do 

Aeroporto de Tempelhof, incluindo os edifícios, são propriedade da cidade de Berlim e 

permaneceram em stand by até o surgimento do Concurso Open Landscape Planning 

destinado à reconversão do antigo aeroporto. 

4.1.3. Metodologia de Intervenção 

4.1.3.1. «Landscape Urbanism» no Planeamento Actual 

O termo «Landscape Urbanism» surge em 1996, durante a discussão sobre a temática 

Landscape as Urbanism entre os arquitectos paisagistas Charles Waldheim e James 

Corner. Aliada a questões relativas ao papel que a paisagem evolutiva tem no design 

urbano, surge a valorização da ecologia - e dos processos e contactos que 

compreende - enquanto campo que passa a integrar as metodologias de planeamento 

urbano iniciadas por Ian McHarg, explícitas na sua obra Design with Nature. McHarg 

não só tem em conta a noção da especificidade do local e dos seus processos 

biofísicos, como também a soma dos processos históricos, físicos e biológicos, que 

estes são dinâmicos, que constituem valores sociais e que cada área tem uma aptidão 

intrínseca devido aos factores acima mencioandos.  

Como as actuais práticas associadas a «Landscape Urbanism» rejeitam a 

«camuflagem» dos sistemas ecológicos por cenários bucólicos e naturais, sendo que 

as práticas do urbanismo contemporâneo recomendam o uso de sistemas 

infraestructurais conjugado com os sistemas verdes (Estrutura Ecológica Urbana), 
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formando e mudando a organização da ocupação urbana aliado aos factores 

económico e político (Waldheim, 2005).  

Antes da década de 90, paisagem e urbanismo foram mantidos separados por 

fronteiras profissionais, reforçadas por tácticas diferentes e métodos de trabalho. 

Juntando esses dois termos numa nova metodologia, gerou novas formas de abordar 

a condição das cidades e suas lógicas. O conceito «Landscape Urbanism» promove 

um «realinhamento» disciplinar no qual a paisagem, superando o papel da arquitectura 

como promovedor único do desenho urbano, se afirma como elemento importante no 

planeamento a curto e longo prazo (Waldheim, 2005). 

O conhecimento e aplicação das metodologias da ecologia vêm fundamentar 

cientificamente esta abordagem, que começa a ser muito mais do que uma mera 

manifestação da paisagem dentro da cidade. Passa a ser necessário a demonstração 

dos processos ecológicos intrínsecos de cada local, nos quais a paisagem abrange o 

meio urbano, sendo este último comparado aos sistemas ecológicos, resultado da 

inter-relação dos vários processos no decorrer do tempo. 

4.1.3.2. Tempelhof Parkland 

A metodologia utilizada no parque baseou-se em vários agentes que actuam no 

espaço directa e indirectamente, cada um contribuindo com determinado peso para a 

concepção do desenho final. O espaço em questão, uma macro área, apresentou-se 

como um grande desafio para conceber um espaço que conseguisse articular todas as 

inúmeras facetas existentes no meio urbano. 

O modo de intervenção neste espaço concentra-se essencialmente numa abordagem 

defendida por Charles Waldheim e muitos outros, na qual os elementos naturais – 

espaços verdes urbanos estruturados – em vez da arquitectura edificada, é cada vez 

mais o elemento principal de planeamento. O conceito de Landscape Urbanism 

baseia-se na adaptação, apropriação e flexibilidade como características de sucesso 

de sistemas naturais que se encontrem em meio urbano. “recycling spaces creating 

urban evolution” (Waldheim, 2005) é uma das principais fundamentos para criar novas 

oportunidades de inserção da natureza dentro da cidade. A Ecologia, o estudo do 

interactivo dos sistemas naturais, e a Arquitetura Paisagista, uma disciplina de projecto 

instrumental, estão neste momento a controlar o metabolismo urbano. 

GROSS.MAX. juntamente com Sutherland Hussey apresentaram uma proposta para 

Tempelhof Parkland, na qual a transformação de um aeroporto num parque público e a 

conversão de uma área fechada e rigidamente controlada num espaço aberto foram 

conseguidas. A metamorfose do local teria de se basear em conceitos de 

sustentabilidade de forma a garantir a existência, aceitação e sobrevivência do parque 

em Berlim.  

A proposta desenvolveu-se no sentido da área na sua periferia, local que sofre maior 

influência da envolvente, ser alvo de uma forte intervenção, funcionando tanto como 

área de triagem como bolsa protectora da área central. Os diversos agentes 

característicos do meio urbano influenciaram tanto o desenho do parque como a sua 
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futura relação com a cidade. A diversidade e complexidade do edificado, dos espaços 

verdes, da sua população e do seu carácter histórico pesaram nas decisões 

projectuais. A envolvente do parque é bastante movimentada e vivida pelos cidadãos 

de Berlim, o que aumentou as exigências de planeamento e enquadramento social e 

ecológico do Concurso Open Landscape Planning, para um local com elevada 

possibilidade de frequência e usufruto. 

Nos seus limites existe uma grande mancha edificada com carácter residencial, 

grandes espaços abertos entre os bairros envolventes, tais como o Volkspark 

Hasenheide a Norte (com 50 ha), os cemitérios em Columbiadamm e Neukölln (num 

total de 6), bem como outros jardins (mais localizados a Sul) e instalações desportivas. 

A variedade de espaços é característica desta parte da cidade (situada no Círculo 

Interior de Parques de Berlim, ver Fig. 31), no qual numerosos jardins, cemitérios e 

parques públicos foram traçados. 

 
Figura 31) Sistema de Parques e Jardins de Berlim, Círculo Interior de Parques 1-9, Círculo Exterior de 
Parques 10-17, Parques Naturais A-D 
(Fonte: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/berlin_move/de/hauptwege/grundlagen.shtml) 
 

Socialmente a área do antigo aeroporto figurava uma ruptura entre a continuidade dos 

bairros à sua volta e dos seus muitos díspares contextos sociais. Os bairros situados a 

Norte e Este apresentam uma maior densidade populacional, porém os bairros a Sul 

apresentam uma grande proporção de crianças, adolescentes e jovens adultos na 

população residente, bem como um grande número de habitantes descendentes de 

emigrantes. Encontra-se muito bem servido de transportes públicos e de 

infraestruturas rodoviárias que possibilitam a sua ligação a qualquer parte de Berlim 

em menos de uma hora. Cercado de estações de metropolitano (U-Bahn), comboio 

urbano (S-Bahn), ciclovias e percursos de autocarro, os bairros envolventes bem como 

a área do antigo aeroporto não está desligada do resto da capital.  

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/berlin_move/de/hauptwege/grundlagen.shtml
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Desde 1994 o Plano de Uso de Solo (estudo preliminar ao Plano Geral de 

Desenvolvimento e Planeamento Urbano «Master Development and Town Planning 

Scheme» ver Figs. 32 e 33, pág. 48 e 49) contemplava o encerramento do Aeroporto 

de Tempelhof e a sua ocupação por edificado e espaços verdes públicos. No plano 

proposto para Tempelhof, o seu centro apresentaria um espaço verde aberto que 

possibilitasse a ligação com toda a malha urbana envolvente, sendo envolvido por 

edificado a preservar (existente durante o funcionamento do aeroporto) e por novo 

edificado reservado à habitação que teria de permitir a integração dos bairros 

envolventes entre si e o parque. O projecto vencedor, tal como todos os propostos 

tiveram de ter em consideração o Plano de Uso do Solo (Land Use Plan) já existente 

em redor ao Aeroporto de Tempelhof, devido às intenções, por parte do Senado de 

Berlim, de construção de edificado em determinadas partes dentro da área do 

Tempelhof Parkland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32) Plano de Uso do Solo de Berlim, com localização de Tempelhof marcado a tracejado preto 

(Fonte: http://www.fbinter.stadt-berlin.de/fnp/index.jsp?Szenario=fnpak_en)  

 

http://www.fbinter.stadt-berlin.de/fnp/index.jsp?Szenario=fnpak_en
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Na Fig. 32 (pág. 48) é possível observar que a zona de Tempelhof foi seccionada em 

diversas áreas, cada uma afectada por uma diferente função: as zonas a rosa claro 

representam áreas reservadas à construção de edificado habitacional; o rosa escuro 

abrange uma zona especial de protecção de edificado, que visa à recuperação do 

emblemático edifício de apoio ao aeroporto; o castanho escuro representa uma área 

onde podem coexistir edifícios de carácter habitacional e de repartição; o cinzento é 

reservado a zona comercial e industrial; por fim o verde claro fica afectada a área 

com carácter verde. 

 

Figura 33) Representação da expansão urbana, planeada pelo Plano de Uso do Solo de Berlim, na 
envolvente de Tempelhof Parkland (Fonte: http://www.fbinter.stadt-
berlin.de/fnp/index.jsp?Szenario=fnpak_en) 

A existência de edificado na envolvente do parque (marcado a vermelho na Fig. 33) 

permite uma melhor articulação com a malha urbana adjacente. Como está 

representado nas Figs. 32 e 33 (pág. 48 e 49), o crescimento de edificado pressupõe 

uma relação tanto com a envolvente como com o interior do parque, prevendo-se uma 

interligação de elementos que permita a integração deste na cidade de Berlim. São 

previstas zonas residenciais intercaladas com zonas de outros usos, tais como 

comércio e escritórios, enquanto o centro da zona central de intervenção (a verde 

claro) se mantém livre de qualquer ocupação edificada. 

Determinadas áreas foram escolhidas para servirem como áreas de conservação da 

natureza, enquanto outras foram destinadas à «activação da natureza», através da 

instalação de infraestruturas que permitam ao visitante entrar em contacto ou 

conhecer melhor o espaço natural de Tempelhof. Essas áreas designadas por «Áreas 

Pioneiras» desenvolver-se-ão ao longo do tempo tanto com o espaço como com as 

pessoas com quem o lugar interage, desenvolvendo uma maior complexidade 

espacial. Várias áreas do parque têm uma actividade condicionada, prevendo-se que 

umas sejam naturalmente mais protegidas de um uso activo, nomeadamente através 

da criação de um grande prado central, enquanto outras se destinam a absorver a 

http://www.fbinter.stadt-berlin.de/fnp/index.jsp?Szenario=fnpak_en
http://www.fbinter.stadt-berlin.de/fnp/index.jsp?Szenario=fnpak_en
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energia de uma utilização mais activa, que simultaneamente propicia a protecção das 

primeiras. 

O local desempenha uma função importante na instalação e desenvolvimento da 

vegetação pioneira no contexto dinâmico das alterações climáticas (ver Fig. 34, pág. 

51). A atitude proposta para o crescimento de vegetação tem em conta a manutenção 

dos cobertos vegetais para que o espaço do parque não retorne a uma das suas 

formas mais ancestrais, anterior à preparação dos terrenos para a agricultura, a 

floresta (ver Anexo 17 e 18). 

Sem intervenção do Homem o espaço tornar-se-ia num campo de crescimento 

desgovernado, ocorrendo o processo de sucessão ecológica nas suas diversas fases, 

acabando com o local habitado por uma camada vegetal de grande estrato, 

contrariando o conceito de abertura que o parque quer transmitir.  

A ligação desta macro área à estrutura verde urbana de Berlim tem um impacto 

importante na sua articulação com esta e na influência de trocas que advêm da sua 

existência. Actualmente a existência de um parque de grandes dimensões resulta da 

existência de espaços industrializados abandonados, linhas de comboio em desuso e 

seus corredores e outros espaços caídos no esquecimento da cidade. A sua 

integração na cidade é tanto exigente conceptualmente como pragmaticamente e é 

aqui que a ecologia e a arquitectura paisagista entram para, através destes parques, 

introduzir ecossistemas capazes de se adaptarem à dinâmica citadina. 

O princípio da sustentabilidade está presente não só ao nível da garantia da activação 

dos sistemas vivos e da sua continuidade como na economia de meios quer de 

implementação quer de manutenção. Por outro lado o desenvolvimento de um 

processo de interacção com a população e dum faseamento da intervenção que seja 

geradora de uma melhor articulação social da população de diferentes etnias 

existentes no local possibilita a introdução do Parque Tempelhof Freiheit na cidade de 

Berlim. 
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Figura 34) Plano Geral da proposta vencedora dos gabinetes GROSS.MAX e Sutherland Hussey (Fonte: 

http://worldlandscapearchitect.com/gross-max-sutherland-hussey-win-parklandschaft-

tempelhof/#.Ua96jNK7JlM)

http://worldlandscapearchitect.com/gross-max-sutherland-hussey-win-parklandschaft-tempelhof/#.Ua96jNK7JlM
http://worldlandscapearchitect.com/gross-max-sutherland-hussey-win-parklandschaft-tempelhof/#.Ua96jNK7JlM
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5. TRIENAL DE ARQUITECTURA 2007  

Em 2007 a Trienal de Arquitectura, com o tema Vazios Urbanos | Urban Voids, 

abordou a possibilidade e (na altura confirmação) da relocalização do Aeroporto da 

Portela, “antecipando a disponibilização de uma superfície (...) numa localização 

estratégica e central relativamente à área metropolitana de Lisboa.” (Trienal de 

Arquitectra de Lisboa, 2007) Com a exposição apresentada pretendeu-se dar a 

conhecer, através das propostas e ideias de diversos profissionais, o que poderia 

surgir no local do aeroporto num horizonte temporal de 50 anos, caso a sua 

relocalização fosse concretizada. 

A primeira Trienal de Arquitectura em Portugal (2007) surgiu também no contexto de 

tentativa de avaliação do espaço vazio resultante da relocalização do Aeroporto da 

Portela e de projectação, apresentando diversos programos de reapropriação do seu 

espaço. Com os seguintes exemplos pretende-se fazer uma comparação de 

experiências e de projectos relativos à apropriação de um espaço de grande escala e 

o seu relacionamento progressivo com a cidade que o rodeia.  

“A selecção deste lugar, como suporte de reflexão, no contexto de uma exposição 

sobre paisagem e vazios urbanos” (Trienal de Arquitectra de Lisboa, 2007) não 

pretendeu dar respostas fixas ou encaminhar escolhas de projecção. Quis sobretudo 

transmitir a ideia de que a paisagem se enquadra no desenho da cidade e este tem de 

ser dinâmico e sempre preparado para a “transformação, adaptação e evolução” 

(Trienal de Arquitectra de Lisboa, 2007) das exigências de urbanismo 

contemporâneos. 

O espaço do aeroporto é então apresentado como um «território de transição», um 

local que após atingir o seu horizonte de exploração fica expectante para uma nova 

utilização. A analogia pode também ser aplicada a outras situações tais como aterros 

sanitários, edifícios abandonados, linhas férreas desactivadas (exemplo actual do 

Parque High Line em Nova Iorque), «vazios urbanos» que por alguma razão nunca 

lhes foi atribuída nenhuma função ou que foram esquecidos, sem lugar no crescimento 

da cidade. 

5.1. Confrontação com outras propostas apresentadas7 

No âmbito da exposição «Vazios Urbanos» foi requisitado a diversos ateliers que 

elaborassem uma proposta para o local do actual Aeroporto da Portela, no contexto da 

sua relocalização para outro local (na altura, a Ota). Em 2007 “O processo de 

relocalização da infraestrutura aeroportuária é politicamente afirmado e publicamente 

assumido, antecipando a disponibilização de (…) cerca de 500ha, numa localização 

estratégica central relativamente à área metropolitana de Lisboa.” (Trienal de 

Arquitectra de Lisboa, 2007).  

Surgiram propostas vindas das áreas de arquitectura paisagista, arquitectura e 

urbanismo, nas quais o local em questão era sempre avaliado como um vazio onde 

novas oportunidades de construção, relação e identificação estavam aliadas à cidade 

                                                             
7Informação retirada do livro Vazios Urbanos, Urban Voids, Trienal de Arquitectura de Lisboa (2007) 
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de Lisboa. As ligações com elementos naturais como o Rio Tejo e Trancão, ou com o 

“centro antigo” de Lisboa (a Baixa Pombalina) são recorrentes pois representam 

pontos «âncora» da cidade. Porém não foi efectuada nenhuma referência ao contexto 

histórico do local do aeroporto, no sentido de dar a conhecer à população o que existia 

anteriormente à sua construção. 

A referência ao «antigo», ao «pré-existente» é importante pois faculta ao espaço do 

aeroporto muito mais do que a circunstância do «vazio» do qual se parte para 

projectar. Todo o contexto histórico confere identidade cultural à área, confere uma 

articulação entre o passado, o presente e o futuro que tanto se quis criar com esta 

iniciativa. Permite dar a conhecer todo um contexto de aglomerados rurais, quintas 

percursos e modos de vida que actualmente não existem no meio urbano. Com esta 

exclusão que ocorreu na Trienal, houve uma lacuna de informação que poderia ser 

bastante importante e interessante para a criação de propostas melhor articuladas 

com a cidade de Lisboa. 

Através da apreciação das propostas apresentadas na Trienal de 2007 pretende-se 

expor aspectos que tenham sido evidenciados e explorados, usando-os para suportar 

e justificar a proposta exposta no presente exercício académico. È possível constatar 

que todas as propostas se focam na área do aeroporto como um local para servir, 

essencialmente, o concelho de Lisboa, acabando por deixar de parte o concelho de 

Loures, no qual o aeroporto também se insere.  

A natureza das propostas e abordagem diversificam de acordo com o que cada grupo 

pretendeu transmitir, porém recorda-se que as ideias apresentadas foram 

desenvolvidas num contexto social e económico diferente do actual e no qual o espaço 

do aeroporto era visto como um espaço vazio, um ponto de partida diferente do que se 

tem de tomar actualmente.  

5.1.1  «P-2050»  

Da parceria conjunta entre EMBAIXADA Arquitectura e In Motion Media Studios, 

surgiu a proposta «P-2050» que pretendeu desenvolver uma “ferramente interactiva de 

simulação urbana, oferecendo (…) a possibilidade de interagir” (Trienal de Arquitectra 

de Lisboa, 2007) com o espaço do aeroporto. A ideia era fazer um jogo interactivo no 

qual as pessoas pudessem influenciar o futuro da área, criando diversos cenários nos 

quais se podiam integrar meio urbano e meio natural. 

No final de cada simulação feita, eram recolhidas informações dessas mesmas 

simulações, criando uma “base de dados aferidora das ambições e pulsões da 

sociedade” (Trienal de Arquitectra de Lisboa, 2007). Por detrás deste processo 

participativo estava a ideia de que as cidades sempre foram construídas sobre a 

“direcção de regimes ditatoriais ou absolutos” (Trienal de Arquitectra de Lisboa, 2007) 

nos quais os processos participativos não tinham qualquer lugar para influenciar 

decisões de planeamento. A possibilidade do público participar no processo de plano, 

levou a novas conjecturas e formas de ver e criar a cidade. “Através de combinações 

simples procura-se mapear e incentivar ambições mais complexas” (Trienal de 

Arquitectra de Lisboa, 2007) para o vazio do Aeroporto da Portela.  
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A idealização do espaço através do jogo era o conceito principal e o actor era a 

pessoa vulgar que decidia o que surgia, ao longo de 50 anos (daí o nome «P-2050»), 

na qual era pedido ao jogador para elevar o seu nível de exigência perante o que 

podia surgir no espaço do Aeroporto. A possibilidade de dar a escolher o que criar e 

destruir, desenvolver e evoluir no local, foi excepcional, pois mais nenhum grupo 

proporcionou essa oportunidade. 

5.1.2. «VAZIO» 

A consagração do vazio, a preservação da clareira do espaço e condição de tempo 

são importantes noções que a PROAP decide conservar e aplicar no seu projecto. A 

presença de uma clareira só é possível quando existe um contraste entre cheio e 

vazio, que neste caso é garantido através da presença de edificado na envolvente da 

zona central e de outros equipamentos que serviriam os cidadãos. 

A proposta apresentada pela PROAP reside também no conceito de apropriação 

faseada do espaço, ou seja, a implantação do projecto decorre ao longo de um 

período determinado no local do Aeroporto da Portela. A apropriação do espaço é 

metódica, localizada e categorizada, sendo que cada espaço possui a sua identidade 

que funciona para um todo. Cada zona é destinada para um determinado uso, sendo 

ele habitação, recriação/lazer, transporte/viagem ou produção. 

A introdução faseada da proposta é essencial para que o espaço consiga sobreviver e 

integrar-se na cidade. Esta grande área encontra-se no cerne de uma área 

metropolitana dinâmica e “assume extraordinária relevância” (Trienal de Arquitectra de 

Lisboa, 2007) para o futuro de Lisboa como elemento que liga a sua estrutura 

ecológica e os seus cidadãos. 

5.1.3. «Eixo Aeroportuário» 

Fruto da parceria entre Gonçalo Byrne e Manuel Fernandes de Sá, a intervenção no 

local do aeroporto pretendeu ser o menos radical possível, aceitando que a cidade não 

se altera de um dia para o outro. O funcionamento do aeroporto não será interrompido 

repentinamente, este poderá continuar a existir mas não na totalidade da sua área.  

O conceito aplicado é o de «aero-cidade» na qual é proposto para a área do aeroporto 

“a reciclagem da pista principal (aprox. 3600m) em Eixo Boulevard urbano e a 

manutenção da operacionalidade da pista menor (aprox. 1400m)” (Trienal de 

Arquitectra de Lisboa, 2007) reduzindo o seu comprimento para que esta não 

intercepte o eixo urbano. Esta pista menor serviria um conjunto de aeronaves de 

pequeno porte, mantendo a sua aproximação com as outras interfaces de 

comunicação urbana (rodoviária, metropolitano, ferroviária, entre outros). 

São desenhados e projectados novos eixos urbanos para garantir a ligação deste novo 

eixo à envolvente urbana, com os quais também se promove a ligação a bairros 

próximos, “prolongando os eixos estruturantes” (Trienal de Arquitectra de Lisboa, 

2007) das partes históricas de Lisboa aglutinando-os à rede metropolitana na qual se 

insere. 
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A ligação com Lisboa é apoiada nesta proposta, a integração do espaço do aeroporto 

é considerada importante para o funcionamento deste com o contexto metropolitana já 

existente. Mais uma vez a preocupação com o tecido urbano existente é visível nesta 

proposta, pois é sabido que uma proposta, qualquer que seja a sua escala, tem de se 

ligar e tem de ser apropriada pelo meio onde se insere. Contudo o “conceito de 

resiliência urbana” (Trienal de Arquitectra de Lisboa, 2007) é bem marcado, no sentido 

em que a memória do aeroporto não se desvanecerá, o Efeito Portela continuará por 

muitas décadas mas podendo-se usar isso em favor da proposta. 

5.1.4. «Planalto» 

Neste projecto da GLOBAL as linhas de expansão da cidade estendem-se para dentro 

da área do aeroporto, facilitando a criação de eixos para o crescimento da cidade. O 

local é preenchido essencialmente por vias e edificado, cujo tecido se replica de um 

modo geométrico, segundo o eixo principal aproveitado pela orientação da pista 03-21. 

O pretendido é criar uma “Portela 2050 como o lugar centrípeto, onde se instalaram as 

funções centrais governativas” (Trienal de Arquitectra de Lisboa, 2007) diminuindo a 

pressão existente sobre os centros históricos de Lisboa, possibilitando a sua 

conversão em áreas para habitação. Com esta relocalização de serviços é proposto 

aliviar sucessivamente os subúrbios que rodeiam Lisboa. 

Portela transforma-se de um vazio para um centro, no qual surgem corredores 

inseridos na estrutura ecológica da cidade, configurando o desenho de espaços 

públicos e contrastando com o cheio criado pelo edificado.
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6. PROPOSTA 

6.1. Objectivos 

O Parque Urbano do Aeroporto tem como objectivo tornar-se um parque para todos os 

que vivam na Área Metropolitana de Lisboa, apresentando como grandes prioridades a 

integração e a acessibilidade entre os bairros envolventes, especialmente para os 

contextos que se encontram mal servidos de equipamentos ou espaços públicos, na 

cidade de Lisboa e Loures. O local em questão é um local que necessita de espaço 

para evoluir, de um plano que seja adequado a alterações que ocorram segundo as 

necessidades dos seus utilizadores. 

Grandes parques desempenham um papel vital como catalisadores sociais, pois os 

processos pelos quais surgem implicam uma dimensão social na qual o cidadão 

apreende o espaço através do desenho processual e das várias fases que vê surgir 

(Czerniak & Hargreaves, 2007). A escala do aeroporto justifica uma abordagem 

processual em termos de intervenção, visto que a projectação de algo muito específico 

e definitivo para toda a área em questão seria imprudente e ingénua. Por isto um dos 

grandes desafios deste local é o de projectar determinadas actividades, infraestruturas 

e espaços que possam ser alvo de mutação quando necessário, bem como o da 

criação de um parque que se integre e consiga servir adequadamente a população 

alvo. 

A intervenção faseada permite que o parque se desenvolva ao longo do tempo, 

albergando actividades e usos de diferentes naturezas, bem como recolher a 

experiência das primeiras apropriações e interação das comunidades sobre o espaço, 

chegando ao seu máximo potencial quando a população o tenha integrado no seu 

quotidiano, tornando-o parte da cidade e não interpretando-o como uma zona 

periférica da mesma. A possibilidade de as pessoas participarem na construção do 

parque, permite que este seja alvo de uma intervenção benéfica pois fica com a marca 

das pessoas que realmente o vão usar.  

A análise do local em questão serviu tanto para aferir as características físicas da área 

do aeroporto, como para determinar que qualidades o espaço possui (ver Fig. 35, pág 

57). Devido à grande escala e complexidade do espaço, os processos de planeamento 

terão de endereçar as principais desvantagens do espaço, cujas são:  

 Grande área impermeabilizada; 

 Numerosos edifícios; 

 Poucas ligações com o exterior; 

 Limitado por vias com forte circulação automóvel; 

 Falta de identidade perante os cidadãos. 

O Parque do Aeroporto deve primeiramente servir os bairros à sua volta devido às 

infraestruturas que pode disponibilizar, o contacto que possibilita entre os diferentes 

agrupamentos e à grande área que proporciona para convívio e organização de 

eventos com múltiplos intuitos. Esta ligação à malha social permitirá a vivência e a 

activação do espaço, pois existe uma grande entrada de vivências, exigências e 

expectativas para o Parque, moldando-o de acordo com esse input de informação.  
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Figura 35) Vista aérea do Aeroporto da Portela, Lisboa (Microsoft Corporation, Pictometry Bird’s Eye © 

2010) 

Foram agrupadas as seguintes particularidades que servem de atributos ao espaço: 

 Abertura de espaço e grande área (potencial para albergar diversas actividades); 

 Perceção privilegiada das unidades de paisagem reveladas pelas vistas (Costeira 

de Lousa-Bucelas, Monsanto, Estuário); 

 Localização (planalto elevado, próximo de bairros bem servidos); 

 Acessibilidades (existentes e potenciais); 

 Contacto com diversos elementos da Estrutura Ecológica (Ribeiras da Assunção e 

do Mocho, Vale de Chelas, Matas e Parques próximos); 

 Exposição solar todo o dia; 

 Relação cultural e física com conjunto circular «Monsanto, Benfica, Lumiar, Parque, 

Olivais e Rio Tejo»; 

 Articulação estratégica com o centro da cidade através de radiais implementadas 

sobre festos e talvegues. 

“To know where things should not exist and how to make voids in an increasingly 

cluttered world as landscape architects do is important” (Waldheim, 2005). Um dos 

principais desafios da execução da proposta, foi o de encarar um grande espaço e 

tentar compreender o que fazer e onde. Esta particularidade alertou para a 

necessidade de avaliar um espaço que se conseguisse integrar no seu contexto 

urbano e ecológico, equilibrando áreas construídas com as áreas desocupadas, 
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revertendo o seu isolamento espacial e tornando-o num sistema estruturante da 

paisagem urbana e natural envolvente. 

Para isso foram desenvolvidas um conjunto de estratégias que visam a implementação 

do plano projectado para a zona do Aeroporto da Portela: 

 Estruturas lineares articuladas com estrutura radial e circular, propiciando contacto 

privilegiado com valores culturais e da paisagem, bem como rede interna circular;  

 Espaços centrais «vazios», sem coberto vegetal de médio e grande porte, protegido 

para evidenciarem a abertura de espaço; 

 Manchas de vegetação densas nas zonas limítrofes que permitem ler em negativo a 

clareira proposta;  

 Espaços edificados e mais equipados na periferia protegendo como um buffer o 

espaço interior da expansão urbana;  

 Sistema de vistas e de contemplação da paisagem e do território; 

 Articulação com canais da estrutura ecológica (sistema húmido, corredores verdes 

estruturantes) que funcionem como entradas no Parque Urbano do Aeroporto. 
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6.2. Intervenção 

6.2.1. Análise do local e Projecção de zonas 

A atribuição de funções às diversas zonas do Parque do Aeroporto foi sujeita a uma 

análise local dos componentes que formam o planalto da cidade, de modo a garantir 

que as necessidades para as quais o parque está a ser projectado fossem respeitadas 

e garantidas. Foram então concretizados os seguintes passos de planeamento: 

 Determinação das aptidões do espaço em relação à sua ocupação pelas diversas 

actividades anteriores e propostas; 

 Localização de equipamentos de interesse concelhio, nos quais se incluem usos 

que sirvam serviços comunitários essenciais e as zonas de lazer e de recreio; 

 Delimitação de espaços culturais e naturais nos quais se privilegiam a salvaguarda 

dos valores paisagísticos; 

 Determinação das áreas aptas e necessárias à expansão urbana; 

 Integração funcional com a Estrutura Verde Concelhia. 

 

6.2.2. Avaliação das Potenciais Ligações com a Envolvente Urbana 

A sua forma actual fortemente triangular com uma grande extensão linear que se 

prolonga para Norte, apresenta um desafio projectual interessante relativamente às 

possíveis ligações exteriores e à conexão do espaço entre si. Um local com tanta 

diversidade de ocorrências, características e rodeado por ambiente urbano tem de ser 

projectado e enquadrado no seu contexto citadino, mas também na prespectiva de que 

este espaço, como parque, servirá uma população em constante renovação. 

As ligações ao Parque do Aeroporto são importantes para permitir o acesso cómodo e 

seguro dos cidadãos entre a envolvente urbana e o espaço verde. Estas ligações 

decorrem de acessos existentes à volta do aeroporto que consistem em avenidas e 

ruas que, no contexto do crescimento citadino, foram construídas para servir os bairros 

mas cuja forma e desenho favorecem o acesso ao Parque. Para além desta ligação 

óbvia com o existente, estas ligações também partilham relação com as vias 

ancestrais que existiam em Lisboa e Loures e cujos perfis ligavam pontos importantes 

nas cidades, bem como alguns aglomerados principais do inicio do séc. XX. Como foi 

possível provar a partir do «Mapa de Ligações preferenciais ao Aeroporto da Portela» 

(ver Desenho 8), estas entradas, foram escolhidas não só pela sua comodidade mas 

também pelo seu reconhecimento espacial imediato, pelo seu valor acrescentado  e 

pelo seu carácter histórico. 

A projectação destas entradas será destinada para a circulação exclusiva de peões e 

bicicletas ou outro tipo de transporte não motorizado que facilite e promova a utilização 

do Parque por parte dos seus visitantes. No «Mapa de Ligações preferenciais ao 

Aeroporto da Portela» estão representadas essas “invasões” e que surgem das 

actualmente existentes vias na envolvente. A escolha destas baseou-se nos seguintes 

critérios (ver Fig. 36, pág. 60 e Desenho 6, pág. 62): 

 Proximidade e facilidade de acesso; 

 Ligação a bairros envolventes (preferencialmente a bairros desprovidos de espaços 

ou equipamentos públicos); 
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 Ligação a parques/jardins públicos próximos do Aeroporto e dos bairros 

envolventes; 

 Carácter histórico das vias que suportam as entradas e a articulação de espaços de 

relevância cultural, nomeadamente antigos aglomerados rurais. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36) Análise local das relações espaciais entre o Aeroporto da Portela e o seu contexto (Fonte: 
Autora) 

Devido à sua malha urbana mais estruturada, planeada segundo modelos do 

Modernismo em Portugal, a parte Sul limítrofe à zona do Aeroporto revela linhas de 

ligação mais coerentes e óbvias, linhas que estabelecem uma relação mais directa e 

fluída com o centro da cidade de Lisboa. No entanto a esfera envolvente ao Aeroporto, 

situada no concelho de Loures, fruto de expansão industrial e de um ordenamento 

menos rígido e menos estruturado, apresenta obstáculos no sentido do surgimento de 

possíveis ligações com o interior do Parque do Aeroporto. 

Uma das ligações consideradas para permitir um melhor acesso ao Parque do 

Aeroporto baseou-se no projecto de expansão do eixo radial central de Lisboa. Esta 

ligação, proposta há mais de 30 anos, foi explorada através do concurso público 

lançado pela Europan 10 Portugal, no qual a problemática de criação de espaço 
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público é abordada. Lisboa foi a cidade escolhida para ser alvo de «Revitalização», 

mais especificamente a ligação à zona Norte da 2ª Circular e a Poente do actual 

Aeroporto, no Alto do Lumiar (ver Anexo 13 e 14). 

A procura de uma solução urbanísitica que conseguisse promover a expansão da 

cidade foi concebida com o objectivo de estruturar e hierarquizar a malha urbana, 

fazendo a ligação do Alto do Lumiar e dando continuidade à estratégia de expansão 

do território para Norte. A ligação faria a «ponte» entre o Alto do Lumiar e o Campo 

Grande, que consequentemente promoveria a ligação ao resto da cidade de Lisboa. 

Esta proposta foi também contemplada no PDM de Lisboa, sendo a CML uma das 

partes mais interessadas em garantir a execução do projecto mencionado. 

 

O reforço das ligações viárias e pedonais é bem identificado com esta proposta, porém 

a ligação da estrutura ecológica da cidade também foi um elemento considerado na 

equação. O “projecto contribuirá para a bifurcação do sistema de corredores verdes, a 

a partir da nova avenida” garantindo a continuação desde o Campo Grande até ao 

parque urbano do Alto do Lumiar e promovendo a circulação pedonal e vias cicláveis. 

 “(…) parks continue to be imaginative enterprises. (…) parks keep “on hold” values 

threatened by the facts of city life until culture can reincorporate them, by showing the 

difference between itself (the park) and ordinary reality (the world). Parks can be 

“places for imagination to extend new relationships and sets of possibility.” (Czerniak & 

Hargreaves, 2007) 
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6.2.3. Reconversão da Zona Oeste Edificada  

Um aeroporto não é apenas formado por pistas e aviões, tem equipamentos e 

infraestruturas de apoio que possibilitam o seu funcionamento. O Aeroporto da Portela 

é formado por diferentes áreas, cada uma com determinada função. A área central, ou 

aeródromo, de +/-385ha formada por duas pistas principais que se cruzam, apoiadas 

por pistas secundárias e uma zona de estacionamento e abastecimento de aviões (ver 

Anexo 19). 

A Base Militar de Figo Maduro com 10ha, encontra-se localizada no limite Noroeste 

próxima da zona do Complexo de Manutenção de Aeronaves da TAP/Air Portugal 

(22,5ha, ver Anexo 21). Na zona Oeste, a Sul da Base Militar situa-se a zona de 

Escritórios envolvida no funcionamento do aeroporto, constituindo 52ha da área total e 

o Complexo Terminal, com uma área de 25ha (ver Anexo 22). 

Como referido, parte da área do Aeroporto de Portela é reservada para construção 

público-privada, preferencialmente as zonas que já se encontram revestidas por 

asfalto, visto que já estão equipadas com infraestruturas e equipamentos que podem 

ser reconvertidos para novos usos no contexto do Parque Urbano. Segue-se a 

avaliação das zonas que servem o propósito de reconversão e aproveitamento para as 

novas funções do Parque do Aeroporto (ver Desenho 9, pág. 63). 

Com o objectivo de aproveitar certos edifícios que, dentro destas circunstâncias 

exepcionais, possam ser desactivados e destinado um novo uso, foi revisto o Relatório 

de Análise do Encerramento do Aeroporto da Portela e Plano de Relocalização e 

Gestão Preliminar do Aeroporto que “inclui um inventário dos edifícios que poderão ser 

reutilizados (...), bem como a identificação dos edifícios antigos que deverão ser 

demolidos”. Este relatório elaborado em 2002 pela Parsons FCG Consortium e NAER8 

teve como objectivo o levantamento de todos os edifícios em funcionamento no 

aeroporto e aquando do seu encerramento quais é que poderiam continuar em 

funcionamento mediante outro tipo de uso. Devido à área que ocupa e o número 

elevado de edifícios que comporta, a zona denominada por Complexo de Escritórios 

foi analisada com o propósito de determinar que edifícios manter, escritórios e outros 

em bom estado, e que edifícios deveriam ser demolidos, tais como armazéns ou pré-

fabricados. Pretende-se criar uma nova zona edificada que será destinada não só a 

escritórios mas também à habitação, estruturada por um diferente desenho de 

arruamentos necessários para a organização do espaço com vista da sua integração 

no contexto do parque do aeroporto. 

O relatório em questão encontra-se desactualizado pois entre 2002 e 2012 procedeu-

se à construção do Terminal 2 para passageiros (a Sul, junto à 2ª Circular, ver Anexo 

20) que será convertido no novo Museu de História do Parque do Aeroporto, bem 

como à construção de novos depósitos de combustível e instalações para os serviços 

do Aeroporto, junto ao limite Sudeste onde se encontrava um pequeno eucaliptal. No 

entanto revelou-se bastante útil para a avaliação dos edifícios já existentes e para a 

sua adequação no plano de reconversão da zona Oeste edificada. 

                                                             
8
 Para mais esclarecimentos, consultar o Relatório de Análise do Encerramento do Aeroporto da Portela e Plano de 

Relocalização e Gestão Preliminar do Aeroporto, elaborado pela NAER e Parsons FCG Consortium, Abril de 2002 
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Os edifícios que se mantêm foram escolhidos pelos seguintes motivos:  

 Bom estado de conservação; 

 Utilidade futura para o planeamento e funcionamento da zona urbana e do parque, 

nomeadamente as torres de controlo e de radar (a sua elevada estrutura 

proporcionam vistas desimpedidas do espaço); 

 Pertencentes à CML, a instituições de ensino e privados com manutenção a cargo 

do proprietário. 

A demolição de edifícios ocorrerá em maior escala a Nordeste, onde todo o edificado 

de apoio à Base Militar de Figo Maduro será removido bem como a zona de 

manutenção de aeronaves, respectivas infraestruturas e o edificado resultante da 

construção desordenada de oficinas para reparo automóvel, localizado fora dos limites 

da área de intervenção (ver Anexo 23). Estas zonas terão novas utilizações de acordo 

com a projectação de actividades do parque público.  

A zona Militar dará lugar a um parque hortícola no qual se procederá ao arrendamento 

de lotes para a exploração hortícola pela população interessada. À semelhança do 

regulamento de utilização das hortas urbanas da Quinta da Granja9, se fará agricultura 

urbana biológica. A zona com oficinas será integrada na área do parque do aeroporto, 

relocalizadas na zona residencial projectada. 

Relativamente às outras zonas edificadas, fora do Complexo de Escritórios, 

localizadas a Sudeste (próxima do Alto do Lumiar) do limite do aeroporto, estas serão 

demolidas pois os edifícios existentes não terão qualquer uso para o contexto do 

parque. “The aesthetic of the city at present (…) results at best from an ad hoc 

process, where older landscape identities collide relentlessly with the harsh imperatives 

of land value, development, productivity, and mobility” (Czerniak & Hargreaves, 2007). 

A zona Sudeste, actualmente um local de armazenamento de combustível e núcleo 

dos serviços de correio, será convertida em edificado destinado à habitação e estará 

limitada pelas futuras entradas no parque que formam extensões da Avenida Eugénio 

de Andrade (Sul) e da Avenida Nuno Krus Abecassis (Norte) exclusivamente pedonal, 

provenientes do Alto do Lumiar.  

A remoção de asfalto das pistas também é necessária e como é possível ver no 

Desenho 9 (pág. 64), estão identificadas as pistas que permanecerão no contexto do 

parque do aeroporto e as que serão removidas. Apenas serão mantidas as pistas 

principais, ou seja, aquelas que servem actualmente os movimentos das aeronaves. A 

Sul, entre as pistas principais, onde se encontra uma grande área impermeabilizada 

pelo asfalto da zona de estacionamento das aeronaves (apresenta a forma de um 

triângulo), será mantido o prado natural de sequeiro no qual se pretende criar um 

espaço aberto de clareira sem presença de espécies arbustivas ou arbóreas. 

Pelas vistas que este espaço proporciona pretende-se manter o seu carácter 

desimpedido e aberto, proporcionando uma visão de 360º em qualquer direcção. 

Também a Norte, acima da intersecção das pistas principais, a pista removida é 

                                                             
9
 Para mais esclarecimentos consultar o Relatório Parque Hortícula da Quinta da Granja, Regra de 

acesso e utilização das Hortas Urbanas 
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substituída por uma plantação de prado natural. “To know where things should not 

exist and how to make voids in an increasingly cluttered world as landscape architects 

do is important (…)” (Czerniak & Hargreaves, 2007), sendo o vazio mencionado 

enfatizado pela plantação arbórea densa prevista no espaço envolvente. 

6.3. Proposta para o Parque Urbano do Aeroporto 

6.3.1. Introdução Faseada da Proposta 

Para garantir o sucesso do Parque a longo prazo, é crucial que as fases iniciais de 

desenvolvimento tenham objectivos claros impulsionando o interesse pelo que ainda 

está por vir pois o investimento, que existirá em fases mais avançadas, dependerá em 

parte da aprovação e entusiasmo da população e dos investidores privados 

relativamente às primeiras intervenções no local em questão. 

No seguimento do raciocínio sugerido neste relatório, a introdução da proposta para o 

Parque do Aeroporto decorrerá ao longo de várias fases de inserção desta no local. 

Este processo de apropriação do espaço decorrerá durante um determinado período 

de anos, visto que a implementação de um projecto num espaço com a sua 

envergadura terá de passar por um conjunto de alterações periódicas e por certas 

etapas. 

É cada vez mais difícil encontrar um grande parque que seja totalmente público, ou 

seja, cuja área esteja sempre aberta e acessível e unicamente suportado por fundos 

públicos. Parques com grandes áreas são difíceis de financiar e manter, o que levou 

ao aparecimento e crescimento de parcerias público-privadas para gerir a sua 

construção e manutenção. 

A sua identidade ecológica é mais complexa e pela imensa disponibilidade de espaço, 

os grandes parques albergam diversos programas que se encontram mais dispersos e 

tal exerce uma maior pressão nos patrocínios públicos (Czerniak & Hargreaves, 2007). 

È evidente que pela sua área o parque tem uma grande influência na cidade à sua 

volta e citando Frederick Law Olmsted relativamente à importância da dimensão dos 

parques urbanos, o valor especial do Central Park para a cidade de Nova Iorque 

dever-se-á, e ainda o deve, ao seu comparável tamanho, bem como o sistema de 

articulações que lhe conferiram o papel de elemento estruturante. 

O crescimento do Parque do Aeroporto, como já referido, depende em grande parte do 

investimento privado para promover a construção e manutenção do espaço verde. A 

cedência de espaço para a edificação de zonas com habitação, serviços e 

infraestruturas ocorre, dando possibilidade à entrada de capital cujos lucros revertem a 

favor da conservação do Parque Urbano do Aeroporto. 

No seguimento dos esquemas apresentados para demonstrar o faseamento da 

estruturação do parque, são estabelecidas zonas para edificado, zonas para o 

crescimento de vegetação e zonas de conservação de elementos característicos do 

Aeroporto da Portela, cujo carácter é importante no contexto histórico do local. 

Na figura que se segue, estão apresentadas as possíveis fases de desenvolvimento 

da proposta para o Parque Urbano do Aeroporto. O Quadro 1 (pág. 69) serve de 
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explicação complementar, desenvolvendo os principais aspectos aquando do 

progresso e implementação da proposta. Dividido por «Fases» e «Elementos», estão 

abordados os diversos passos relativos tanto à evolução das principais componentes 

do Parque como da sua relação com a sua envolvente. 

O aumento de contraste da envolvente pretende transmitir que à medida que o Parque 

Urbano do Aeroporto se desenvolve e cresce, também a sua relação com os bairros à 

sua volta se torna mais evidente e óbvia. Contudo, não possuindo uma escala de 

tempo que clarifique o período durante o qual o parque é implementado, a Figura 37 

(pág. 68) e o Quadro 1 clarificam os passos a tomar para que a sua integração na 

cidade seja efectiva e coerente.  
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Figura 37) Representação das diferentes fases de construção do Parque Urbano do Aeroporto 
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FASES 
 

ELEMENTOS 

FASE I 
Estabelecer o Núcleo + 

Ligação ao exterior 

FASE II 
Expansão do Núcleo + 
Criação de Paisagem 

FASE III 
Ligação com a Paisagem + 
Consolidação do Edificado 

FASE IV 
Enaltecer a Paisagem + 

Ligação à AML 

PISTAS 
Desactivação do serviço civil 
no aeroporto (serviço militar 
decorre – cinzento claro) 

Desactivação do serviço 
militar no aeroporto (cinzento 
escuro) Pistas 03-21 e 17-35 
mantidas (cinzento escuro) 

Pistas 03-21 e 17-35 
integradas nos percursos do 
parque 

Pistas 03-21 e 17-35 
elemento histórico do Parque 
Urbano do Aeroporto 

EDIFICADO 

Demarcação de edificado a 
manter (laranja) 

Demolição de edificado e 
início da construção (branco) 

Continuação da construção 
de infraestruturas e edificado 
(branco) 

Consolidação das áreas 
edificadas e ligações com o 
exterior 

Áreas edificadas ligadas aos 
bairros envolventes 

LIGAÇÕES 

& 

PERCURSOS 

Demolição de certos acessos 
e infraestruturas de apoio a 
pistas e preparação do terreno 
(cinzento) 

Criação de ligações pedonais 
(tracejado) 

Ligações pedonais 
estabelecidas (linhas 
contínuas)  

Criação de percursos no 
interior do Parque Urbano 
(tracejado) 

Hortas urbanas e seus 
acessos concluídas 
(castanho) 

Ligações com bairros, 
parques, jardins exteriores 
funcionais 

ESTRUTURA 
ECOLÓGICA URBANA 

Demarcação de zonas de 
plantação arbórea (verde 
escuro) e de plantação e 
manutenção do prado 
existente (verde claro) 

Plantação de prado na antiga 
zona de acessos às pistas 
(rosa) 

Ligações pedonais auxiliam 
na conecção com zonas 
verdes exteriores (setas 
verdes) 

Expansão das zonas verdes - 
ligação à EEU exterior e 
parques 

Parque Urbano integrado na 
EEU da cidade (verde escuro) 
através da sua ligação com os 
corredores verdes da cidade 

EQUIPAMENTOS 
Reutilização dos edifícios 
mantidos para outras funções 
no contexto do Parque Urbano  

Criação de equipamentos na 
parte Norte (branco) 

Infraestruturas e serviços de 
apoio integradas no 
funcionamento do parque 

Infraestruturas e serviços de 
apoio integradas no 
quotidiano da população 

Quadro 1) Fases de implementação do Parque Urbano do Aeroporto e principais orientadores de acção 



                         250m         500m

Infraestruturas
(Pistas, estradas e parques 
de estacionamento)

Edi�cado a demolir

Limite da área do Aeroporto

Edi�cado a manter

UTL | ISA Departamento de Recusos Naturais,
Ambiente e Território

Designação Identi�cação do Edi�cado a demolir 
e das Infraestruturas a manter para 
reutilização no Parque do Aeroporto

Dissertação Mestrado em Arquitectura Paisagista

Autora Marta Ribeiro Murteira

Projecto Novos Espaços em Aberto

Data Jun 2012 Desenho 7

Pistas a manter
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6.3.3. Percursos 

O sistema de percursos circulares é proposto para que a difusão dos visitantes por 

todas as partes do parque seja possível e que determinadas zonas, consideradas 

importantes pela sua localização ou natureza, sejam privilegiadas e tenham uma maior 

afluência.  

A rede de percursos apresenta trajectos cuja organização e localização varia de 

carácter pela essência transmitida da área que limita. A rede dos percursos espalha-se 

por todo o parque, permitindo o contacto com áreas de diferente carácter que se 

encontram pela sua extensão.  

Ao longo dos percursos a percepção dos diferentes processos de regeneração natural 

é possível pela variedade de locais escolhidos para albergarem o crescimento vegetal. 

O conjunto de áreas existentes no parque permite ao visitante inscrever a sua própria 

marca nos locais por onde passa. A diversidade de zonas, bem como de percursos 

potencializa a participação e alteração no Parque do Aeroporto, fazendo da sua 

integração na cidade um processo participativo, transmitindo as experiências e 

exigências da população que o usa. 

Seguindo a lógica apresentada, estão propostos três tipos de percursos: a) pistas; b) 

circulares; c) complementares. Considera-se importante a manutenção das duas 

pistas principais pois pretende-se manter um marco que represente o antigo uso do 

parque tornando-a numa referência cultural de um tempo e de um uso que servia uma 

grande variedade de populações e que agora podem ser usadas como parte 

integrante estética e funcional do parque do aeroporto. As pistas estão destinadas 

para percursos de recreio e reconhecimento da área, locais para andar de bicicleta, 

praticar actividades desportivas relacionadas com o vento (pois encontram-se 

expostas à Nortada) e também como evocação das inúmeras viagens que nelas se 

iniciaram. 

Os percursos circulares que se encontram preferencialmente na zona de clareira Sul e 

na zona de cruzamento das pistas principais, têm como objectivo prolongar a estadia 

das pessoas nesses locais pela simbologia que lhes está inscrita. Ambas as zonas no 

interior destes percursos circulares estão caracterizadas pela movimentação de 

terreno que ocorre no seu seio.  

No centro das pistas a Sul, existe uma elevação que cria um pequeno monte, 

localizado numa clareira, de modo a destacar o local fisicamente, criando referências 

espaciais para os visitantes do parque, bem como criando um ponto onde se possa 

observar a paisagem mais imediata de um ponto ligeiramente mais elevado que a 

envolvente. A zona de clareira apresenta uma grande dimensão que possibilita a 

ocorrência de diversas actividades no seu âmago, estando esta considerada com uma 

das mais importantes zonas verdes do parque.  

Estes dois locais, pela sua área e carácter, incorrem indispensavelmente no desenho 

do parque, estando associados à história do Aeroporto e da cidade de Lisboa. O local 

de cruzamento das pistas principais coincide com a passagem da antiga Estrada 

Militar que estabelecia (e ainda o é) o limite administrativo de Lisboa e Loures. Aqui 
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haverá, ao contrário do que sucede a Sul do parque, uma pequena depressão no 

terreno destinada a estar inundada durante os períodos de maior pluviosidade. 

Foi escolhida neste local a existência de uma depressão, pela proximidade que 

partilha com outra zona que inunda facilmente, pretendendo-se aproveitar esta 

característica para fazer a junção das diversas casualidades existentes no espaço do 

parque do aeroporto. Visto que esta depressão se encontra enquadrada com as pistas 

principais, estas estarão à sua cota actual, elevadas da depressão, criando uma 

sensação de sobrelevação (relativamente às pistas) quando a depressão se encontra 

alagada. 

Os trilhos complementares estão destinados à passagem para atingir determinado 

local e para percurso de recreio nos quais se pode aproveitar para passear, com 

zonas adjacentes de descanso. Fazem a transição das diversas zonas inscritas no 

parque do aeroporto, ligam as entradas do parque ao seu interior, estando subtilmente 

integrados no desenho orgânico da rede de percursos. Estes encontram-se 

paralelamente ao longo da extensão das pistas principais ligando a outras áreas, 

estando inseridos na zona de lotes hortícolas, no miradouro a Norte e integrados na 

zona urbana possibilitando a ligação desta ao parque. 

6.3.4. Vegetação 

Uma das características mais identificadoras do Parque do Aeroporto é a abertura de 

espaço proporcionada pelo prado que cobre grande parte da sua área, abertura que 

permite a apreensão do espaço de uma maneira mais clara. Este desimpedimento 

visual só ocorre devido à existência de uma massa arbórea na sua envolvente que 

permite criar o contraste entre cheio e vazio, entre clareira e mata. 

6.3.4.1. Recuperação da Mata de Lisboa 

Tal como no Parque de Monsanto, a existência de uma massa arbórea adequada 

permite a instalação e crescimento de espécies autóctones no estrato sub-arbóreo. A 

plantação de espécies arbóreas no séc. XX permitiu que a zona da Serra da Monsanto 

fosse protegida dos agentes que agravam a erosão do solo, mas também permitiu a 

instalação de fauna que não existia e que actualmente caracteriza o Parque. Com o 

crescimento da vegetação, uma sucessão ecológica foi ocorrendo durante o século 

passado, da qual se observa hoje a instalação da formação vegetal característica de 

Lisboa, o «Carvalhal da Zona Húmida Quente» (Cabral & Telles, 2005). 

Através do exemplo do Parque de Monsanto, pretende-se replicar as condições que 

permitam o desenvolvimento da mata natural de Lisboa, no Parque do Aeroporto. A 

existência da protecção vegetal arbórea, em determinadas zonas do parque, cria um 

ambiente adequado para o desenvolvimento natural de espécies como o carvalho-

cerquinho (Quercus faginea), o sobreiro (Q. suber), zambujeiro (Olea europaea var. 

sylvestris), medronheiro (Arbutus unedo) e toda a vegetação arbórea e arbustiva que 

acompanha as espécies de carvalho mais importantes desta zona.  

A importância da presença destas espécies no parque reverte também para a 

componente cultural ancestral do local. No início do séc. XX o espaço onde ocorreu a 
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construção do aeroporto era um espaço fortemente marcado pela existência de 

quintas, azinhagas e terrenos de produção agrícola. A vegetação existente eram 

oliveiras de produção (Olea europaea var. europaea) e todas as espécies 

correspondentes ao leque do «Carvalhal da Zona Húmida Quente». A oportunidade 

que se dá à sua regeneração é uma oportunidade de responsabilidade ecológica como 

cultural pois transmite a memória de elementos da paisagem que deixaram de existir e 

que eram característicos no local do aeroporto, e com a construção do parque, 

retornam. 

Tal como foi apresentado no capítulo da Intervenção Faseada do Parque do 

Aeroporto, a plantação, crescimento e desenvolvimento da vegetação proposta 

ocorrerá ao longo de vários anos. O Parque de Monsanto ofereceu um caso de estudo 

muito interessante do ponto de vista do progresso vegetal e animal e é este caso de 

sucesso que se pretende replicar, em parte, para permitir a continuação da 

regeneração natural.  

A manutenção e sustentabilidade das espécies escolhidas para perfazerem o 

complexo de recuperação vegetal, serão assegurados pelas espécies escolhidas. A 

população vegetal autóctone possibilitará o crescimento natural, iniciando o processo 

de sucessão ecológica e recuperação na mata limítrofe e nas zonas centrais de 

clareira. 

6.3.4.2. Componente espacial e plástica do conjunto vegetal 

A oposição de espaços oferecida pelas diferentes cotas vegetais favorece a 

apreciação da paisagem, quebrando com a monotonia de uma grande extensão plana, 

oferecendo diferentes planos ao longo do horizonte. A biodiversidade animal e vegetal 

beneficia com a existência destas zonas perfazidas por árvores e arbustos permitindo 

aos visitantes observar espécies pouco vulgares no centro de uma cidade 

movimentada, pois também ladeiam determinados percursos do parque. 

A presença de árvores, como mencionado, ocorre em situações excepcionais estando 

associadas à natureza de determinadas entradas no parque e a condições de fronteira 

com o meio urbano envolvente. As entradas no parque do aeroporto estabelecem-se 

com diferentes agentes integrados na cidade, estando classificadas consoante a sua 

relação topográfica com o terreno, proximidade com um jardim/parque ou a existência 

e ligação directa a um aglomerado urbano. Baseada nas ligações exteriores que se 

estendem para possibilitar a integração do parque na cidade, as plantações de árvores 

mais regradas serão apenas aplicadas em determinados locais.  

Este tipo de organização espacial das árvores, caracterizado pelas ligações através 

das ocorrências naturais de drenagem, localiza-se ao longo do início das pistas, da 

entrada que faz ligação ao parque através da Estação de Metropolitano «Aeroporto» e 

da ligação que se estende, do Alto do Lumiar, pela Avenida Nuno Krus Abecassis. 

A continuidade de herbáceas, presente na clareira elevada a Sul do cruzamento entre 

as pistas principais, é interrompida pela presença de zonas com espécies arbustivas e 

arbóreas. Para criar um ambiente dinâmico e interessante para os visitantes, a 

localização das áreas designadas para o desenvolvimento de espécies lenhosas tem 
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de ser cuidada de modo a integrar-se no contexto do parque e proporcionar locais 

atractivos, do ponto vista estético e funcional. 

O objectivo da disposição arbórea é o de evocar a organização vegetal ao longo de 

um curso de água, ou seja, o acompanhamento contínuo das plantas em ambas as 

margens de uma linha de água, cujo compasso de plantação vai-se alterando até 

deixar de existir árvores a ladear as pistas ou os percursos de entrada no parque. 
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7. CONLCUSÕES 

Quando Olmsted usou a palavra «Parque» em 1870, esta ficou restringida a «uma 

grande porção de terreno escolhida para a apreciação da paisagem rural, distinta de 

uma praça pública, jardim público ou rua arborizada, destinados a um uso mais 

urbano». O motivo pelo qual os parques conseguiram ter grandes áreas no séc. XIX 

deveu-se à facilidade de compra de terrenos que resultaram na construção de locais 

que pretendiam recriar ambientes arborizados na cidade. Parques eram construídos 

em grande escala para cumprir a sua função principal, a de providenciar uma 

atmosfera com massa verde que refrescasse e que funcionasse como um «antídoto» à 

cidade industrial e consequente poluição.  

Cada vez mais o parque urbano é entendido não como antídoto mas como parte 

integrante do tecido e dinâmicas urbanas. Ampara uma perspetiva integrativa e 

integradora da ecologia, entendendo a acção antrópica como parte indissociável desta 

pelas possibilidades de interacções que promove. O parque enquanto elemento 

estruturante capaz de regenerar articular e despoletar um conjunto de processos 

urbanísticos, sociais e ecológicos é agora visto com um elemento essencial na cidade, 

potencializando uma relação simbólica entre o Homem e a Natureza. 

Actualmente, e considerando que a cidade extensiva está cada vez mais a ser posta 

em causa, em muitos destes parques a sua escala deve-se a um espaço que deixou 

de ter determinado uso e foi assimilado pela cidade como um novo elemento. Este 

elemento quando é transformado num parque verde adquire nova função para a 

cidade e é visto como parte integrante desta, desempenhando importantes papéis nas 

áreas sociais, ecológicas, urbanísticas e estéticas. No entanto estes podem ser vistos 

como espaços de estagnação, espaços sem espírito nos limites das cidades se não 

forem tidos como locais de potencial atracção metropolitana e ecológica. É necessária 

a conversão destes espaços em grandes elementos propulsores da activação e 

integração urbana. 

A criação de complexidade encontra diversos obstáculos, tanto na fase de projectação 

como na de concepção. Surgem tensões de diversas ordens que pressionam os seus 

interesses em detrimentos de outros. Os meios de financiamento têm constantemente 

de ser renovados e incentivados e a sua sustentabilidade corre o risco de se 

transforma num produto de medidas económicas. Uma boa parte destes 

constrangimentos está frequentemente centrada em planos desadequados, 

insustentáveis ou desarticulados dos pressupostos comunitários que deviam nortear 

estas intervenções.  

O Parque Urbano do Aeroporto é uma parte da cidade renovada que tem então de 

conseguir criar pontos de intensa e atractiva actividade localizados nos seus limites, 

criando dinamismo nos seus termos para atrair para o seu interior a vida urbana, 

criando ligações entre si e a cidade. O seu crescimento e desenvolvimento no meio 

urbano não serão fáceis visto que para criar o «efeito Natureza» é necessária a 

adequação e qualidade das soluções introduzidas. A sua sustentabilidade ecológica, o 

seu mecanismo de adaptação e o seu sistema natural estão muito dependentes de um 
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controlo de carga e conformidade de estratégias, bem como da variabilidade de 

soluções propostas.  

Tendo em conta todos os obstáculos que surgem ao aparecimento de um novo grande 

parque urbano na Área Metropolitana de Lisboa, o propósito deste não difere muitos 

dos seus semelhantes já existentes e bem estabelecidos nas grandes metrópoles. O 

Parque Urbano do Aeroporto pretende introduzir no cerne da cidade uma área na qual 

os seus cidadãos possam usufruir dos benefícios do contacto com um espaço verde 

de grande escala e no qual possam decorrer diversas actividades lúdicas e educativas 

mas também produtivas e regenerativas de ecossistemas.  

A solução proposta enquadra-se nos propósitos definidos devido à sua preocupação 

com aspectos relacionados com a evolução do lugar estando dependentes de uma 

troca de experiências e acções, não só antrópicas mas também inatas aos processos 

evolutivos da ecologia. Com este resultado pretende-se perdurar em Lisboa e Loures, 

o legado deixado por uma paisagem cultural ainda existente, por vezes perdida, bem 

como recuperar o legado de alguns projectistas dos grandes parques e principalmente 

os benefícios sociais, culturais, ecológicos e urbanísticos que do Parque Urbano do 

Aeroporto poderão advir. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1) Traçado das Muralhas de Lisboa, Mapa de 1892 (Fonte: http://amar-
alfama.blogspot.pt/2010/08/lisboa-romana-lisboa-moura-lisboa-dos.html) 

http://www.tempelhoferfreiheit.de/en/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/index_en.shtml
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Anexo 2) Plano Director de Urbanização de Lisboa de 1948, por Etienne de Gröer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo 3) Plano Director Municipal da Câmara Municipal de Lisboa de 1967 
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Anexo 4) Plano Director Municipal da Câmara Municipal de Lisboa de 1976
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Anexo 5) Evolução da ampliação das pistas e área do Aeroporto da Portela (Fonte: Aeroporto de Lisboa 
1942|2007, ANA Aeroportos de Portuga



Dissertação para obtenção de Grau de Mestre   

Novos Espaços em Aberto | Estudo Comparativo: Aeroporto de Lisboa e de Tempelhof  

ANEXOS 
 

Instituto Superior de Agronomia 

Marta Ribeiro Murteira 

 
86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6) Fase final de terraplanagens 1939-40 (Fonte: Aeroporto de Lisboa 1942 | 2007, Ana Aeroportos 
de Portugal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7) Vista aérea do Aeroporto de Lisboa e seus arredores, 1951 (Fonte: Arquivo Fotográfico de 
Lisboa) 
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Anexo 8) Frequência e Velocidade dos Rumos Predominantes dos Ventos na Estação Climatológica de 
Lisboa/Portela (Fonte: http://www.citidep.pt/ims/EIA/DIV8.html) 

 

Anexo 9) Corredores de ventilação nos Concelhos de Lisboa e Loures (Fonte: http://pdm.cm-
lisboa.pt/index.html) 

http://www.citidep.pt/ims/EIA/DIV8.html
http://pdm.cm-lisboa.pt/index.html
http://pdm.cm-lisboa.pt/index.html
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 Anexo 10) Fotografia aérea da zona do Aeroporto da Portela, 1958 (Fonte: Instituto 
Geográfico do Exército)
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Anexo 11) Carta Fiscal de Lisboa de 1900, com limite actual do Aeroporto da Portela marcado a linha 

branca. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12) 1º Prémio Europan 10, Lisboa, Portugal 2010, Estudo Urbano: serviços públicos e habitação 
(Fonte: http://www.oficinaa.net/index.php?article_id=82&clang=2) 

http://www.oficinaa.net/index.php?article_id=82&clang=2
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Anexo 13) Esquema de representação dos diferentes componentes existentes na ligação entre o Campo 
Grande e o Alto do Lumiar denominada por «Campo Mineral» (Fonte: 
http://www.oficinaa.net/index.php?article_id=82&clang=2) 

 

 

 

Anexo 14) Sistema de Vistas do Concelho de Lisboa (Fonte: http://pdm.cm-lisboa.pt/index.html) 

http://www.oficinaa.net/index.php?article_id=82&clang=2
http://pdm.cm-lisboa.pt/index.html
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Anexo 15) Tempelhof em 1802, azul – Local da via de Columbiadamm, verde – Percurso, localização de 
Tempelhof Parkland marcado a tracejado preto (Fonte:  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe/ergebnisse/2010/parklandschaft_tempelhof/aus
schreibungstext_engl.pdf)

Anexo 16) Esquema representativo dos aeroportos encerrados e em funcionamento na cidade de Berlim, 
2009 (Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Map_of_Berlin_airports.svg) 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe/ergebnisse/2010/parklandschaft_tempelhof/ausschreibungstext_engl.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe/ergebnisse/2010/parklandschaft_tempelhof/ausschreibungstext_engl.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Map_of_Berlin_airports.svg
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Anexo 17) Representação do Parque Urbano de Tempelhof, por GROSS.MAX e Sutherland Hussey 
(Fonte: http://www.worldlandscapearchitect.com/?p=7660) 

 

Anexo 18) Representação do Parque Urbano de Tempelhof, por GROSS.MAX e Sutherland Hussey 
(Fonte: http://www.worldlandscapearchitect.com/?p=7660 

 

Anexo 19) Zona Central de estacionamento e abastecimento dos aviões no Aeroporto da Portela (Fonte: 

Microsoft Corporation, Pictometry Bird’s Eye © 2010) 

 

 

 

 

http://www.worldlandscapearchitect.com/?p=7660
http://www.worldlandscapearchitect.com/?p=7660
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Anexo 20) Terminal 2 e Torre de Radar, Aeroporto da Portela, 2011 (Fonte: João Toste, Disponível em 
http://www.airliners.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21) Fotografia aérea da Base Militar de Figo Maduro, Aeroporto da Portela (Fonte: Microsoft 
Corporation, Pictometry Bird’s Eye © 2010) 

 

Anexo 22) Fotografia aérea de parte da zona edificada do Aeroporto da Portela (Fonte: Microsoft 

Corporation, Pictometry Bird’s Eye © 2010) 

http://www.airliners.net/
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Anexo 23) Fotografia aérea da zona de oficinas e armazéns a Norte da Base Militar de Figo Maduro 
(Fonte: Microsoft Corporation, Pictometry Bird’s Eye © 2010) 
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