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1. O título da presente Dissertação foi motivado pelo texto “Airport Afterlives”, de Sonja Dumpelmann 
e Charles Waldheim, publicado (entre outros) no livro Airport Landscapes - Urban Ecologies in the 
Aerial Age

2. Na presente Dissertação as referências bibliográficas foram traduzidas livremente pelo autor, 
por uma questão de coerência na leitura contínua da prova. As imagens utilizadas foram editadas, 
apresentando, na sua generalidade, alterações em relação às originais.





Out beyond ideas
of wrongdoing and rightdoing

there is a field.

I’ll meet you there.

2. Kew Gardens, Londres, 2017
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RESUMO

Com o rápido crescimento das viagens aéreas e das grandes 
cidades, muitos aeroportos construídos à revelia do grande pro-
gresso tecnológico, tornaram-se obsoletos e/ou abandonados, devido 
à superprodução destas infraestruturas. Quer pela sua dimensão, 
quer pela sua limitação funcional ou má localização geográfica, 
vários aeroportos em redor do mundo viram-se desativados. A grande 
questão que nos colocamos é “E agora?”. Como é que conseguimos 
reintegrar estas megaestruturas no quotidiano das comunidades 
envolventes, dando-lhes um novo ciclo de vida? No futuro, como é 
que a infraestrutura aeroportuária desativada pode ser “reciclada”? 

Desta forma, o tema da presente dissertação assenta na meta-
morfose do espaço aeroportuário, enquanto infraestrutura para a 
mobilidade regeneradora de novos impactos urbanos e visa superar 
a atual falta de conhecimento disponível sobre o tema. Para o efeito, 
o desenvolvimento do presente trabalho centrar-se-á na identifi-
cação, análise e comparação das operações e estratégias de recon-
versão efetuadas em aeroportos e campos aéreos localizados na 
Europa, desde o desenho de novos equipamentos complementa-
res, até à regeneração urbana, possibilitada pela sua desativação 
e reconversão. Utilizaremos os Parques de Tempelhof, Johannisthal 
e o Aeroporto de Werneuchen como exemplos práticos a serem 
estudados.

Para além disto, propomos um exercício de reflexão crítica sobre 
as problemáticas que interferem na reconversão e reciclagem dos 
aeroportos, culminando numa sugestão de reconversão para o 
Aeroporto de Lisboa, que se apresenta, neste trabalho, como um 
dos casos de estudo exemplificativos.

3. Página anterior: Berlin's sky, 
2022

4. Esquerda: Fotogra!a digital 
sob analógica. Vista da pista prin-
cipal do Parque de Tempelhof
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ABSTRACT

With the fast growth of air travel and large cities, many airports 
were built and despite great technological progress, have become 
obsolete and/or abandoned, due to the overproduction of these in- 
frastructures. Whether due to its space, or lack of it or its functional 
limitation, or poor geographical location, several airports around the 
world have been disabled. The big question is “What now?”. How do 
we manage to reintegrate these mega-structures into the daily life 
of the surroun- ding communities, giving them a new life cycle? In the 
future, how can the deactivated airport infrastructure be “recycled”?

Thus, the present dissertation is based on the metamorphosis of 
the airport space, as an infrastructure for mobility and able to rege- 
nerate new urban impacts, and aims to overcome the current lack of 
knowledge available on the subject, where there are no in-depth stu-.

dies on the programmatic transformation of airports. For this pur-
pose, the development of this work will focus on the identification, 
analysis and comparison of operations and reconversion strategies 
carried out in airports and airfields located in Europe, from the design 
of new complementary equipment, to urban regeneration, made pos-
sible for its deactivation and conversion. We will use Tempelhof Park, 
Johannisthal Park and Werneuchen Airport as practical examples to 
be studied.

In this sense, we suggest an exercise of critical reflection on the 
issues that influence the reconversion and recycling of airports, cul-
minating in a proposal for intervention for Lisbon Airport, which is 
presented, in this exercise, as a case study.
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EMBARQUE



Há certos temas que 

apetece tratar com uma 

frase de cinco linhas 

porque sendo a questão 

tão extensa e complicada, 

e com tantas implicações 

culturais, para ser comple-

to, e ser completo é desde 

já uma ilusão, se deveriam, 

talvez, escrever centenas 

de páginas só para regis-

tar o 'estado da arte'.1
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 PRÓLOGO

A decisão de desenvolver uma dissertação acerca da arquitetura 

aeroportuária, resulta, antes de mais, de um interesse pessoal pela 

aviação e, nomeadamente, do gosto de pensar a cidade enquanto uma 

rede de diversos sistemas integrados, equacionando a influência de 

grandes infraestruturas no desenvolvimento social e económico da 

malha urbana. Daí que a procura do objeto de estudo se tenha encami-     

nhado, desde o seu início, para os aeroportos, a sua arquitetura e posição 

na cidade. Por outro lado, era uma premissa do trabalho a escolha de um 

tema que se apresentasse pertinente e atual, capaz de problematizar 

uma temática dinâmica e interessante. 

 Atualmente, só nos Estados Unidos existem cerca de quase 20 

mil aeroportos de uso público, privado e militar. Mais de mil destes aero-

portos estão atualmente abandonados, e há pelo menos 281 aeropor-

tos não classificados, sem função e sem programa. Na Europa, existem 

cerca de 2 mil aeroportos, dos quais, 750 estão abandonados, em espera, 

ou subutilizados1.  Como se pode comprovar pelos dados acima men-

cionados, este é um problema cada vez mais presente na nossa socie-

dade, porém ainda não é amplamente debatido, exceto casos pontuais, 

quando o aeroporto se torna uma clara ameaça em termos ambientais, 

de desperdício de terras, contaminação urbana e perdas económicas 

de milhares para as entidades responsáveis.

 Estabelecidas as premissas, depressa chegamos ao objeto da 

dissertação: a reconversão dos espaços aeroportuários em espaços 

da cidade, capazes de regenerarem o tecido urbano, incluindo a comu-

nidade envolvente. Ora, decidir o futuro de um aeroporto não é algo 

obvio, levando por vezes vários anos até se chegar efetivamente à sua 

desativação. Porém, acreditamos que a reconversão destes espaços 

pode dar um novo ciclo de vida aos aeroportos. Novos destinos podem 

ser traçados e podem gerar usos inesperados, que nunca pensamos 

serem possíveis numa infraestrutura tão caraterizada pela mobilidade, 

contemporaneidade e curta estadia. 

Introdução 00

1 Dados obtidos através de 
agências internacionais, com-
binados com pesquisas na In-
ternet. As informações sobre 
os EUA foram retiradas do De-
partamento de Transportes dos 
EUA, da Administração Federal 
de Aviação e do Departamento 
de Estatísticas dos Transportes.

5. Página anterior esquerda: 
Torre de Controlo do Aeroporto 
Internacional de Chicago

6. Página anterior direita: Ter-
minal TWA, vista da entrada de 
uma aeronave

7. Lateral: Zembras a deambula-
rem pelo aeroporto abandona-
do de Tempelhof
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 O desenvolvimento do presente trabalho centrar-se-á na identi-

ficação, análise e comparação das operações e estratégias de recon-

versão efetuadas em aeroportos e campos aéreos localizados na Europa, 

desde o desenho de novos equipamentos complementares, até à rege- 

neração urbana, possibilitada pela sua desativação e reconversão. Neste 

sentido, o check-in da dissertação parte de um entender acerca do desen-

volvimento do aeroporto ao longo da história, e a sua relação com a cidade, 

explorando os conceitos de não lugar e heterotopias, muito associadas 

a este local. 

Atravessadas estas barreiras, entramos num universo reflexivo, em 

que problematizamos e questionamo-nos sobre a possibilidade de recon-

versão dos aeroportos e as suas infinitas metamorfoses. Numa terceira 

fase, enquanto esperamos pela última chamada, iremos viajar por cam-

pos aéreos e aeroportos abandonados que foram alvo de reformulações, 

e entregues à cidade como um novo “pulmão”. Abordamos também a 

condição estática que muitos aeroportos após abandonados adquirem. É 

neste momento que colocamos as nossas inquietações sobre o próximo 

ciclo programático dos aeroportos enquanto infraestrutura transitória. 

Através de um exemplo prático, colocamos as nossas preocupações, 

pois consideramos que o potencial de um espaço tão importante para 

a cidade não pode ser desperdiçado e deixado à deriva. Por último, e 

chegada a última chamada, propomos um exercício de reflexão crítica, 

aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso, utilizando 

um caso de estudo que consideramos pertinente, o Aeroporto de Lisboa, 

devido às atuais questões ambientais, qualidade urbana, de segurança 

e operacionalidade. 

O aeroporto de Lisboa apresenta-se como um caso de  elevada rele-

vância para o desenvolvimento da cidade. De certa forma, encaramos 
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Introdução 00

o último capítulo como uma anotação prática e breve às preocupações 

levantadas no início deste trabalho. Assim, para encerrar o nosso con-

tributo para este debate, elaboramos um apontamento para a regene- 

ração urbana, através da reconversão do atual aeroporto de Lisboa, como 

manifestação de um ponto de vista concreto, desenvolvido ao longo do 

processo de reflexão.

 Não obstante, é de salientar que não pretendemos dar abertura 

a uma argumentação que se possa parecer em, mais uma, exposição 

de factos descritivos e pouco pertinentes, que nos levasse a afastar da 

tema central deste trabalho: a reconversão do aeroporto. Como referido 

pelo arquiteto Alexandre Alves Costa, 

Há certos temas que apetece tratar com uma frase de cinco linhas 

porque sendo a questão tão extensa e complicada, e com tantas implicações 

culturais, para ser completo, e ser completo é desde já uma ilusão, se deve-

riam, talvez, escrever centenas de páginas só para registar o ‘estado da arte’ 2. 

Realizamos uma breve viagem à história do aeroporto enquanto 

infraestrutura, refletindo sobre os temas da urbanização, sociologia e 

paisagem. Para além disso, abordamos temas como herança urbana, 

espaços vagos e “on hold”, necessários para a compreensão do tra-

balho. Os aeroportos enquadrados no estado “on hold” representam uma 

fase de espera, caraterizada por uma condição de transição que este 

atravessa, até se encontrar um programa. Até lá, o espaço fica aberto 

a diferentes usos por parte da biodiversidade do local e do ser humano. 

O estado estacionário e inerte dos espaços, foi designado por “pa- 

norama zero”, pelo artista Robert Smithson, caraterizando-os como 

abandonados, num estado latente, importantes para a regeneração 

2 ALVES COSTA, Alexandre - 
Entre a aposta arriscada e a 
con!dência nascida da intimi-
dade, J-A: Jornal dos arquitetos 
nrº 213, Lisboa, Ordem dos Ar-
quitetos, 2003, p.7;
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urbana das cidades da atualidade e um desafio para o crescimento das 

mesmas. A perceção da paisagem desordenada, num estado de inter-

mitente construção/destruição, constitui a base da dialética “smithso-

siana” de site/non-site. Definida por Smithson como “panorama zero”, a 

paisagem do lugar oferece-se como uma estrutura reflexiva da infinita 

capacidade de criar imagens projetadas, por analogia3 . Embora o autor 

aplique este conceito em New Jersey, consideramos pertinente invocar 

este paradigma para os aeroportos estacionários, em espera. É relevante 

como o urbanismo da paisagem consegue desencadear novos potenci-

ais em áreas específicas, ao coordenar infraestruturas catalisadoras,  

infraestruturas para ação e produção. Este urbanismo usa geometria, 

materiais e códigos para controlar a composição ou determinar planos 

sociais. E, portanto, é uma arte que se foca na forma e na geometria 

espacial, menos no estilo de expressão ou padrões simbólicos, e mais 

nos efeitos dessas formas e materiais para a comunidade4.

 O grande contributo desta dissertação assentará na análise e 

debate do presente tema, de forma que, através de um apontamento 

breve e prático, consigamos perceber os contributos que se podem 

adquirir através da reconversão adequada de estruturas deste calibre. 

3 SMITHSON, Robert – The 
Monuments of Passaic. Nova 
Iorque: Artforum, Dezembro 
1967, pg. 49 - 51

4 CORNER, James – The Land-
scape Imagination. pg. 291-293

8. Direita: Fotogra!a de Robert 
Smithson em The Monuments 
Of Passaic 
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APROXIMAÇÃO



A alta tecnologia é o 

auge do classicismo das 

cidades pós-modernistas 

e o aeroporto é o seu 

templo.5
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I. AEROPORTO E A CIDADE

Existe uma tendência para não observarmos os aeroportos quando 

passamos por eles. A ânsia de chegar ao nosso destino faz com que 

nos abstraiamos do local que nos permite fazer a transição intermodal. 

O século vinte foi fortemente marcado por rápidos avanços na tecnolo-

gia dos transportes, fazendo com que nenhuma outra infraestrutura se 

desenvolvesse tão rapidamente como um aeroporto. No final dos anos 

90, e muito devido ao boom tecnológico, o terminal aeroportuário con-

firmou ser a infraestrutura mais importante, simbolizando o progresso, 

a liberdade, o futuro, as aspirações de uma civilização contemporânea.

Antes da segunda guerra mundial, diversos layouts de terminais 

aeroportuários foram postos em prática, representando uma primeira 

abordagem ao que hoje encontramos nas periferias das cidades. A 

guerra trouxe avanços inevitáveis, quer a nível mecânico dos aviões, 

quer a nível funcional e operacional do aeroporto, obrigando a sucessi-

vas alterações nos aeroportos. Para os arquitetos e urbanistas, a vista 

de cima, proporcionada pelas viagens aéreas, permitiu imaginarem 

uma cidade a partir do zero, visão muito defendida por Le Corbusier. 

Segundo o arquiteto, “As cidades, juntamente com a sua miséria, devem 

ser destruídas.”6 , palavras bastante duras, que suportavam a sua ideia 

para a renovação urbana das cidades. No seu plano Voisin de 1925, propôs 

que a cidade de Paris fosse elevada e reconstruída com arranha-céus e 

“estações aéreas”. O arquiteto imaginou o aeroporto como um novo tipo 

de limiar em redor da qual a cidade se iria remodelar – ““Uma cidade feita 

a pensar na velocidade,” disse Le Corbusier, “é feita para o sucesso.””7. 

Corbusier, que também propôs uma metrópole de arranha-céus, Une Ville 

Contemporaine pour 3 Millions d’Habitants, pensou para o centro um 

complexo de transporte com seis patamares, que teria uma plataforma 

de aterragem na sua cobertura, enquanto os patamares inferiores ser-

viam o fluxo automóvel. Segundo Alastair Gordon, autor do livro Naked 

Airport, colocar um aeroporto no centro da cidade poderia tornar-se 

“naive” e perigoso, pois os pilotos teriam de pilotar os aviões pelo meio 

Aproximação

5 “High tech is the high classi-
cism of postmodernity cities, 
and the airport is its temple.” 
SORKIN, Michael - In Plane 
View: Norman Foster’s Hong 
Kong Airport Brings the Tarmac 
into the Terminal, Metropo-
lis Magazine (February/March 
1999).

9. Página anterior esquerda: Ter-
minal TWA, Nova Iorque

10. Página anterior direita: Ter-
minal Dulles, Washington

6 “Cities, with their misery, must 
be torn down” – LE CORBUSIER 
- Aircraft, pg.12

7 ““A city made for speed,” said 
Le Corbusier, “is made for suc-
cess”” LE CORBUSIER - Urba- 
nisme, pg. 190

11. Esquerda superior: Novo 
Aeroporto de Denver, 1995

12. Esquerda inferior: Une Ville 
Contemporaine pour 3 Millions 
d’Habitants, Le Corbusier

01
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dos edifícios até chegar à pista. Tal visão resultaria da falta de conhe-

cimento da aviação, que a maioria dos arquitetos com visões utópicas, 

como Le Corbusier, apresentavam, fruto de nunca terem feito sequer 

uma viagem de avião. Estudos imediatamente anteriores e posteriores 

à segunda guerra mundial mostraram que os arquitetos lucraram com 

o conhecimento científico e a vista aérea possibilitada pela aviação.

Mais tarde, chegou-se à conclusão de que os avanços tecnológicos 

da altura não pareciam acompanhar o aspeto arquitetónico dos termi-

nais, que continuavam a parecer-se com templos. Durante os anos 30’, e 

após fazer várias viagens de avião, Le Corbusier acaba por mudar a sua 

opinião acerca do local onde os aeroportos deveriam ser construídos. 

Efetivamente, este já não defende que sejam construídos no centro da 

cidade, como anteriormente tinha defendido com a teoria das “cidades 

aeroporto”, mas sim na periferia, num espaço aberto e desobstruído. O 

arquiteto desenhou um novo tipo de aeroporto, onde o terminal é uma 

mera linha no horizonte que pouco se destaca, enquanto o avião apa-

rece como objeto central. Segundo o arquiteto, uma arquitetura apro-

priada é aquela que é invisível ao olho humano - “Um aeroporto deve ser 

desprovido de adereços”8 . Este é o estilo que irá vigorar nos tempos que 

se irão seguir. Le Corbusier também se inspirou bastante nas implicações 

culturais que a aviação trouxe. O arquiteto era fascinado por este meio 

de transporte, pela sua rapidez, pelo seu design - “O avião é o símbolo 

de uma nova era (…) O avião desperta as nossas energias e a nossa fé.”9. 

Neste sentido, é no auge dos anos 30’ que os aeroportos começam a 

parecer menos com museus e edifícios estatais e mais com o que real-

mente queriam ser - o resultado da tecnologia moderna.

 Desde a sua primeira construção, o aeroporto tem passado por 

diversos processos de reformulação, derivado da tentativa de alcançar 

uma otimização do fluxo interno de passageiros, contribuindo para uma 

transição serena entre o terminal e o avião. Em 1960, a passagem de 

8 “An Airport should be naked” 
GORDON, Alastair - Naked 
Airport: A Cultural History of 
The World’s Most Revolutionary 
Structure, pg. 84

9 Ibidem, pg. 67

Airport Afterlife: Ensaio para a (re)integração urbana de aeroportos desativados
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um mercado elitista para um mercado altamente turístico, foi um dos 

processos mais importantes para a configuração do aeroporto, que 

teria impacto quer no seu desenho como também na própria integração 

urbana. Na década de 80, com viagens diretas e um público-alvo dife- 

rente, as viagens low cost vieram estabelecer um novo paradigma aos 

terminais. A preferência por aeroportos mais pequenos, mais baratos e 

mais operativos era notória, devido aos custos associados a este tipo 

de infraestrutura. A velocidade do movimento de fluxo de passageiros 

deixou de ser uma prioridade nos aeroportos da atualidade, pois estes 

são retidos o maior tempo possível, potenciando um maior lucro para 

o comércio e consequentemente para o aeroporto. No entanto, os ter-

minais aeroportuários têm hoje em dia que se adaptar rapidamente às 

exigências dos seus passageiros, companhias aéreas e comerciantes. 

O aspeto mais visível está na mudança significativa de operador, pas-

sando de grandes companhias aéreas nacionais, de alto custo, para com-

panhias de baixo custo, mais pequenas e com menos impacto que uma 

Aproximação 01

13. Superior: Naked Airport, Le 
Corbusier 
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“companhia de bandeira”. A atitude e abordagem de uma companhia de 

baixo custo, ou low cost, tem um enorme impacto no desenho do terminal 

aeroportuário, pois assume-se que os passageiros que viajam nestas 

operadoras não estão dispostos a gastar tanto como um passageiro que 

viaja num aeroporto internacional, numa companhia aérea de bandeira. 

Neste sentido, os variados serviços que se encontram dentro de um 

aeroporto são vastos, interligando uma série de diferentes ambientes 

num só espaço, desde lojas de duty free e ginásios, a áreas de trabalho 

e grandes salas de espera. Tal ligação potência uma experiência única 

ao passageiro, dando-lhe a oportunidade de viver num universo onde o 

fluxo de comunicação visual e de culturas é interminável, devido a este 

cruzamento de fluxos em diversos espaços.

Presentemente, assistimos a uma mudança de abordagem nos aero-

portos. Os novos projetos e as expansões previstas para aeroportos euro-

peus e americanos são altamente criticados e boicotados por ativistas, 

ambientalistas e fenómenos espontâneos. Neste sentido, as alterações 

nos terminais têm de responder a uma série de questões do âmbito 

ambiental, urbano e espacial, mantendo sempre todos os protocolos e 

standards de segurança, desencadeados após os ataques terroristas 

de 11 de Setembro de 2001. De facto, os aeroportos têm o potencial de 

ser o lugar mais entusiasmante, quando projetados para tal. A flexibili-

dade e o carater adaptável devem ser características inerentes ao ter-

minal, não o deixando estagnado no tempo, e tal como as cidades, estes 

nunca permanecem fixos por muito tempo: o sucesso de um aeroporto 

passa pela capacidade de adaptação às circunstâncias. Por consequên-

cia, projetar um aeroporto é muito mais que projetar um terminal: é pro-

jetar uma cidade, uma cidade que nunca dorme, com as suas diferentes 

valências, que harmoniosamente processam um fluxo de passageiros 

constante. De facto, segundo o autor Hugh Pearman, os aeroportos só 

10 “In 2003 architect Frank 
Gehry (…) admitted that there 
was one building type that 
he would like to tackle on his 
own: an Airport.” PEARMAN, 
Hugh - Airports: A Century of 
Architecture, pg. 14
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Aproximação

14. Superior: Terminal do Aero-
porto de Stansted em Londres, 
projetado pelo arquiteto Nor-
man Foster

ficam atrás das galerias de arte e dos museus, no panteão de projetos 

que os maiores arquitetos anseiam projetar: “Em 2003 o arquiteto Frank 

Gehry (…) admitiu que existiu um tipo de edifício que ele gostaria de ter 

projetado: um Aeroporto.”10 . O terminal aeroportuário é um híbrido, um 

interface de transportes, com uma combinação entre comércio, serviços 

e processos tecnológicos muito dinâmicos e curiosamente, estáticos: os 

passageiros correm apressados para o aeroporto, entram na confusão 

inicial, com fluxos dinâmicos de pessoas, porém, mais tarde ficam horas 

inertes nas lojas de duty free a olhar para as prateleiras, à espera que o 

tempo passe, para de um momento para o outro, irem a correr para a sua 

porta de embarque, ficando paradas novamente numa fila até embarcar. 

São estes processos dinâmicos e estáticos que dão vida ao terminal. 

Hoje em dia, no nosso ponto de vista, um terminal deve ambicionar ser 

01
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como a Grand Central Station era em 1913: o centro das atenções, onde 

tudo se passa no seu interior, onde se prevalece e se enaltece o conceito 

de viajar, sem nunca perder a emoção associada a este acontecimento. 

Para isso, as lojas e o ambiente no interior do terminal desempenham 

uma importante função, garantindo que os passageiros se mantêm tran-

quilos e relaxados, durante todo o processo. 

As aeronaves estacionadas no terminal são tão importantes para a 

arquitetura aeroportuária como a linguagem arquitetónica dos próprios 

edifícios aeroportuários. O Boeing 747 tem sido uma característica fami- 

liar dos maiores aeroportos desde 1970. Já o Airbus 320, o avião comercial 

mais vendido de sempre e o preferido das companhias aéreas de baixo 

custo, está em serviço desde 1988. Neste sentido, o avião torna-se na 

verdadeira arquitetura perene: mesmo podendo deslocar-se, ele faz parte 

dos aeroportos e está sempre lá. Já o terminal desempenha um papel 

efémero: não se desloca, no entanto, a sua aparência vai-se alterando 

com o passar dos anos, havendo uma maior probabilidade de sofrer 

alterações do que o meio de transporte que ele serve. Eero Saarinen, 

Norman Foster, Renzo Piano e Richard Rogers são arquitetos que se 

destacam quando falamos na arquitetura de terminais aeroportuários, 

porém, é muito raro considerarmos o designer Joseph F. Sutter, criador 

do Boeing 747, como um arquiteto. De facto, numa entrevista em 1991, para 

a inglesa BBC, Norman Foster reconhece a qualidade arquitetónica do 

modelo de Joseph Sutter: 

Com cerca de três mil metros quadrados de área útil, quinze instalações 

sanitárias, três copas, e uma capacidade para até trezentos e setenta e 

sete convidados, este é certamente um verdadeiro edifício (…) mas a ver-

dade é que chamamos de avião e não de edifício - ou engenharia em vez de 

arquitetura. É, de facto, um preconceito histórico, porque para mim, muito 

do que encontramos neste modelo é pura arquitetura, tanto no seu design, 

como no seu pensamento. 11

O arquiteto afirma ainda que a razão pela qual o modelo vai durar 

muito mais que alguns edifícios é porque o modelo reage às mudanças, 

11 “With about three thousand 
square feet of "oor space, 
!fteen lavatories, three kitchens 
and a capacity for up to 367 
guests, this is surely a true 
building (…) The fact that we call 
this an aeroplane rather than a 
building – or engineering rather 
than architecture – is really a 
historical hangover because for 
me much of what we have here 
is genuinely architectural both 
in its design and its thinking.” 
Norman Foster, Entrevista BBC, 
1991

15. Esquerda superior: Terminal 
do Aeroporto Internacional de 
Pequim, na China, projetado 
pela arquiteta Zaha Hadid

16. Esquerda inferior: Terminal 
da Grand Central Station, em 
Nova Iorque 
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enquanto muitos edifícios tornam-se obsoletos. 

 Atualmente, a configuração de um terminal influencia a forma 

como os fabricantes pensam o avião, e vice-versa. Torna-se difícil imagi-

nar uma realidade onde se possa pensar a configuração de um terminal, 

sem antes analisar os diferentes tipos de avião. Um aeroporto deve ser 

capaz de receber vários tipos de aeronaves, cada uma com as suas di-                

ferentes características, construídas por diferentes fabricantes. O atual 

desafio que vivemos não se prende na quantidade e velocidade, mas sim 

na capacidade de conseguir alcançar a maior eficiência, com o menor 

impacto económico e ambiental possível. 

Um local onde todo o tipo de passageiro se reúne, independente-

mente do seu tipo de bilhete e classe, é no átrio das partidas e no lounge 

de embarque. No entanto, terminais mais baratos e remotos tendem a 

aliciar companhias aéreas, com um público-alvo bastante específico. 

Melhores e maiores instalações têm inevitavelmente taxas mais eleva-

das e por isso, companhias low cost costumam afastar-se deste tipo de 

17. Superior: Interior de um 
Boeing 747, em 1977
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layout. Mas a questão que podemos fazer é: Que tipo de aeroportos ire-

mos precisar daqui a 30 anos? De facto, o terminal aeroportuário está 

em desenvolvimento há mais de um século, e ao longo das décadas, 

incorporou vários elementos de épocas e arquiteturas diferentes. Os 

seus antecedentes são ainda mais complexos e diversos, podendo ser 

encontrados em construções anteriores como estações ferroviárias, 

hospitais, estufas botânicas, estaleiros, hotéis, entre outros. Todas estas 

infraestruturas antecedentes vivem no projeto do terminal aeropor-

tuário, que pode ser lido como uma amalgama de todos estas formas 

diferentes de fazer arquitetura. Nunca nos afastamos da proposição con-

temporânea de que o terminal deve ser visto como um todo: é como uma 

cidade, exigindo habilidades urbanísticas, tecnológicas, arquitetónicas 

e estruturais. Porém, muitos aeroportos ficaram pelo caminho, pois não 

foram capazes de incorporar novos elementos e acompanhar a mudança. 

Esses tornam-se estacionários no tempo, à espera de um futuro mais leve 

e consistente. Outros, que não caíram no obsoleto, vêm-se sequestrados 

pela cidade, sem capacidade de expansão, a “rebentar pelas costuras”. 

A esses resta-nos esperar que nada de grave aconteça, pois o risco de 

acidente e de sucessivos atrasos no embarque e desembarque é elevado. 

Tal como o arquiteto Le Corbusier defendia inicialmente, estes aeropor-

tos encontram-se no centro da cidade, havendo uma pequena margem 

para erros operacionais. 

De facto, os aeroportos são construídos em locais com bons aces-

sos rodoviários e numa grande área de influência, no entanto, muitas 

vezes não é possível construí-los afastados de zonas residenciais. Esta 

proximidade traz bastantes vantagens económicas para os concelhos e 

cidades, mas também traz ruído, poluição, e um comprometimento geral 

do ecossistema. Muitos destes problemas só conseguem ser solucio-

nados a longo prazo e estão dependentes do avanço tecnológico, com 

o desenvolvimento de aviões mais sustentáveis - “os novos modelos 

causam muito menos ruído e consomem menos combustível.” 12. A forma 

como os aeroportos se apresentam numa localidade é extremamente 

importante para uma melhor aceitação. 

12 CUADRA, Manuel - World Air-
ports, pg. 13
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Se forem construídas paredes de betão, arame farpado, e torres de 

observação, isolando o aeroporto da área envolvente, isto certamente provo-

caria associações indesejáveis nos habitantes. Sem afetar a segurança, 

um planeamento inteligente que utiliza as possibilidades da comunicação 

visual, pode evitar este tipo de efeitos colaterais negativos. 13 

No entanto, o impacto de um aeroporto é tão grande que, muitas 

vezes, as suas repercussões são de tal forma nocivas que o aeroporto 

acaba abandonado e desativado, optando-se por soluções de recon-

versão mais sustentáveis e viáveis.

 Por convenção, o sucesso de um aeroporto depende intimamente 

da sua eficiência, pela capacidade de conseguir gerir o número de ater-

ragens e descolagens numa hora. Os passageiros passam muito tempo 

nestes terminais, ou simplesmente passam por eles a caminho de outro 

lugar, pelo que a arquitetura é chamada para provocar um certo ânimo 

e entusiasmo a quem passa e a quem, dentro dele, permanece.  Assim, 

tal como uma estação ferroviária nunca desvanece, um terminal aero-

portuário deve provocar uma sensação de serenidade e presença. 

Neste sentido, temos consciência de que existem inúmeros futuros 

para o aeroporto, enquanto fenómeno de regeneração urbana. O atual 

aeroporto olha para o passado, e vê como as viagens aéreas cresce-

ram exponencialmente, mesmo com os seus altos e baixos. Constata 

que o design das aeronaves é agora mais estável e previsível do que 

no início do século. Equaciona guerras, terrorismo, pandemias e epi-

demias, recessões económicas e financeiras, que possam vir a afetar as 

estatísticas e prevê um futuro, onde é evidente um crescimento ascen-

dente do número de passageiros que passam pelos terminais aeropor-

tuários. Independentemente dos obstáculos, o sentido em direção ao 
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13 Ibidem, pg. 14



18. Superior: Aterragem de um 
Boeing 747 no centro da cidade 
de Hong Kong, no Aeroporto de 
Kai-Tak

crescimento é inevitável. No entanto, a possibilidade de uma reconversão 

deve manter-se em cima da mesa quando não se alcança outra solução 

de resolução, evitando que os aeroportos se tornem obsoletos ou não 

viáveis. Assistimos hoje ao renascimento e reativamento de aeroportos 

regionais que vêm dar resposta ao aumento do número de passageiros. 

Porém, assistimos também a reconversões de aeroportos pouco viáveis 

e desativados, dando-se uma nova vida a uma infraestrutura outrora 

superlotada ou esquecida. O futuro dos aeroportos e das cidades que 

os recebem serão uma amalgama continuada de todas as experiências 

que se foram fazendo e irão fazer. A história da arquitetura aeroportuária 

reside na própria estrutura do aeroporto, que é atualmente um foco para 

diversas atividades e ambientes e motor de uma condição urbana dife- 

rente daquilo que era no seu início.

39
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A localização geográfica e a in-
fraestrutura desempenham um pa-
pel fundamental neste caso. Se um 
passageiro demorar demasiado 
tempo a percorrer a rota de comboi- 
o, é necessário criar previamente as 

condições-base adequadas.14
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II.AVIÃO VS COMBOIO NA CORRIDA PELA SUSTENTABILIDADE

Nos últimos 50 anos, à medida que a população e o poder de com-

pra aumentaram, o mundo foi ultrapassando barreiras que conduziram 

à degradação e desequilíbrio do atual ecossistema. A sustentabilidade 

tornou-se num tema fraturante para qualquer governo ou político, e por 

isso, a aviação começou a ser um alvo de grandes organizações ambi-

entalistas. O mundo empresarial passou a ter, nos últimos anos, um olhar 

mais atento às políticas de ESG - sigla em inglês para ambiental, social 

e governativo. Assim, as inovações rumo a uma economia de baixo car-

bono acabaram por chegar também ao setor do transporte aéreo.

De facto, a aviação tem um importante papel social, cultural e 

económico, pois permite conectar pessoas e transportar mercadorias 

com rapidez e segurança, de diferentes partes do mundo. Porém, essa 

conveniência tem um alto custo ambiental. De acordo com o World Wildlife 

Fund (WWF), esta indústria é um dos maiores emissores mundiais de 

gases de efeito estufa15 . Também a Agência Internacional de Energia 

(IEA) afirma que as emissões de dióxido de carbono, emitidas pelo trans-

porte aéreo aumentaram nas últimas décadas, foram responsáveis por 

cerca de 2,8% das emissões globais de CO216 . 

 No entanto, desde 2009 que o setor de transporte aéreo com-

prometeu-se com a redução das emissões de carbono à escala mundial, 

sendo a primeira indústria global a fazê-lo. Desde então, a indústria da 

aviação tem-se esforçando para se tornar cada vez mais sustentável, 

inovando tanto na prática operacional como na tecnologia. Para se tor-

nar verde, este setor deve desenvolver novas tecnologias, como com-

bustíveis sustentáveis e aeronaves que consumam menos ou nenhum 

combustível. Atualmente, e segundo Iain Gray, diretor de aeroespaço 

da Universidade de Cranfield, no Reino Unido, a grande prioridade da 

indústria é a redução da pegada carbónica, e desenvolver soluções 

e alternativas que permitam viajar sem prejudicar o meio ambiente17. 

Embora pareça utópico para o setor do transporte aéreo, vários esforços 

têm sido desenvolvidos nesse sentido. O mundo ocidental, em especial 
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14 “The geographical location 
and infrastructure play a key 
role in this case. If it takes too 
long for a passenger to travel 
the route by rail, the right 
framework conditions have 
to be created beforehand.” 
Why airlines want you to go 
by train [Entrevista concedida 
a Leonhard Steinmann] 
Francesca Street, CNN (online) 
[consultado a 20 de Março 
2022] Disponível em www < url: 
https://edition.cnn.com/travel/
article/air-rail-alliances/index.
html

15 SCHALLERT, Brad – Cutting 
Aviation Polution. WWF (on-
line) [consultado a 20 de Março 
2022] Disponível em www < url: 
https://www.worldwildlife.org/
initiatives/cutting-aviation-pol-
lution

16 MONSCHAUER, Yannick – 
Aviation. IEA (online) [consul-
tado a 20 de Março 2022] Di-
sponível em www < url: https://
www.iea.org/reports/aviation

17 GRAY, Iain – Zero emission 
"ight. Cran!eld University (on-
line) [consultado a 20 de Março 
2022] Disponível em www < url: 
https://www.cranfield.ac.uk/
press/news-2020/zero-emis-
sion-flight-the-question-is-
not-if-we-will-do-it-but-when-
leading-aerospace-academic
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a Europa, está a impor sanções às empresas e ao mercado consumidor 

que vai necessariamente trazer mais custos, a um curto prazo de tempo. 

Todas os desenvolvimentos alcançados agora, trarão resultados a um 

longo prazo, mas custos elevados a um curto prazo. No entanto, a sus- 

tentabilidade vai para além de mitigar as questões ambientais. É preciso 

resolver aspetos sociais e educar a população. 

Podemos não partilhar das mesmas ideias da ativista Greta Thunberg, 

personalidade marcante no combate às alterações climáticas, mas 

para muitos de nós, desistir de voos domésticos, de curta distância, em 

favor de viagens de comboio, pode fazer a diferença. Em vez de lamen-

tar a extinção de viajantes ecologicamente conscientes, as companhias 

aéreas parecem estar a adotar uma mudança direcionada para o trans-

porte ferroviário. No entanto, há claramente uma lógica de negócios, e 

é nesta vertente que o setor da aviação se está a apoiar, para sustentar 

a mudança estratégica. Substituir voos de curta distância por viagens 

de comboio vem economizar tempo de descolagem e aterragem em 

aeroportos movimentados, que podem ser usados para viagens de 

longa distância mais lucrativas. Para além do negócio, esta mudança 

transmite uma imagem de que as companhias aéreas parecerem mais 

ecológicas. Efetivamente, companhias como a KLM e a Air France, estão 

a criar um code-share, ou parceria, com grandes empresas ferroviárias. 

No caso da KLM, através deste serviço de alta velocidade, um em cada 

cinco voos domésticos conseguem ser substituídos, fazendo com que 

a companhia desempenhe um papel fundamental na diminuição das 

missões gerais do setor de transporte aéreo holandês, reduzindo as 

emissões de C02 em 35% até 203018. 

Acordos de code-share com empresas ferroviárias também podem 

18 Dados mais detalhados  
das emissões poem ser con-
sultados em https://edition.
cnn.com/travel/ar t ic le/
air-rail-alliances/index.html
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Aproximação

19. Superior: Avião sobrevoa 
comboios de alta velocidade 
e auto-estrada, na Alemanha. 
Relação de sistemas de mobili-
dade

evitar que as companhias aéreas percam o seu monopólio num mercado 

em mudança. É também uma oportunidade para os clientes usarem 

ou ganharem milhas aéreas e manterem o seu status nas companhias 

aéreas. Mas para o setor e para os passageiros, a velocidade é o fator 

mais importante e decisivo. Geralmente é um serviço de alta velocidade 

que vem substituir o transporte aéreo. Conhecido pela sua confiabili-

dade, eficiência e altos padrões, a viagem de comboio é tão eficaz, que 

pode interromper os corredores aéreos de voos domésticos. Os voos 

de curta distância mantêm a sua vantagem quando apenas serviços 

mais longos e mais lentos estão disponíveis. Embora esta mudança na 

estratégia venha reforçar o setor aéreo, ela tem impacto na identidade 
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urbana da cidade. Com a diluição dos voos domésticos e de curta duração 

para o setor ferroviário, aeroportos que servem estes mesmos corre-

dores aéreos começam a ser redundantes. A tendência atual que se 

vem sentindo é para uma concentração das operações aeroportuárias 

num único aeroporto. Com a partilha de rotas com empresas férreas, 

acreditamos que esta medida tenha impacto em aeroportos que servem 

estes corredores e aeroportos regionais, atirando-os para um estado 

indeterminado, que os conduzirá à desativação, mesmo que temporária. 

Antevê-se um início do fim do espaço aeroportuário, impulsionado pela 

partilha de negócio entre dois setores, afetando a identidade urbana 

das comunidades onde estão inseridos. 

Assim, parece-nos evidente que, neste momento, a corrida pela 

sustentabilidade é alcançada pelo comboio. No entanto, com os desen-

volvimentos ao nível dos combustíveis e da conceção e tecnologia de 

novos aviões, a liderança pode mudar. É interessante como o setor do 

transporte aéreo, não pudendo competir no âmbito da sustentabilidade, 

torna-se num dos principais parceiros deste ramo, abrindo parcerias e 

abdicando de corredores, outrora monopolizados por eles. Podemos, 

portanto, esperar que nos próximos anos, cada vez mais, as transporta-

doras aéreas se tornem ecológicas e sustentáveis e liderem, mais uma 

vez, o setor da mobilidade mundial. 



20. Superior: Sistema ferroviário 
no interior do Aeroporto de 
Singapura
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Queríamos que a arquitetura reve- 
lasse o terminal, não como um lugar 
estático e fechado, mas como um lu-
gar de movimento e de transição. 19
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Ao longo das últimas décadas, os aeroportos têm vindo a sofrer 

diversos processos de reformulação da sua estrutura. De facto, a rapi-

dez desta indústria representa um dilema para os arquitetos, pois os 

terminais aeroportuários devem estar disponíveis para a possibilidade 

de se expandirem em quaisquer direções, a qualquer momento. 

 A primeira geração de aeroportos da Europa foi desenhada para 

funcionar como uma porta de entrada na cidade. As alusões a temas 

históricos eram recorrentemente utilizadas, como a mansão palladiana 

para o Aeroporto de Croydon, o Petit Palais para o Aeroporto de Bourget e 

um palácio renascentista para o Aeroporto Littorio em Roma20. Da mesma 

forma, os arquitetos americanos apoiaram-se na história para tentar 

encontrar uma solução para o desenho dos aeroportos. O aeroporto de 

Boston tinha uma grande entrada neoclássica, chamada de “Memorial 

Portico”; o terminal de Oakland era pintado de branco a imitar os templos 

gregos21; e a estrutura de ferro do terminal da United Airlines, em Newark, 

estava escondida por detrás de uma colunata falsa. Quando analisamos 

o passado da estrutura principal do aeroporto, constatamos que os ter-

minais da primeira geração foram uma experiência arquitetónica com 

alguma importância: alguns dos marcos mais históricos do século XX 

são os primeiros grandes aeroportos, como o Aeroporto de Dulles, em 

Washington. Desde que começou a ser encarado como um novo edifício, 

na década de 1930, e se tornou num edifício revolucionário na década 

de 1940, o terminal aeroportuário passou por muitas alterações. Estas 

estão relacionadas com a organização do terminal em planta e em corte, 

na sua relação entre os três elementos-chave (átrio público, gabinete 

privado e torre de controlo). O terminal original combinava estes três 

elementos numa única estrutura. Todavia, na década de 1950, a torre de 

controle passou a ser um elemento separado22. Na década de 1970, o 

mesmo acontecia nas companhias aéreas, principalmente nos grandes 

aeroportos. Atualmente, os três elementos-chave desdobram-se em 

variados espaços importantes onde cada área está fisicamente contida 

e geralmente localizada num andar separado. Portanto, à medida que 
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19 “ (…)We wanted architecture 
to reveal the terminal, not 
as a static, enclosed place, 
but a place of movement and 
of transition” SAARINEN, 
Eero - Eero Saarinen on His 
Work: A Selection of Buildings 
Dating from 1947 to 1964 with 
Statements by the Architect. Ed. 
Aline B. Saarinen. New Haven, 
CT: Yale University Press, 1962, 
pg. 60.

20 GORDON, Alastair - Naked 
Airport: A Cultural History of 
The World’s Most Revolutionary 
Structure, pg. 47

21 Ibidem, pg. 47

22 EDWARDS, Brian - The 
Modern Airport Terminal: 
New Approaches to Airport 
Architecture. 2ª edição, Nova 
Iorque: Spon Press, pg. 25

III. Processos de reformulação dos aeroportos e posição e influência das 
companhias low cost no aeroporto
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21. Superior esquedo: Aeropor-
to de Croydon, Londres 1950

22. Superior direito: Vista aérea 
do Aeroporto de Bourget, Paris 
1914

o aeroporto se torna maior, a configuração, o espaço interior e a orga-

nização do terminal tornam-se cada vez mais complicados. Conciliar a 

rapidez da mudança com a forma e aspeto dos terminais é, historica-

mente, o maior obstáculo para o arquiteto. As inovações no design dos 

aviões é feita pelas grandes fabricantes, tais como a Airbus, a Boeing e a 

Embraer e, enquanto a inovação estiver a frente do progresso na indústria 

da aviação, as alterações nos terminais serão inevitáveis, sendo impor-

tante manter o caráter flexível dos terminais. Ao contrário das estações 

de comboios, onde existe uma bitola que se mantém inalterável, os aero-

portos estão sujeitos a alterações imprevistas por parte das grandes 

fabricantes.

 Os aeroportos precisam de ser flexíveis, mas ao mesmo tempo 

capazes de se afirmarem como valiosos marcos nacionais. Embora exis-

tam regulamentações e espaços standards nos aeroportos, o uso e dis-

tribuição dos espaços dentro dos terminais permanecem estáticos por 
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curtos períodos de tempos (10-15 anos), embora o invólucro do terminal 

permaneça inalterável por longos períodos de tempos, cerca de 50 anos, 

até sofrerem remodelações ou reabilitações. Neste sentido, os arquitetos 

precisam de ser capazes de proporcionar uma grande qualidade estética 

e ao mesmo tempo, uma grande flexibilidade operacional, caso contrário 

entrarão numa trajetória de colisão, acabando sobrelotado e inadequado, 

acelarando a sua desativação e/ou abandono. A necessidade de haver 

uma grande flexibilidade nos aeroportos, é o resultado das interações 

complexas entre os terminais, companhias aéreas e os aviões. O termi-

nal está sujeito a várias diretrizes: as autoridades aéreas que desejam 

maximizar os seus lucros; as companhias aéreas que desejam afirmar 

a sua presença; e os fabricantes de aeronaves, cujos avanços alteram 

a relação do terminal com o avião. Neste sentido, o arquiteto tem que 

responder a todas estas necessidades. 

 Com o aumento do número de passageiros, o terminal começou 

a desempenhar um papel fundamental no aeroporto. A configuração 

a adotar depende principalmente do número de passageiros que a 
23. Inferior: Aeroporto de Litto-
rio, Roma 1930
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23 ASHFORD, Norman - Airport. 
Britannica (Outubro 1998), 
Passenger Terminal layout and 
design, pg. 8-9. [Consultado a 19 
de Novembro 2021] Disponível 
em www.britannica.com/
technology/airport/Air-traffic-
control

24. Esquerda superior: Terminal 
do Aeroporto Internacional de 
Bergamo, Itália

25. Esquerda inferior: Terminal 
do Aeroporto de Heathrow, 
Londres
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infraestrutura irá receber, bem como o tipo de passageiro que irá pas-

sar pela mesma. Habitualmente, os passageiros são catalogados con-

forme o tipo de viagem que efetuam, em originários ou destinatários. 

Passageiros executivos tendem em pagar taxas mais elevadas em troca 

de serviços mais personalizados pelas companhias aéreas. Como tal, 

devem existir no terminal espaços que correspondam às expectativas 

destes consumidores. A título de exemplo cita-se o aeroporto de Heathrow 

em Londres, em que os espaços foram pensados para receber um certo 

tipo de passageiros, normalmente de carácter mais executivo, em que a 

grande maioria das companhias aéreas que voam para lá, ou são com-

panhias de bandeira, ou são companhias com reputação. Passageiros 

com uma preferência em voos mais baratos e low cost, têm necessidades 

diferentes dos passageiros executivos, e como tal, o terminal apresen-

ta-se mais flexível, com uma dinâmica diferente23. Desta forma, terminais 

mais baratos e remotos tendem a aliciar companhias aéreas, com um 

publico alvo bastante específico. Melhores e maiores instalações têm 

inevitavelmente taxas mais elevadas e por isso, companhias low cost 

costumam afastar-se deste tipo de configuração. Tanto as companhias 

low cost como as grandes companhias acabam por desencadear pro-

cessos de reformulação da configuração do aeroporto, assim como o 

número de passageiros que este recebe. 

 Assim, percebemos que os processos de reformulação do aero-

porto têm contribuindo para a sua evolução ao longo das décadas, respon-

dendo a exigências muito particulares de companhias aéreas, bem como 

regulamentação exigida por parte das entidades reguladoras. Desde a 

sua afirmação, em 1920, que o aeroporto sempre contribuiu para uma 

melhor conexão territorial e regional, sendo que os processos de refor-

mulação contribuem para que a atividade desta infraestrutura seja cada 

vez mais eficaz e evoluída, respondendo melhor à procura existente. 
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As utopias são os posicionamentos 
sem lugar real. São posicionamen-
tos que mantêm com o espaço real 
da sociedade uma relação ge.ral 
de analogia direta ou inversa. É a 
própria sociedade aperfeiçoada ou 
o seu inverso, mas de qualquer for-
ma, essas utopias são espaços que, 
fundamentalmente, são essencial-

mente irreais.24
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O aeroporto é, de facto, um espaço capaz de pôr em evidência a 

arquitetura e a “performatividade” do seu espaço interior como um 

fenómeno sociocultural. Na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial, 

o aeroporto foi concebido e desenvolvido como uma porta e um monu-

mento ao poder político e à mudança social, ideia que vai perdurar durante 

muito tempo25. A perceção dos aeroportos está estritamente relacionada 

com noções de paisagem, ambiente e ecologia, mesmo que o aeroporto 

ao longo da sua vida útil se apresente anti paisagem, ou muito centrado 

em si mesmo, acabando obsoleto ou como alguns autores afirmam, um 

“não” lugar. Com o passar dos anos e com a evolução da tecnologia, o 

aeroporto vai-se adaptando, deixando de ser uma simples máquina 

de processamento de pessoas e mercadoria em trânsito, passando a 

ser um espaço público com praças, shoppings e instalações artísticas. 

Hoje é um lugar onde diversas pessoas, culturas, etnias e costumes se 

cruzam, interligando vários pontos do mundo. São estes espaços que 

dão abertura ao estudo e escrutínio mais aprofundado das relações de 

lugares de diferentes naturezas. A palavra "heterotopia" deriva de uma 

aglutinação da palavra hétero (diferente, outro) e topos (lugar). Desde a 

década de 1920, o termo tem sido mais utilizado no âmbito da medicina 

e da biologia, para se referir ao desenvolvimento de tecidos orgânicos 

em locais não muito comuns, mas rapidamente este conceito começou 

a ser amplamente utilizado26. 

 De facto, os espaços heterotópicos definidos por Michel Foucault 

descrevem espaços diferentes localizáveis num só espaço, contrapondo 

a ideia de utopias, que representam espaços inalcançáveis e irreais. O 

argumento mais fundamentado de Foucault vem da constatação de 

que a nossa noção de lugar e tempo foi se modificando ao longo do 

tempo. Neste sentido, historicamente temos uma perceção diferente 

dos espaços. Segundo o autor, os espaços que existem na sociedade 

contemporânea não são homogéneos ou vazios, mas sim repletos de 

carga sentimental, significados e associações que nós lhe atribuímos. 

No seguimento deste pensamento, Foucault elabora seis princípios de 
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24 FOUCAULT, Michel - Ditos e 
Escritos vol. III. Estética: Litera-
tura e Pintura, Música e Cinema, 
pg. 414

25 De facto, tanto a primeira 
como a segunda guerra mundial 
foram duas das grandes 
responsáveis na con!guração 
e desenho dos aeroportos, 
devido à grande necessidade 
de maximizar as operações 
militares. Neste sentido, 
houve uma necessidade de 
desenvolver os aeroportos para 
serem mais robustos, receberem 
mais militares e mais aviões, 
re"etindo-se numa arquitetura 
sóbria e pesada, exibindo muitas 
vezes o poder político de cada 
país.

26 SOHN, Heidi - Heterotopia: 
anamnesis of a medical term. In 
DEHAENE, Michiel; DE CAU-
TER, Lieven (eds.). Heterotopia 
and the City: Public Space in a 
Postcivil Society, pg. 42-49

IV. HETEROTOPIAS E (NÃO) LUGARES NO CONTEXTO DA INFRAESTRUTURA 

AEROPORTO
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heterotopias, que para o presente trabalho parece-nos importante men-

cionar três: heterotopias justapostas a diversos espaços; heterotopias de 

abertura e fechamento; e heterotopias de mutações de função. Quando 

pensamos num aeroporto talvez não consigamos perceber como este 

se pode enquadrar nestas categorias, mas ao longo do trabalho pro- 

metemos que essa ideia se irá clarificar. 

 De facto, para nós é óbvio como o aeroporto, visto como um espaço 

social, pode ser integrado nestas heterotopias. Quando Michel Foucault 

abordou o tema heterotopias, nunca aplicou especificamente uma he- 

terotopia ao aeroporto, mas consideramos que este se pode enquadrar 

nas três referidas anteriormente. No caso das heterotopias por justa-

posição de espaços, o aeroporto do século XXI preocupou-se em tentar 

dar um novo significado ao espaço aeroportuário, sendo imperativo na 

sua conceção a atribuição e agregação de vários serviços num só equi-

pamento. Atualmente, existem vários aeroportos que concentram uma 

variada gama de funções, desde teatros a centros comerciais, permitindo 

26. Superior: Ilustração do inte-
rior de um Boeing 747, 2005
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não só ao passageiro, como também a um cidadão que não vá viajar, de 

usufruir destes serviços. Desta forma, encontramos vários serviços e 

funções justapostos num mesmo espaço, anexando vários ambientes 

e formas de estar num só aeroporto.

O aeroporto é composto por espaços estéreis e não estéreis, espaços 

abertos e fechados, no sentido em que exigem algumas normas de segu-

rança distintas para se poder entrar e sair - normas que vão muito para 

além de colocar o shampoo num saco de plástico transparente ou retirar 

os sapatos para um full body scan do nosso corpo. É também um espaço 

que permite aceder a uma mobilidade distinta e como tal, todos estes 

“rituais” são necessários. É necessário submetermo-nos aos proces-

sos e práticas que estabelecem a ordem destas estruturas hegemóni-

cas. Como afirma Paul Virilio “Não ocupamos mais a estacionariedade 

(cidades como grandes estacionamentos para as populações), ocupa-

mos o tempo gasto mudando de lugar.”27  Neste sentido, o aeroporto é 

considerado uma heterotopia de abertura e fechamento, pois permite 

27 “We no longer populated 
stationariness (cities as great 
parking lots for populations), 
we populate the time spent 
changing place, travel time.” 
VIRILIO, Paul - Pure War, pg. 63

27. Superior: Aeroporto de 
Singapura

Aproximação 01
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um processamento singular e distinto dos passageiros em trânsito, pro-

porcionando novos fluxos de comunicação, transporte e mobilidade, 

característicos das atuais cibercidades. Assim, passamos de uma com-

preensão estática do espaço para uma que é dominada pela mobilidade 

em rede, dispersa ao longo de um sistema integrado de conexões, sendo 

o aeroporto um símbolo dessas conexões contemporâneas. É de referir 

que, qualquer passageiro que tenha ficado retido no aeroporto, devido 

ao cancelamento ou atraso do voo, sabe que o aumento da velocidade 

do fluxo aéreo leva também ao aumento da inércia e momentos de estag-

nação do passageiro. Desta forma, enquanto o objetivo do transporte 

aéreo foi sempre o minimizar o tempo “em trânsito” do passageiro, pa- 

radoxalmente este vê-se muitas vezes retido, quase imóvel, na zona de 

logística e de espera do aeroporto.

 Sabemos presentemente que uma sociedade, ao longo da sua 

história, vai fazendo funcionar, de modos distintos, um mesmo espaço, ou 

seja, uma mesma heterotopia, que não deixou de existir. Esta é reformu-

lada e reconvertida num outro espaço, dando origem a novas relações, 

interações e apropriações por parte do ser humano. Ora, é aqui que encon-

tramos a terceira e última heterotopia que entendemos ser interessante 

aplicar ao aeroporto. De facto, as mutações de funções num aeroporto 

com variados espaços, serviços, usos, acaba por ser algo recorrente. 

Indo mais longe, também podemos considerar que o próprio aeroporto 

pode ser alvo de uma reconversão, sendo ele próprio uma heterotopia 

de mutação de função e não apenas o seu interior, como é exemplo o 

Aeroporto de Tempelhof, reconvertido num espaço para a cidade, que 

será alvo de um estudo aprofundado mais a frente.

 Na ótica de utilizador, podemos considerar que o aeroporto é um 
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não lugar, porém, com o aprofundamento do conhecimento das vivên-

cias do aeroporto, percebemos que essa afirmação pode apresentar-se 

bastante superficial. Efetivamente, Marc Augé, antropólogo francês que 

estudou o ocidente contemporâneo e desenvolveu este conceito de “não 

lugar”, referiu-se a lugares uniformizados e transitórios como os aero-

portos, afirmando na etnografia da supermodernidade que devido à falta 

de espessura antropológica, um aeroporto não pode ser considerado 

um lugar, pois este apenas serve de corredor de ligação e articulação 

entre lugares. Augé constata que a supermodernidade é um estado que 

“(…) impõe às circunstâncias individuais, novíssimas experiências e vivên-

cias de solidão, diretamente ligadas ao surgimento e proliferação de não 

lugares”28. Para o autor, a proliferação de não lugares vai se distribuir por 

todo o planeta, fazendo com que um estrangeiro que se depare com um 

espaço que se carateriza por não lugar, imediatamente se orientará nele, 

onde quer que ele esteja. A multiplicação nos processos de informação, 

codificação das linguagens, o aumento da individualidade, facilitará 

o anonimato dos espaços e irá permitir esta orientação universal em 

não lugares, reduzindo os modos de viver o espaço. Porém, parece-nos 

importante perceber em que circunstâncias o autor fundamenta este 

conceito. 

Efetivamente, Marc Augé chega a Paris após estar 30 anos em África, 

num árduo trabalho. Ao chegar, este sente que está desfasado da reali-

dade, passando por um processo de adaptação que vem de determina-

dos contextos sociais muito estáveis e longe dos parâmetros culturais 

da modernidade europeia. Augé encontra um mundo “desencantado”, 

em que as multidões se movem e os indivíduos não se conectam. Desta 

forma, para o antropólogo e arqueólogo, os “não lugares” são lugares 

Aproximação

28 “These subject the individual 
consciousness to entirely new 
experiences and ordeals of 
solitude, directly linked with the 
appearance and proliferation 
of non-places” AUGÉ, Marc 
- Non-Places: Introduction 
to an anthropology of 
supermodernity, pg. 93
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onde não existe sociabilidade, onde o que interessa são “os fins e não os 

meios”. Considera que estes lugares não têm espessura antropológica, 

reduzindo-se a funcionalidades banais.  No entanto, nos dias de hoje, 

com lugares muito diferentes uns dos outros, não podemos avaliá-los 

dessa forma. Como arquitetos e urbanistas, não podemos entender os 

lugares da mesma forma que Marc Augé os entendeu. 

Para além deste autor, também Ursula Le Guin, autora de trabalhos 

de ficção científica, sugere na sua obra Changing Planes que ninguém 

se sente em casa quando está num aeroporto, sendo este um não lugar, 

distanciado da cultura nacional, evidente nas lojas de duty free, com 

escassos produtos nacionais ou de referência nacional. Ainda assim, 

mantemos uma posição distanciada destas sugestões, considerando 

que os aeroportos podem ser considerados lugares. Também não con-

sideramos que a multiplicidade dos processos de informação e a uni-

versalidade dos espaços contribuam para uma solidão do utilizador ou 

redução nas vivências dos espaços. 

Atentemos na posição de Justine Lloyd: “Precisamente por estar entre 

lugares, o não-lugar permite a reinscrição de poderosos significados 

da nossa casa, de viagens, história e teoria, trabalho e lazer, dentro dos 

seus limites”29. De facto, o aeroporto é um lugar que acolhe milhares de 

pessoas que vivem regularmente daquele espaço, sejam trabalhadores, 

passageiros frequentes, ou cidadãos, que por conveniência, usam o 

espaço frequentemente. É um espaço onde diariamente existe troca de 

emoções, quer pela despedida de passageiros que partem, quer pela 

receção calorosa de passageiros que chegam. É um lugar a que chega-

mos e nos é permitido encontrar o “outro”, trocar experiências, partilhar 

culturas. Nesta perspetiva, o aeroporto, embora esteja associado a 

29 “Precisely because it is betwixt 
and between places, the non-
place enables the reinscription 
of powerful meanings of home 
and travel, history and theory, 
work and play within its 
boundaries” LLOYD, Justine - 
Airport technology, travel and 
consumption, pg. 98
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30 “A !lm can represent one 
or two or three possible paths 
the observer may take through 
the space” ZEVI, Bruno – 
Architecture as Space, How to 
Look at Architecture, pg. 59

28. Superior: Imagem da capa 
do !lme "Up in The Air" 

uma dimensão transacional, é um espaço onde o não lugar se consegue 

transformar num lugar. 

Para além de trabalhos teóricos, a temática do espaço heterotópico e 

não lugar também foi alvo de estudo por parte da indústria cinematográ-

fica. Efetivamente, “O cinema também pode representar um ou dois 

ou três caminhos possíveis que o observador pode tomar ao longo do 

espaço”30, evidenciando as suas caraterísticas. A recriação da temática 

heterotopia e não lugar a partir do cinema está fortemente representada 

no trabalho de Jason Reitman, onde a representação cinematográfica 

é uma ilustração perfeita de como é possível estabelecer sentidos e 

relações emocionais com este tipo de lugares. Esta visão é retratada 

01
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no filme Up in The Air, onde a personagem principal, um empregado de 

uma empresa de consultoria de recursos humanos, é um passageiro 

frequente que se sente em casa cada vez que se encontra num terminal. 

Este adora o senso leve da não-responsabilidade em nunca estar em 

casa; adora aeroportos com as suas oportunidades de consumo; apre-

cia a saudação submissa da empresa por ser um passageiro frequente, 

no fast check-in. Acima de tudo, a personagem adora os quartos de hotel, 

perfeitamente limpos, anónimos, com iluminação suave, chegando a 

afirmar que estes “não lugares”, descritos como “Faumey”31, são a sua 

casa: “Todas as coisas que provavelmente odeia em viajar - o ar reciclado, 

a iluminação artificial, os distribuidores de sumo digital, o sushi barato 

- são lembretes amigáveis de que estou em casa”32. Também para Andy 

Warhol, o aeroporto era um espaço confortável e entusiástico: “aviões 

e aeroportos têm o meu tipo de serviço de alimentação favorito, o meu 

tipo de entretenimento favorito, os meus gráficos e cores favoritos, os 

melhores controles de segurança, as melhores vistas, os melhores fun-

cionários e o melhor otimismo”33.

31 “Faumey” (12:33) surge como 
uma combinação de “faux” and 
“homey” (“falso” e “caseiro”)

32 “All the things that you pro-
ba-bly hate about travelling—
the recycled air, the arti!cial 
ligh- ting, the digital juice dis-
pensers, the cheap sushi—are 
warm reminders that I’m home” 
Up in The Air, 07:00 

33 “Airplanes and airports 
have my favorite kind of food 
service, my favorite kinds of 
entertainment, my favorite 
graphics and colors, the best 
security checks, the best views, 
the best employees and the 
best optimism”. WARHOL, 
Andy - The Philosophy of Andy 
Warhol, pg. 56

29. Superior: Cena do !lme "Up 
In The Air" minuto 00:40:02
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Uma das grandes razões pelas quais os passageiros tentam ao má- 

ximo evitar a permanência prolongada num aeroporto é devido ao seu 

caráter neutro. Os elementos do design de um aeroporto - o brilho fosco 

fluorescente, os longos corredores anónimos, o ar reciclado - destinam-se 

a difundir e neutralizar as emoções. Porém, os aeroportos também são 

locais de caráter, de uma ordem imposta, não apenas pelo pessoal de 

segurança, mas pelo mobiliário que é necessário para que se consiga 

processar todo o fluxo de uma forma estável. Por este motivo, os aero-

portos não conseguem conceber privacidade aos seus espaços. Quase 

todas as tarefas da vida diária – caminhar, comer, dormitar, abraçar, con-

versar, discutir, passar o tempo - devem ser realizadas em público. No 

entanto, ao mesmo tempo que a privacidade não prevalece, existe uma 

sensação de anonimato, devido ao grande fluxo populacional presente. 

 Para além dos autores mencionados anteriormente, também o 

arquiteto Solá Morales se pronunciou sobre um tema particularmente 

interessante para o presente trabalho e que vai ao encontro da nossa 

30. Superior: Ilustração de Andy 
Warhol

Aproximação 01
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34 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – 
Terrain Vague. In C. C. Davidson 
(Ed.), pg. 118-123

perspetiva de não lugar. Segundo o arquiteto, o terrain vague, ou os 

espaços vazios, apresentam-se como espaços de liberdade, uma afronta 

ao capitalismo, e uma alternativa para as cidades dominadas pelos arra-

nha-céus e centros financeiros. O arquiteto afirma ainda que:

(...) esses estranhos espaços urbanos têm os seus limites carentes de 

uma incorporação eficaz e, assim, estão fora da dinâmica urbana. (…) são 

áreas desabitadas, inseguras, improdutivas, lugares estranhos ao sistema 

urbano, exteriores mentais no interior físico da cidade que aparecem como 

contraimagem da mesma, tanto no sentido da sua crítica como no sentido 

da sua possível alternativa.34

A perceção que se tem desse lugar não advém da sua função, mas 

sim da apropriação desse lugar por parte de um grupo de pessoas, que 

podem decidir como lidar com o espaço e dar-lhe novos sentidos e ca- 

racterísticas. O planeamento urbano sustentável cumpre uma função 

vital para a ecologia, diversidade biológica e elasticidade urbana. Ao 

avaliar esses espaços vagos e integrando-os em vários tipos de espaços 

verdes, estamos a contribuir para um maior conforto urbano, bem como 

uma maior valorização das comunidades e da paisagem. Num cenário 

de crise económica e estagnação, o uso temporário dos espaços aban-

donados tornou-se numa alternativa aos projetos tradicionais de re- 

novação urbana, normalmente mais dispendiosos, estabelecendo um 

método complementar de transformação da cidade. Esta transformação 

converte espaços obsoletos em locais participativos, onde se dá a opor-

tunidade ao cidadão de se apropriar do espaço. 

Assim, e como prometido no início do capítulo, estabelecemos e 

clarificamos três heterotopias de Michel Foucault, que nos permitiram 

abordar a infraestrutura aeroportuária sobre um novo ponto de vista. 
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Aproximação 01

Para além disto, embora consigamos perceber a visão de Marc Augé e 

o contexto pessoal aquando da introdução do conceito de “não-lugares”, 

mantemos uma posição convicta de que um aeroporto é muito mais que 

um não lugar, e que as suas capacidades para gerar novos espaços e 

ambiências são muito maiores do que aquilo que acreditamos, revelan-

do-se um hub com inúmeros potenciais.

 

31. Superior: Fiona Ackerman, 
Heterotopia, 2012, óleo em tela, 
99" x 99"



AFTERLIFE



Terminais aeroportuários 

são, nos dias de hoje, 

alguns dos tipos de 

construção que mais 

rapidamente se tornam 

obsoletos.35



66 Airport Afterlife: Um ensaio para a (re)integração urbana de aeroportos desativados



67

I. INÍCIO DO FIM DO ESPAÇO AEROPORTO

O desenvolvimento de aviões maiores e mais pesados fez com que 

os campos aéreos, pioneiros na aviação, se tornassem extensas pas-

sarelas de asfalto, com pesados sistemas de drenagem, tendo o termi-

nal um design compreensivo para o tipo de transporte que iria servir. A 

infraestrutura aeroportuária começou, assim, a distanciar-se da relação 

com a paisagem e das suas condições, passando dos vastos campos 

de pastagem, onde a fauna se encarregava de desbastar as grandes 

ervas, a um site onde “os homens deveriam trazer para o local máqui-

nas e materiais que ratifiquem a sobriedade na natureza, que cicatrizem 

a superfície com uma ampla e reta pista de aterragem, que destruam 

árvores e outros obstáculos que possam pôr em risco os veículos velozes 

do ar”36. De facto, tal afirmação limitada e patriarcal leva-nos a discordar 

daquilo que é a relação entre o aeroporto e a sua envolvente. O projeto 

do aeroporto deve, dentro dos possíveis, preservar uma vasta variedade 

de ecossistemas para facilitar uma transição suave e progressiva, no 

caso de haver necessidade de se reconverter o espaço. 

 As mudanças geopolíticas e a concentração das operações e 

viagens aéreas num só aeroporto levaram à conversão de muitos aero-

portos e campos aéreos em parques urbanos, abertos ao público. No pas-

sado, os aeroportos localizavam-se nos subúrbios das cidades, porém, 

atualmente oferecem novos espaços públicos abertos em grande escala, 

em áreas urbanas. Os projetos e as propostas para a reconversão de 

aeroportos baseiam-se essencialmente no desejo de estabelecer ou 

restaurar paisagens, ecossistemas e patrimónios naturais ou culturais. 

Dado o grande calibre, abertura e nivelamento dos aeroportos, alguns 

arquitetos interpretam-nos como telas por preencher, onde devem existir 

intervenções arquitetónicas, hidrológicas, ecológicas e recreativas. 

Projetos, como é o caso do Tempelhof Field e do Aeroporto desativado de 

Lleida-Alguaire, procuram integrar a agricultura e criar novos centros da 

vida urbana, fornecendo novos modelos para o desenvolvimento urbano 

e para os cidadãos participarem na formação da paisagem urbana do 
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35 “Airport terminals are some of 
the most rapidly obsolete buil- 
ding types of our time”, Derek 
Moore, SOM studio

32. Página anterior esquerda: 
Detonação de aeronaves obso-
letas num aeroporto desativado 
nos Estados Unidos

33. Página anterior direita: Aero-
porto abandonado em Abecásia, 
Geórgia

36 “(m)en must bring to the site 
machines and materials to rec-
tify the frugalities of Nature, 
and scar the surface with broad, 
straight deep-laid runways, 
fell trees and other obstruc-
tions that might endanger the 
fast-moving vehicles of the air.” 
VEALE, Sydney E. - Tomorrow’s 
Airliners, Airways and Airports, 
pg. 247

34. Esquerda superior: Hortas 
comunitárias no Parque de Tem-
pelhof, Berlim

35. Esquerda inferior: Rebanho 
de ovelhas a pastar no Aeropor-
to de Lleida-Alguire, Catalunha
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futuro. Ainda que no Aeroporto de Lleida-Alguaire não exista um plano 

bem estruturado, no Tempelhof Field é evidente a integração da agricul-

tura e da sustentabilidade com a vida urbana da metrópole de Berlim.

 Os custos de construção dos aeroportos são altos, e estes são 

infraestruturas difíceis de se adaptar, de modo que são necessárias cons-

stantes reabilitações e atualizações do espaço37. Estes também fazem 

parte de uma estrutura que viu enormes mudanças no modo como os 

utilizamos: tanto as questões do espaço interno como externo estão a 

fazer com que o seu uso e a sua função se desenvolvam em diferentes 

direções. Mas afinal, por que é que o aeroporto se torna obsoleto tão 

precocemente?

 Efetivamente, para além das dimensões básicas dos constituintes 

do aeroporto, nomeadamente as mangas de embarque, pontes aéreas, e 

mobiliário auxiliar, poucos elementos são fixos. O edifício terminal sem-

pre foi desenvolvido em paralelo com a aeronave que recebe. Mais passa- 

geiros envolvem mais do que apenas alterar a configuração das portas 

e pontes aéreas de acesso ao avião. Neste sentido, o principal problema 

37 EDWARDS, Brian - The 
Modern Airport Terminal: 
New Approaches to Airport 
Architecture, pg. 85

36. Superior: Seccção do Aero-
porto Internacional de Kansai, 
Osaka, projetado pelo arquiteto 
Renzo Piano
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ocorre quando o aeroporto já não consegue responder à procura e veloci-

dade desta mobilidade. A história mostra-nos que os aeroportos não são 

projetados a pensar em possibilidades de expansão a um médio/longo 

prazo, ou em mudanças radicais de uso, caso tal se verifique necessário. 

Por consequência, como não existe uma salvaguarda no projeto de pos-

síveis expansões ou reutilizações, muitos aeroportos acabam desa-

tivados e consequentemente abandonados. Uma exceção, e embora não 

tenha sido projetado a pensar numa possível reconversão, é o terminal 

da TWA, projetado pelo arquiteto Eero Sararinen, para o aeroporto John 

F. Kennedy, em Nova Iorque, que apenas sobreviveu pela sua arquitetura 

vanguardista e peculiar para o propósito, convertendo-se, em 2019, num 

hotel de luxo, escapando à demolição por completo. 

 A tendência e o neologismo38 atual é para se tentar pensar o aero-

porto a um médio/longo prazo, que resolva no presente as questões do 

futuro, estando o arquiteto responsável por possibilitar a flexibilidade 

espacial do aeroporto, antes que problemas relacionados com a sua 

38 “"Future-proo!ng” is the hot-
test neologism in airport design, 
made newly urgent by the shifts 
in air travel” PALETTA, Anthony 
- Why Airports Die, Bloomberg 
(online). [Consultado a 12 de 
Janeiro de 2022] Disponível em 
https://www.bloomberg.com/
news/articles/2020-05-18/the-
brief-expensive-lives-of-air-
port-terminals

37. Superior: Maquete do Ter-
minal da companhia aérea TWA, 
do Aeroporto John F. Kennedy, 
Nova Iorque, projetado pelo ar-
quiteto Eero Saarinen
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capacidade possam comprometer e “envelhecer” prematuramente a 

infraestrutura. Para alguns terminais já saturados, mas arquitetonica-

mente significativos, o fim pode ser injusto. Seri Worden, diretor executivo 

de investigação do National Trust for Historic Preservation, afirma que 

é muito raro que exista um plano de preservação que previna e prepare 

uma eventual conversão das estruturas aeroportuárias39. Neste sen-

tido, acreditamos que a solução não passa por exigir que as estruturas 

permaneçam estagnadas e idênticas.  Consideramos que passa por 

salvaguardar o potencial de (re)desenvolvimento e (re)utilização, caso 

o aeroporto evidencie problemas ao nível da sua capacidade e espacia- 

lidade. 

 Desde o início dos anos 90, e com o progresso tecnológico dessa 

época, que o desenvolvimento das infraestruturas aeroportuárias 

acelararam as mudanças na estrutura urbana, alterando a paisagem, a 

cidade e o nosso modo de vida no território. A história destas grandes 

infraestruturas coincide com a necessidade de se responder à falta de 

ligação entre territórios, devido à falta de coesão geográfica. Aliado a 

este fator, existiu ainda um aumento da procura das vagens aéreas, fruto 

da globalização. Isto levou à superprodução de centenas de aeroportos, 

nos últimos 30 na Europa, no Norte da América, e na Ásia, muitas vezes 

fazendo com que a população em redor dessas infraestruturas arcasse 

com o fardo de conviver com um equipamento mal planeado, quer a nível 

urbano, quer a nível ambiental. Neste sentido, o papel da arquitetura para 

estas infraestruturas passa por construir uma linguagem competitiva 

e destacá-la, proporcionando um desenho urbano coeso e consistente, 

que atua em várias frentes. “Catedrais no deserto, aeroportos fantasmas 

e elefantes brancos”40, são alguns dos nomes utilizados para identificar 

os aeroportos que foram construídos e posteriormente abandonados. 

Estes aeroportos, que perderam a sua função, acabam por trazer conse-

quências bastante negativas para o território envolvente, tornando-se 

em estruturas obsoletas, com custos de manutenção superiores aos 

39 PALETTA, Anthony - Why Air-
ports Die, Bloomberg (online). 
[Consultado a 12 de Janeiro de 
2022] Disponível em https://
www.bloomberg.com/news/
articles/2020-05-18/the-brief-
expensive-lives-of-airport-ter-
minals

40 "Cathedrals in the desert, 
ghost airports, white elephants”. 
FAVARGIOTTI, Sara - Airports 
On-Hold: Towards Resilient In-
frastructures, pg. 16
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38. Inferior: Fotogra!a do Aero-
porto Internacional de Gaza 
abandonado no meio do deser-
to
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benefícios para o território, contribuindo também para uma poluição 

ambiental e ameaças para os ecossistemas locais. 

 A centralidade geográfica, o impacto ambiental e a relevância 

cultural dos aeroportos têm permitido à arquitetura e ao desenvolvi-

mento urbano explorar novas oportunidades de apropriação funcional 

e espacial. O abandono e desativação dos aeroportos é um fenómeno 

generalizado que tende a agravar-se. Estima-se que na próxima década, 

centenas de aeroportos deixarão de funcionar, devido à redundância e 

à monopolização do mercado por grandes companhias aéreas. O atual 

aeroporto apresenta um tipo único de infraestrutura urbana, tipicamente 

associada a enormes locais com grande significado cultural, influência 

económica e impacto ecológico. Quando um aeroporto é abandonado ou 

desativado, este absorve as possíveis oportunidades para o desenvolvi-

mento de novas paisagens urbanas. O fenómeno crescente da redução 

gradual da vida útil dos campos aéreos evidencia a necessidade de se 

imaginar, planear, projetar e construir novas paisagens urbanas, com 

um programa regenerador e estimulante. 

 Assim, o início do fim do espaço aeroporto vai depender intrinse-

camente das ameaças que este representa para a comunidade, quando 

não planeado e antecipado à priori. Como consequência, o arquiteto re- 

vela-se um dos principais motivadores para determinar o futuro destas 

infraestruturas. Para além disto, o estado de conservação e operacio-

nalidade do aeroporto também é um fator determinante para decidir a 

vida útil deste equipamento. 
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O terreno aberto de um campo de 
aviação abandonado pode ser re- 
servado para atividades completa-
mente destruturadas, funções alta-
mente específicas ou qualquer ideia 

intermediária.41
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O encerramento de um aeroporto, mesmo quando temporário, tem 

inúmeras implicações no território. Em primeiro lugar, este encerra-

mento acarreta mudanças no uso do solo, bem como na mobilidade e 

circulação que conectam o site à metrópole. Em segundo lugar, a deslo-

calização das atividades aeroportuárias tem um impacto significativo 

nas áreas envolventes do aeroporto e na área metropolitana. E em ter-

ceiro lugar, o encerramento destas infraestruturas, por terem um efeito 

catalisador, tornam-se o oposto, funcionando como um vácuo urbano 

de grandes dimensões. Por estas razões, quando estudamos as meta-

morfoses dos espaços aeroportuários abandonados, deparamo-nos 

com algumas questões pertinentes, relacionadas com o caráter que 

queremos atribuir ao local, bem como com o programa a ser aplicado. 

Estas questões revelam ser o grande problema dos aeroportos que se 

encontram num estado de decadência. 

De facto, a metamorfose do espaço vai depender das infraestrutu-

ras e equipamentos presentes. Redes de serviços públicos, circulação e 

acesso de veículos, gestão de resíduos, segurança e fontes de produção 

de energia são algumas das caraterísticas necessárias para alimentar 

e sustentar as atividades no local. No caso de já existirem estruturas, 

como terminais e hangares, estes terão de ser repensados e adapta-

dos para se conseguirem integrar na nova rede de ligação urbana. Para 

além disto, o sucesso do programa estabelecido no local vai depender 

da capacidade destas estruturas se conseguirem reinventar e reinte-

grar num novo programa. 

Usualmente, o aeroporto desativado contém vários equipamen-

tos redundantes, como terminais, hangares, plataformas, entre outros. 

Como consequência, quer pela sua dimensão, quer pela sua quantidade, 

a aplicação de um programa específico pode ser um obstáculo.  Neste 

sentido, devemos pensar o programa em duas vertentes: por um lado, a 

aplicação de um programa temporário e rotativo pode ser útil, permitindo 

uma maior flexibilidade no seu uso, de que são exemplos as instalações 

de exposições temporárias, centros interpretativos sazonais, entre 

41 “The open land of an 
abandoned air!eld may be 
set aside for completely 
unstructured activities, highly 
speci!c functions, and anything 
in between”. WALDHEIM, 
Charles; FAVARGIOTTI, Sara - 
O#ce for Urbanization: Air!eld 
Manual - Field Guide to the 
Transformation of Abandoned 
Airports, pg. 190

II. METAMORFOSES DO ESPAÇO URBANO AEROPORTUÁRIO

AfterLife 02
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outros; por outro lado, a aplicação de um programa futuro, com uma visão 

mais permanente dos serviços, que permita estabelecer uma dinâmica 

robusta, que responda e sirva as necessidades da cidade, pode ser uma 

opção com garantias a longo prazo, de que são exemplos as instalações 

de hubs tecnológicos e a disponibilização do espaço para incubação 

de pequenas empresas. Independentemente das diferentes vertentes, 

a abordagem adotada deve ir no sentido de potenciar uma abertura à 

reutilização dos terminais, através da aplicação de um programa que os 

auxilie a tornarem-se novas atrações para eventos culturais, instalações 

artísticas e urbanas, e centros administrativos. 

Para além da reconversão de hangares em armazéns dedicados 

à investigação e tecnologia, ou as pistas de aterragem em locais de 

reunião e lazer, um outro equipamento tem recebido maior atenção por 

parte de arquitetos, devido à sua proeminência e posição de destaque 

no local. De facto, a torre de controlo é um elemento essencial para o 

funcionamento de um aeroporto, porém vê-se agora subutilizado, sem 

nenhum programa evidente. A tendência que normalmente permanece, 

e não apenas nas torres de controlo, é de que a demolição muitas vezes 

prevalece em relação à reabilitação. Restaurantes, miradouros, estufas, 

bares e discotecas, podem ser alguns exemplos de programa que um 

equipamento destes pode receber. Projetos como a torre de controlo do 

aeroporto de Stapleton, em Denver, e a antiga torre de controlo do aero-

porto de Houston, apresentam várias soluções que podem ter sucesso 

na reintrodução de um programa nestes equipamentos. No caso parti- 

cular do aeroporto de Denver, o objetivo do projeto de reativação e recu-

peração do local passa por transformar o aeroporto num novo centro 

de ação urbana42. A comunidade envolvente carateriza-se por um bairro 

42 WOOD, Jennifer - Aban-
doned tra#c control tower is 
now a part of Denver Nightlife. 
The Points Guy, Dezembro 2017, 
[Consultado a 30 de Outubro 
de 2021]. Disponível em www.
thepointsguy.com/2017/12/
a b a n d o n e d - t r a f f i c - c o n -
trol-tower-now-denver-night-
life/
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39. Superior: Torre de controlo 
do antigo Aeroporto de Denver, 
reconvertida

vibrante de casas, lojas e este novo parque central. Como consequência 

de estar localizada numa área suburbana e residencial, a torre de con-

trolo foi considerada um obstáculo difícil de ultrapassar, devido à sua 

localização e proeminência, causando estranheza para grande parte da 

população. Por esta razão, a torre acabou abandonada e em ruínas. No 

entanto, após vários anos de investigação e propostas, conseguiu-se 

atribuir um programa concreto. Como forma de atrair a população para 

esta nova zona, foi proposto a reconversão da torre, agora delapidada, 

num centro de vida noturna, juntamente com o resto do aeroporto, através 

de discotecas, bares, restaurante, pistas de dança, entre outros. 

Autores como Németh e Langhorst propõem um modelo de uso 

AfterLife 02
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adaptável, envolvendo o uso temporário de espaços vagos e abandona-

dos, como infraestruturas verdes, assumindo ocupações indefinidas. O 

espaço abandonado não construído na cidade pode ser considerado um 

espaço de entretenimento coletivo, e diversos usos podem ser criados 

apenas com uma intervenção mínima para abrir passagens e permitir o 

fluxo dos utilizadores. Neste sentido, e segundo os autores, identificamos 

três estratégias de reconversão e reutilização para espaços vagos ou 

abandonados, em lógicas de recuperação urbana e da paisagem: a pri-

meira abordagem foca-se na regeneração do espaço verde, através de 

uma pequena intervenção temporária, onde damos um novo propósito 

ao espaço abandonado. A título exemplificativo consideramos o antigo 

aeroporto de Tempelhof, em Berlim, o qual iremos explorar mais a frente. 

Numa segunda abordagem encontramos a requalificação social do 

espaço através da participação comunitária e de projetos bottom-up 

(experimentação urbana). Já numa terceira abordagem é realizada uma 

transformação estruturada e progressiva do espaço, motivada habitual-

mente pelo município e por investidores privados. 

40. Superior: Projeto HighLine, 
Nova Iorque
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Consideramos que para além destas três estratégias existe ainda 

outra, não referida pelos autores, que passa por uma estratégia híbrida. 

De facto, esta consiste na combinação de duas ou mais estratégias de 

reconversão referidas anteriormente, desencadeando uma maior vairie-

dade de apropriações urbanas, bem como usos bastante plurais dentro 

do mesmo espaço. A título exemplificativo consideramos o antigo viaduto 

ferroviário que atravessa Nova Iorque, atual High Line. De facto, este pro-

jeto consiste na reconstrução da ferrovia industrial localizada no West 

Side de Manhattan, que se encontrava abandonada desde 1980, devido 

à demolição da porção norte da linha. Inspirada na Promenade Plantée 

em Paris, o High Line é uma grande avenida elevada, carregada de vege-

tação sustentável, que através de um pavimento híbrido, nasce por entre 

as ranhuras das pedras. Para além disto, é um notável espaço de perfor-

mance cultural, com anfiteatros improvisados, oferecendo exposições, 

outdoors, murais e intervenções artísticas e interativas no local. Os 

diversos pontos de acesso permitem uma maior permeabilidade com 

a cidade, proporcionando uma agradável estadia neste espaço elevado. 

Também o recurso à água, como fontes e espelhos de água, intensificam a 

imersão do utilizador neste espaço. Este projeto inspirou-se na paisagem 

selvagem exposta após o abandono da linha ferroviária e o concurso foi 

ganho pelo gabinete James Corner Field Operations. 

Ao considerar a reutilização de aeroportos abandonados, um aspeto 

que o arquiteto deve ter em consideração é o estado de conservação 

do solo e fazer um levantamento de todos os elementos naturais e arti-

ficiais do local: “Identificar a "matéria-prima” do local permite que os 

proprietários caraterizem com precisão o aeroporto”43. Recursos e carac-

terísticas ecológicas, nomeadamente questões hidrológicas, topográfi-

cas, de vida selvagem, vegetação, e elementos pré-existentes como 

edifícios, estruturas de apoio e superfícies construídas, devem ser reg-

istadas. Esta atitude categórica revela-se bastante pertinente, pois per-

mite uma compreensão total do estado do site, bem como permite uma 

melhor elaboração do plano e do programa que se irá projetar. Esta ação 

permite avaliar o estado do local e determinar se o projeto é viável ou se 

deve ser rejeitado. Antes de ocorrer qualquer modificação na sua função, 

43 “Identifying the “raw 
materials” of the site allows 
owners to accurately 
characterize the airport as 
found.”  WALDHEIM, Charles; 
FAVARGIOTTI, Sara - O#ce 
for Urbanization: Air!eld 
Manual - Field Guide to the 
Transformation of Abandoned 
Airports, pg. 29
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é necessário determinar o estado de conservação e contaminação do 

local, estabelecendo os procedimentos corretos a adotar.

A transformação e reativação de um aeroporto irá afetar a opeiração 

do local, havendo condicionamentos provisórios, que podem ser contor-

nados através da realização de atividades culturais, como concertos e 

eventos ao ar livre. Esta é uma solução que pode ser tomada antes de 

se definir em concreto o programa do local, embora na prática tal não 

aconteça, pois na maioria das vezes o fim de vida  e os futuros ciclos dos 

aeroportos não são pensados à priori, na elaboração do master plan 

do aeroporto. Os eventos culturais também podem servir de momento 

chave para o cidadão se familiarizar com o novo espaço que irá ser cri-

ado. A metamorfose da geografia dos campos aéreos cria uma nova 

dinâmica ambiental, turística, artística e recreativa, improvisada no 

local. O redesenvolvimento do lugar aeroportuário fornece ocasiões 

para endurecer a identidade original do site, funcionando como um 

campo magnético para ocupantes, turistas e empresas. Um dos grandes 

objetivos da metamorfose destes espaços é conseguir manter o efeito 

41. Superior: Antigo Aeroporto 
de Hellinikon, Grécia, projetado 
pelo arquiteto Eero Saarinen
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catalisador e magnético que o aeroporto continha. Alguns aeroportos 

existentes hoje em dia estão a funcionar como lugares públicos, que 

geram uma forte identidade dentro das suas localidades urbanas. Para 

além da dificuldade de se adaptar um programa a estes lugares, as 

pré-existências conseguem também oferecer grande resistência em 

se ajustar a um novo programa. Porém, deve-se encarar a linguagem 

icónica dos terminais aeroportuários como um atributo e uma vantagem 

para a atração de serviços e do próprio público. A título exemplificativo, 

o edifício do Terminal Leste do Aeroporto de Hellinikon, de 1960 (atual 

Hellinikon Metropolitan Park), em Atenas, projetado pelo arquiteto Eero 

Saarinen, foi preservado como um marco arquitetónico. Em contraste, 

e em infraestruturas em que o terminal não tem uma linguagem exube- 

rante, aeroportos como o de Croydon, propõem novas imagens icónicas, 

com conceitos que ajudam a impulsionar a transformação do lugar. 

Afirmar que o aeroporto é um campo ecológico e ambiental, que pre-

cisa de ser gerido ao longo do tempo, e não apenas um estático projeto 

42. Superior: Terminal do antigo 
Aeroporto de Croydon, Lon-
dres, atual museu dedicado à 
aviação
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de arquitetura, é já um avanço conceptual importante: até recentemente, 

o aeroporto não era reivindicado como um lugar paisagístico e de uti-

lização recreativa44. Encarar o aeroporto como um espaço expectante, 

capaz de ser reinventado, é aceitar também os diferentes ritmos e ciclos 

que, inevitavelmente, irão existir. Desta forma, cada transição permite 

a transformação do local, pois estamos perante um constante estado 

de crescimento e mudança, quer pela parte ecológica, quer pela social. 

Para se ativar este processo de reciclagem do espaço, o aeroporto tem 

de criar condições para que os novos ciclos de transformação e usos 

alternativos se iniciem. Ao considerar as mudanças no uso do solo, melho-

rias na mobilidade e conectividade, infraestrutura, atribuição de espaço 

verde público e restauração ambiental, podemos explorar o potencial 

destes locais aeroportuários desativados para restaurar paisagens 

urbanas e melhorar a qualidade de vida atual. O caso do aeroporto de 

Tempelhof, em Berlim, onde o aeroporto abandonado oferece uma "sala 

de estar" ao ar livre, sem precedentes, e uma área de atividades em 

escala metropolitana, é um dos melhores exemplos quando falamos de 

transformação e reutilização do espaço, outrora um aeroporto. Também 

oferece pequenos parques e jardins ao longo das suas fronteiras, per-

mitindo uma permeabilidade constante. 

 De facto, o sucesso destes novos espaços criados está intima-

mente ligado à participação e compromisso da população envolvente, 

que irá também influenciar no programa do próprio espaço, para evi-

tar que se tornem buracos vazios. As renovações do antigo aeroporto 

transformaram o vazio urbano num catalisador para o desenvolvimento 

e regeneração urbana. No entanto, a escala do local muitas vezes apre-

senta desafios para sua adaptação e reutilização. Como consequência, 

a proposta para estes grandes espaços disponíveis deve inflamar a 

nova atmosfera urbana local e vida social, reativando a interação com 

a comunidade, ao mesmo tempo que estimula o uso do novo espaço 

público criado45. 

 Quando um aeroporto desativado é chamado para desempenhar 

44 WALDHEIM, Charles; DUN-
PELMANN, Sonja - Airport 
Landscape - Urban Ecologies In 
The Aerial Age, pg. 9

45 WALDHEIM, Charles; DUN-
PELMANN, Sonja - Airport 
Landscape - Urban Ecologies In 
The Aerial Age, pg. 137
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43. Superior: Parque de 
Tempelhof, Berlim, acolhendo 
um festival de verão

um papel mais ativo e participativo na urbanidade da cidade, gerando 

novos parques urbanos e green open spaces, a água pode desempenhar 

um papel importante na transformação do território. O território ocupado 

pelo aeroporto desativado apresenta-se como uma tábua rasa por onde 

a água ira passar, quer seja pela forma de precipitação, rios e afluentes 

já existentes ou infiltrações e escoamentos. Para além disto, a água da 

chuva pode ser retida e utilizada em diversos outros fins, como irrigação 

do próprio local. A partir destes reservatórios o excedente de água pode 

ser redirecionado para oceanos e rios, ou outras redes hidrológicas exis-

tentes, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento dos habi-

tats e na melhoria da qualidade de vida da comunidade envolvente. Para 

expor a transformação do aeroporto e os problemas subsequentes da 

infraestrutura e poluição, é necessário repensar o significado de "natural" 

nas circunstâncias da cidade pós-industrial. Nesses locais, vários ecos- 

sistemas interdependentes abrangem diferentes espécies de fauna, flora 

e sistemas hidrológicos. Coordenar o desempenho ecológico do local 

AfterLife 02
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implica a ponderação de restaurar habitats, aumentar a biodiversidade, 

e aumentar a conectividade com os ecossistemas locais. Ao proporcio-

nar corredores e habitats para a vida selvagem, o espaço aeroportuário 

transformado pode aumentar a biodiversidade e o património natural 

de uma área. A tonificação do ecossistema, assim como as práticas 

sustentáveis e de emissões de baixo carbono, geralmente estabelecem 

benefícios sociais adicionais, como a melhoria económica e sanitária 

do local e dos seus residentes.  

 Projetos de redesenvolvimento de espaços aeroportuários desa-

tivados integram na sua reativação várias espécies de fauna e flora, 

que crescem espontaneamente. De facto, estes processos espontâ-

neos proporcionam maior adaptação aos sistemas ecológicos. A título 

exemplificativo destacamos o a proposta para um aeroporto desativado 

em Toronto, Canadá, onde são propostas duas estratégias: um circuito 

ecológico, que são extensos caminhos destinados a atividades recreati-

vas; e ecologias de fluxo, destinado aos habitats, à vegetação, plantação, 

sistemas de drenagem, infraestruturas, entre outros46. A vegetação pode 

desempenhar vários papéis importantes nos projetos de transformação, 

pois as variedades de espécies de plantas podem atender a objetivos 

ecológicos distintos, que vão desde o armazenamento de águas pluviais, 

até à melhoraria do efeito de estufa local, contribuindo para a criação 

de habitats de determinados animais ameaçados e em vias de extinção. 

Como consequência do longo período de atividade aérea no local, estes 

sites contêm muito pouca biodiversidade. Porém, a transformação do 

espaço aeroportuário apresenta-se como uma oportunidade para poten-

ciar a biodiversidade e restabelecer habitats. Com base no património 

natural e cultural do aeroporto, a história do local pode ajudar a gerar 

46 WALDHEIM, Charles; DUN-
PELMANN, Sonja - Airport 
Landscape - Urban Ecologies In 
The Aerial Age, pg. 169
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e fornecer informações para os projetos de arquitetura e urbanismo. A 

criação de novos habitats para animais selvagens é combinada com um 

programa para uso recreativo e público, servindo não só os habitantes 

do local como também toda a cidade. No entanto, é evidente que não 

conseguiremos trazer toda a biodiversidade de volta – 

(...) é uma suposição errónea quando pensamos que podemos, de alguma 

forma, trazer de volta ecossistemas do passado, removendo espécies inva-

soras e replantando espécies nativas. Essa visão excessivamente simplista 

do mundo ignora dois princípios básicos da ecologia moderna – de que a 

estabilidade ambiental é uma ilusão e que um futuro imprevisível pertence 

aos melhores adaptados.47

 Assim, para que as metamorfoses do aeroporto transformado 

prosperem num ambiente sustentável, este deve tornar-se num destino 

atraente para os cidadãos. O dinamismo, o caráter urbano e a vitalidade 

destes locais dependem da sua capacidade de atrair uma massa con-

tínua de habitantes, turistas, transações e aproveitamentos económi-

cos para o novo site. O arquiteto ao projetar de forma inovadora todas 

estas áreas, programas e instalações, está também a desenhar a cidade, 

estimulando um número significativo de novos centros e serviços, com 

um grande valor simbólico e cultural.  

47 “(…) mistaken assumption that 
we can somehow bring back 
past ecosystems by removing 
invasive species and replanting 
native species. This overly sim-
plistic view of the world ignores 
two basic tenets of modern 
ecology - that environmental 
stability is an illusion, and that 
an unpredictable future belongs 
to the best adapted.” - WALD-
HEIM, Charles; FAVARGIOTTI, 
Sara - O#ce for Urbanization: 
Air!eld Manual - Field Guide 
to the Transformation of Aban-
doned Airports, pg. 85
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A relação entre a ausência de uso, de 
atividade, e a sensação de liberdade, 
de expectativa, é fundamental para 
compreender o potencial evocativo 
dos terrenos vazios da cidade. Vazio, 
ausência, mas também promessa, o 
espaço do possível, da expectativa.48
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Os avanços e contrações inesperadas da economia, a emergente 

mobilidade e a volatilidade dos investimentos associados à globalização, 

tendem a contribuir para a presença de terrenos vagos ou abandona-

dos e sem uso na cidade. Os vazios urbanos situam-se em locais como 

antigos pátios de fábricas industriais, onde as crianças jogam à bola, 

em atalhos que as pessoas optam por percorrer, ou em clareiras cober-

tas de vegetação, onde as pessoas disfrutam do seu tempo livre. É no 

local industrial abandonado que artistas de rua criam novas galerias de 

arte. Os vazios da cidade são um aspeto importante de qualquer malha 

urbana, e são considerados uma confirmação do declínio urbano, ao 

mesmo tempo que representam um enorme potencial para melhorar a 

área e criar estruturas comunitárias mais duradouras. A interpretação 

desses espaços pode ser superada através da promoção da reabilitação 

de espaços abandonados, resultando em espaços compartilhados mais 

saudáveis, existindo maior criatividade e conveniência. De facto, o local 

de um aeroporto desativado é do tamanho de uma pequena cidade, o que 

faz com que a conjugação da vida quotidiana com uma infraestrutura 

urbana abandonada tão pesada se torne difícil. Estes espaços urbanos 

que vivem o seu post mortem encontram-se vulneráveis, expostos e, mui-

tas vezes, em ruínas, necessitando de um plano de reintegração urbana. 

Tradicionalmente, o urbanismo sempre ambicionou projetar e planear 

a longo prazo e para um tempo previsível. Porém, a realidade atual põe à 

prova estas bases, forçando também a planear o inesperado e o volátil 

a curto prazo, e num tempo record. Por vezes, projetar a longo prazo tor-

na-se mais dispendioso, e perante a realidade volátil que vivenciamos, 

acaba por não ser tão viável. Os espaços urbanos desativados têm uma 

capacidade especial para acolher práticas altamente informais, que 

vão contra um urbanismo cada vez mais configurado por burocracias, 

regulamentações e processos de validação49. A vontade de transformar 

os terrenos vagos, com infraestruturas desativadas, num local de inte- 

resse ecológico, alia-se às questões do ambiente e ao reconhecimento 

da versatilidade, pluralidade e reversibilidade de utilização associada à 

48 The relationship between 
the absence of use, of activity, 
and the sense of freedom, of 
expectancy, is fundamental to 
understanding the evocative 
potencial of the city’s terrain 
vagues. Void, absence, yet 
also promise, the space of 
the possible, of expectation - 
SOLÀ$MORALES, I. -  Terrain 
vague. In C. C. Davidson (Ed.), 
pg. 118- 123

49 LABASTIDA, Marta; HEN-
RIQUES, Eduardo Brito; CAVA-
CO, Cristina – Ruínas e Terrenos 
Vagos, pg. 65

III. REGENERAÇÃO URBANA POST MORTEM
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conceção deste novo espaço. Embora as redefinições dos usos possam 

ser diferentes e específicas, dependendo de cada local e de cada cidade, 

há uma inclinação para se adotar um método coletivo para implantação 

de utilizações temporárias ou propostas multifuncionais, preferivelmente 

com despesas de manutenção compatíveis e adequadas50.   

A má gestão territorial, inevitavelmente associada também ao enco- 

lhimento populacional, abre possibilidades para o avanço da reintrodução 

de fatores biológicos e sustentáveis nas cidades, nomeadamente a rena- 

turalização de alguns espaços e a formação de ambientes semelhantes 

ao que se poderia denominar de “selva urbana”. Efetivamente, durante os 

períodos de crise, o crescimento urbano tem sido muito lento, fazendo 

com que seja muito difícil para os aeroportos desempenharem um papel 

central no desenvolvimento urbano. Além disso, e em muitos casos, os 

políticos acabam por não encontrar uma forma de melhorar a frequên-

cia de voos regulares ou melhorar as características técnicas e físicas 

dessas infraestruturas. Quando isso acontece, o aeroporto prejudica 

bastante a economia local e regional e diversas soluções devem surgir 

50 NÉMETH, J.; LANGHORST, J. 
– Rethinking urban transforma-
tion: Temporary uses for vacant 
land. Cities, 40:143-150

44. Superior: Painéis solares 
ao longo da Base aérea de 
Oldenburg, Alemanha



87

AfterLife 02

para garantir a sobrevivência da economia envolvente. A transformação 

da infraestrutura aeroportuária melhorará a qualidade e o desenvolvi-

mento das cidades, bem como as suas condições sociais e económicas. 

Essa redefinição de infraestrutura ativa um processo de crescimento 

e de liquidez, desenvolve redes de transporte e comunicação, melhora 

a mobilidade, perde a conotação negativa a que estava associada e 

aumenta a procura por paisagens e lugares de estadia e recreativos. A 

estratégia operacional destes novos centros provocam o reajuste das 

suas funções básicas no ambiente envolvente, combinando as estruturas 

que antes serviam o transporte aéreo com outras atividades, restaurando 

as vivências e negócios em redor. Assim, é evidente que a ação política 

deva ambicionar ir ao encontro destas medidas, que irão contribuir para 

uma melhor acessibilidade e situação económica das cidades, ficando 

a cargo de cada região a execução de uma análise urbana, que avalie 

todas as componentes referidas anteriormente.

Dada a grande dimensão do espaço aeroportuário, este é capaz de 

45. Superior: Base aérea de 
Oldenburg, Alemanha
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gerar e consumir enormes quantidades de energia. Com o atual conheci-

mento sobre o impacto dos combustíveis fósseis e fontes não renováveis 

para a atmosfera, os aeroportos reutilizados têm a responsabilidade 

de ambicionar obter uma neutralidade carbónica. Assim, estes devem, 

simultaneamente, optar por medidas sustentáveis para reduzir a pegada 

carbónica proveniente do consumo de energia e, por outro lado, aumen-

tar a produção de energia renovável para abastecer as suas próprias 

instalações e as áreas urbanas adjacentes. 

Outro aspeto que deve ser estudado à priori é o sistema de ilumi-

nação, pois este pode contribuir desnecessariamente para uma maior 

poluição visual. Já em relação à fronteira entre a cidade e o espaço em 

causa reconstruído, esta deve funcionar como uma membrana e não 

como uma barreira, potenciando uma permeabilidade espacial que 

permita gerar novas apropriações e relações, melhorando o programa 

do local.  Muitos destes campos aéreos podem ser adaptados para di- 

ferentes usos, em diferentes estações do ano, ou em diferentes momen-

tos do dia. Embora o lugar do aeroporto desativado pareça um terreno 

fixo e inalterável, este é caracterizado por um fluxo dinâmico de ar, água, 

vida selvagem, energia e mobilidade. Estes fluxos estão integrados nos 

sistemas e processos da cidade, incluindo os atributos e programas que 

tornam estes espaços um lugar intenso e rico, que devem ser geridos 

de forma sustentável. A natureza expansiva, aberta e horizontal do local 

do aeroporto é frequentemente considerada pelos arquitetos como um 

lugar de excelência, uma tela para a invenção e intervenção no terreno. 
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Assim, parece-nos evidente afirmar que o post mortem do espaço 

aeroportuário deve ambicionar chegar a várias vertentes que influen-

ciam a sua reintegração na malha urbana da cidade, criando uma opor-

tunidade para responder melhor às necessidades das comunidades 

envolventes e colmatar possíveis falhas dos grandes centros urbanos.

46. Superior: Antigo Aeroporto 
Militar de Galeville, Nova 
Iorque, está atualmente aberto 
ao público e funciona como uma 
reserva natural



(RE)CONVERSÃO



(...) é sobre dar sentido a 

edifícios, muitas vezes 

fragmentados, e tornar 

aparentes as histórias 

escondidas por detrás de 

detalhes arquitetónicos 

delicados ou pinturas 

cuidadosamente conservadas. 

Trata-se de fazer conexões 

entre o monumento e sua 

localidade, e tornar visível 

o significado daquele 

monumento para quem vive na 

sua sombra real ou simbólica.51
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I. HERANÇA TECNOLÓGICA E URBANA DOS ANTIGOS AEROPORTOS

Segundo a convenção de Haia, os bens e património cultural são 

(...) bens móveis ou imóveis, de grande importância para o patrimó-

nio cultural de todos os povos, como monumentos de arquitetura, arte ou 

história, religiosos ou seculares; sítios arqueológicos; grupos de edifícios 

que, no seu conjunto, são de interesse histórico ou artístico; trabalhos de 

arte; manuscritos, livros e outros objetos de interesse artístico, histórico ou 

arqueológico; bem como coleções científicas e importantes coleções de 

livros, arquivos ou de reproduções dos bens acima definidos.52 

O conceito de património envolve um esforço interpretativo para 

identificar (criar) o significado de um lugar e implantar seletivamente 

esse novo monumento na sociedade. Se o património cria vínculos entre 

grupos sociais do passado e cidadãos atuais, o desafio é aumentar o 

acesso e a compreensão, preservando a estrutura física e o discurso 

interpretativo fidedigno sobre o local. Um dos critérios para que os sites 

sejam incluídos no World Heritage List é que os bens devem 

(...) exibir um evidente intercâmbio de valores humanos, ao longo do 

tempo ou dentro de uma área cultural do mundo, que teve impacto sobre o 

desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia, das artes monumentais, 

do urbanismo ou do paisagismo.53 

Como Henri LeFebvre afirmou, os monumentos "incorporam e 

impõem sempre uma mensagem clara e compreensível (...) que mas-

caram a arbitrariedade simbólica do poder sob superfícies e locais que 

pretendem expressar a vontade coletiva e o pensamento coletivo"54. 

Também Laurajane Smith sugere, em “The Pourposes of Heritage”, que 

os locais de património nacional devem alcançar novos públicos "explo-

rando novas ideias sobre a sua natureza e valor”55. 

 Questões relacionadas à infraestrutura aeronáutica raramente 

(Re)Conversão 03

51 “(...) is about making sense 
of often fragmentary build-
ings and making apparent 
the stories hidden behind 
!ne architectural detail or 
carefully conserved paint-
ings. It is about making 
connections between the 
monument and its locality 
and making visible the signif-
icance of that monument for 
those who live in its real or 
symbolic shadow.” BLOCK-
LEY, Marion, HEMS, Alison 
– Heritage Interpretation, 
pg. 190 

47. Página anterior esquerda: 
Hangar nº 6, Parque de 
Tempelhof, Arquivo Pessoal

48. Página anterior direita: 
Parque de Tempelhof, Arquivo 
Pessoal

52 Manual de Referência do 
Património Mundial, pg. 41

53 Manual de Referência do 
Património Mundial, pg. 37

54 KIPFER, Stefan – Space, 
Di%erence, Everyday Life - 
Reading Henri LeFebvre, pg. 
200 

55 SMITH, Laurajane – The 
Purposes of Heritage, pg. 67

49. Esquerda superior: Terminal 
da companhia aérea Pan Am, 
no Aeroporto John F. Kennedy, 
Nova Iorque

50. Esquerda inferior: Terminal 
da companhia aérea TWA, no 
Aeroporto John F. Kennedy, 
Nova Iorque
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são abordadas e enfatizadas no campo da arquitetura e do planeamento 

urbano, ou em trabalhos relacionados à conservação e reutilização de 

recursos do património. Com o passar do tempo, e através de pesquisas 

já publicadas pelo Instituto do Turismo, mostrou-se que não são apenas 

os novos aeroportos (como o Aeroporto Internacional de Kansai, pro-

jetado pelo arquiteto Renzo Piano) que podem ser objeto de interesse por 

parte dos passageiros que os utilizam. Também edifícios mais antigos, 

cionstruídos em antigos terminais, como o terminal museu do Aeroporto 

de Tempelhof, podem ter o mesmo efeito catalisador. Este último exemplo 

mostra que é possível aumentar o valor cognitivo e educacional de um 

site historicamente importante, por meio da seleção criteriosa de novos 

programas funcionais, relembrando a função antiga do local. Estes lu- 

gares ajudam também no desenvolvimento do caráter local e expandem 

o interesse pelo património do transporte aéreo. 

Embora seja o ramo mais jovem da indústria da mobilidade e do 

transporte, a aviação apresenta-se como um dos que mais evolui, num 

51. Superior: Parque de 
Tempelhof, Berlim
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curto espaço de tempo, resultando muitas vezes em abandonos preco-

ces e reconversões tardias. Como constatamos através da história de 

grande parte dos aeroportos contemporâneos, logo após a delimitação 

das áreas de servidão de um aeroporto e da construção do mesmo, 

verifica-se que, pouco tempo depois, estas áreas são muito pequenas 

para oferecer oportunidades de desenvolvimento para a infraestrutura 

aeroportuária. Como consequência, o aeroporto acaba por alterar a 

sua localização e mudar-se para um local de maiores dimensões, sendo 

evidente a necessidade de uma revisão contínua e exaustiva das possi- 

bilidades de expansão, que já devem ser asseguradas antes do projeto 

ser construído. Antigos aeroportos abandonados, como foi o caso do 

Tempelhof Field, em Berlim, e do Aeroporto Maurice Rose, em Frankfurt, 

são reaproveitados para novas funções, com planos de recuperação 

bem definidos. Outros são deixados à deriva, como é o caso do aero-

porto de Werneuchen, que ainda espera um programa funcional e obje-

tivo. Estes locais constituem lembranças deixadas após importantes 

52. Superior: Pista do Parque 
Maurice Rose, Frankfurt
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eventos históricos, além de conterem um conteúdo simbólico relevante. 

Estas infraestruturas são um elemento importante na história da aviação, 

não apenas numa escala regional e nacional, mas também numa escala 

europeia e internacional.

 Desta forma, podemos afirmar que o património tecnológico 

representa uma parte integrante do património cultural. As discipli-

nas relacionadas com a economia e o turismo levantam a questão dos 

benefícios económicos, com o uso de aeroportos desativados para fins 

museológicos e educacionais. Infelizmente, há muito poucos aeroportos 

desativados usados para estes fins. Embora existam muitas infraestru-

turas abandonadas, apenas algumas desempenharam um papel impor-

tante no estabelecimento da história europeia. Quer o Tempelhofer Feld, 

quer o Johannisthal Park são exemplos que demonstram que é possível 

reaproveitar o espaço integrante de um aeroporto desativado de forma 

atrativa. Para além disso, realçam as vantagens do uso de áreas aeropor-

tuárias para diferentes funções: podem promover a consciencialização 

do público sobre a história do local e permitir que as gerações futuras 

compreendam a natureza do lugar, além de serem usadas para fins lúdi-

cos, recreativos e até agrícolas. Existe, assim, um património da aviação 

a ser preservado e dado a conhecer aos seus utilizadores diários e à pop-

ulação. Independentemente da quantidade de material retido, seja em 

hangares ou em toda a área, grande parte das infraestruturas aeropor-

tuárias têm ajudado a despertar o interesse pelo património tecnológico 

deste tipo de locais, incentivando ainda mais a regeneração do site. Os 

aeroportos abordados ao longo da dissertação são símbolos de even-

tos passados e também estão associados a figuras históricas. Os aero-

portos desativados podem ser valiosos elementos para a formação e 

consolidação da identidade urbana, podendo aumentar o interesse pelo 

património do transporte aéreo e ajudar, através da interação entre as 

pessoas e o lugar, a preservar e transmitir importantes valores culturais 

para as gerações futuras. 

A interatividade com o lugar também é um componente do artigo 
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53. Superior: Visitantes usufru-
indo do Parque de Tempelhof, 
Berlim

“Constructing Pasts: Interpreting the Historic Environment” de Tim 

Copeland, em que afirma que a teoria educacional construtivista é em 

si mesma uma forma de interação com o espaço. O construtivismo é um 

“processo autorregulador” de aprendizagem, no qual os visitantes são 

convidados a criar as suas próprias interpretações espaciais. No con-

ceito construtivista, o visitante não é mais visto como um recetor passivo 

de informações pré-estabelecidas (como nas abordagens positivista), 

mas como um "pensador ativo, com conceitos atuais e ideias emergentes 

sobre o passado". Portanto, as abordagens construtivistas originam um 

conflito cognitivo que induz os visitantes a pensar em várias abordagens, 

usando as evidências disponíveis no site antes de resolvê-lo. Permitir 

ao visitante participar na história do lugar é particularmente útil para 

a compreensão de locais, como novos centros urbanos dispersos ou 

núcleos industriais. A abordagem construtivista de Copeland pode ser 

(Re)Conversão 03
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interessante quando aplicada a estes novos sites, mas pode ser difícil 

de implementar em lugares com um forte património presente, dada as 

narrativas herdadas que estão amplamente enraizadas na sociedade.56

A falta de funcionalidade e a estética decadente e peculiar ajudaram 

a cidade a tornar-se num ponto de acesso para exploradores urbanos. No 

entanto, a exploração performativa celebra a negligência institucional 

dos lugares abandonados, o que permite aos utilizadores criar um pro-

cesso íntimo com a cidade, onde aprendem a "sentir" o lugar, através do 

uso da "liberdade pessoal, imaginação e subjetividade"57. A exploração 

urbana, não só é uma nova forma de visitar o património, como também é 

uma forma de fazer património, onde os lugares abandonados adquirem 

um novo estatuto, relevante para a regeneração urbana. O conceito de 

"património como ferramenta para a experiência"58 é particularmente 

interessante, pois permite trabalhar sobre a ruína e o devoluto, ajudando a 

encontrar outros modos de intervenção que equacionem a materialidade 

e a história do local. Na lucidez de que muito do edificado que ameaça 

ser ruína se irá arruinar, interessa refletir de que modo podemos projetar 

e reativar o espaço abandonado59. 

Quando falamos em património, referimo-nos também a uma forma 

de criação e de narrativa, pois as cidades contam a sua história a par-

tir desta herança, através da arquitetura, arte, arqueologia e estrutura 

urbana. Tudo isto são vestígios que levaram à formação da identidade 

urbana da cidade, tal como a conhecemos hoje. Para além disto, permite 

criar consciência para a origem do local. No entanto, para manter este 

nível de intimidade e pertença pessoal, os responsáveis pelo local optam, 

muitas vezes, por manter o local privado como uma forma exclusiva de 

proteger o lugar de uma eventual destruição e turistificação. Trata-se 

de um caso de “património antrópico” e “património alternativo”, onde 

o sigilo dá lugar à destruição gradual e à falta de atenção do público, 

como consequências ideais para preservar a autenticidade do site. No 

entanto, um outro método pode ser adotado, e consiste na recuperação 

e integração gradual do site na malha urbana, abordagem defendida ao 

longo da presente investigação.

56 GIOVINE, Michael – Uses of 
Heritage and Heritage Interpre-
tation. pg. 329-338

57 GARRET, B. – Undertaking 
Recreational Trespass: Urban 
Exploration and In!ltration 
-  Transactions of the Institute 
of British Geographers, pg. 1-13, 
2014

58 SMITH, L. – Uses of Heritage. 
London: Routledge

59 MOREIRA, Inês. – Após a 
fábrica, novas abordagens à 
ruína e aos fragmentos pós-in-
dustriais. Arqa. Lisboa. Nº 112, 
Março 2014
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Os arquitetos e urbanistas que priorizam uma abordagem na expe- 

rimentação urbana trazem consigo o fenómeno do "laissez-faire"60, uma 

perspetiva que considera o espontâneo e a despreocupação, evitando 

"a tentação de interferir no seu destino". Com os edifícios desativados 

e abandonados em ruínas, esta perspetiva de “laissez-faire” permite a 

expansão da vegetação selvagem local, defendendo uma redefinição 

da paisagem61. A geografa Caitlin DeSilvey refere-se a esta abordagem 

desprovida de intervenção como "património entrópico", em que é melhor 

deixar os edifícios "descongelarem em vez de permanecerem congela-

dos". Esta nova perspetiva distancia-se das abordagens mais tradicionais 

que colocam a preservação do patrimônio acima da decadência. De facto, 

ficou claro nos últimos anos que as pessoas devem estar no centro da 

ação e da interpretação para democratizar o significado do património. 

Este empoderamento é impulsionado pelas propriedades comunicati-

vas do património, que permitem a reconstrução das memórias que os 

trouxeram até o presente. 

60 “Deixar andar” - Expressão 
atribuída ao Ex-Ministro francês 
Turgot, usada para indiciar uma 
política de despreocupação e de 
não interferência do estado em 
certas atividades económicas 
dos cidadãos.

61  JORGENSEN, Anna, and TY-
LECOTE, Marian - Ambivalent 
Landscapes – Wilderness in the 
Urban Interstices. Landscape 
Research 32: pg. 443–462, 2007

54. Superior: Festival Lollapa-
looza no Parque de Tempelhof, 
Berlim
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No antigo local do aeroporto, uma 
coexistência de pessoas, plantas e 

animais está a ser renegociada.62
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O aumento populacional, juntamente com o aumento da procura imo-

biliária no centro das cidades, têm motivado a reconversão de grandes 

infraestruturas em espaços de uso da metrópole, como parques públicos, 

possibilitando a regeneração do lugar envolvente. Antes que a infraestru-

tura aeroportuária entre numa fase terminal e obsoleta, é urgente pensar 

no futuro e transformar a infraestrutura aeroportuária. Estes aeropor-

tos ultrapassados representam alguns exemplos da situação geral 

das estruturas aeroportuárias subutilizadas, que nunca conseguiram 

atingir o seu potencial ou perderam o seu papel central. O conceito de 

reaproveitamento sempre esteve presente no dia a dia da arquitetura, 

porém as condições para o reaproveitamento atual mudaram. Na atual 

crise, cionstruir cada vez mais infraestruturas não é a estratégia mais 

sus.tentável. A sustentabilidade é vista como um objetivo relacionado 

com as mudanças sociais, territoriais e ambientais, pelo que conside- 

ramos que é mais sustentável reutilizar uma infraestrutura aeropor-

tuária existente e usá-la como catalisador para a economia local. Reciclar 

uma infraestrutura obsoleta e reutilizá-la para otimizar o seu potencial 

torna-se a solução mais sustentável e ideal nos tempos que vivemos. A 

reconversão de antigos aeroportos permite ao arquiteto pôr em prática 

novos modelos de desenvolvimento urbano, direcionado para o público. 

Experiências com diferentes estratégias fornecem uma rede de caminhos 

na paisagem, ao invés de apresentar uma rota única que restringe forte-

mente o estilo de vida na área. Neste sentido, a infraestrutura osmótica63 

passa a ser um local de permanência e estadia. São estes momentos de 

reflexão e reaproveitamento que regeneram as cidades e que devemos 

encarar como um momento chave para se traçarem novos rumos e para 

se afirmar a identidade urbana da cidade.

Embora a revitalização de aeroportos obsoletos traga grandes 

vantagens para a comunidade, os vastos terrenos significam também 

grandes desafios. A recuperação destes espaços torna-se num incen-

tivador urbano, no entanto, a área destes espaços dificulta o processo de 

reconversão, devido ao esforço necessário para se atribuir um programa 

62 “On the former airport site, 
a coexistence of people, plants 
and animals is being renego-
tiated”. WOELK, Imke – “Na-
ture Reserve Tempelhofer Feld, 
Berlin 2030”. Future Architec-
ture [online]. [consultado 2 Jan 
2022] Disponível em https://
futurearchitectureplatform.org/
projects/8889fc08-e3c3-486b-
820b-a409f735827c/

63 Osmótica parte da in"uência 
mútua entre duas ideias. Neste 
caso particular, a infraestru-
tura osmótica é aquela que é 
in"uenciada por diversas ideias 
e agentes exteriores, fazendo 
com que se torne num lugar de 
estadia e permanência, onde 
diversas estratégias podem ser 
experimentadas. 

II. MODELOS NA RECONVERSÃO DE UM AEROPORTO

(Re)Conversão 03
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funcional. O projeto de adaptação de um aeroporto tem desempenhado 

um papel fundamental na coesão da cidade, bem como no desenvolvi-

mento do tecido urbano. As características excecionais de um aeroporto 

- local plano, compacto, com solos contaminados e com uma área desobs.-

truída - paradoxalmente contribuíram para o aparecimento de determi-

nadas espécies. A amplitude destes sites leva a inúmeras propostas 

de reconversão e adaptação, que assumem e reconhecem o potencial 

estratégico e de desenvolvimento do local, evitando a atribuição, de uma 

forma isolada, de diferentes usos e programas. A aplicação de várias 

técnicas em simultâneo permite recriar vários ecossistemas e conjugar 

vários tipos de ambiente. 

Segunda a autora Sara Favargiotti, dentro das estratégias de recon-

versão dos aeroportos encontramos quatro estratégias síntese: trans-

formar, reciclar, regenerar e o estado estacionário. No entanto, para a 

presente investigação não nos pareceu eficaz distinguir o processo de 

intervenção com palavras categóricas semelhantes, como a autora faz. 

Entendemos que as quatro estratégias podem ser identificadas como 

ações de reconversão e requalificação do espaço aeroportuário desa-

tivado.  Como forma de evidenciar e exemplificar estas ações de recon-

versão, propomos a análise de alguns casos de estudo.  Na seleção da 

cidade, pautamo-nos pelos critérios de diversidade e diferença, assim 

como pela proximidade geográfica entre os aeroportos desativados e 

a realidade urbana que decidimos investigar. Nunca nos propusemos a 

identificar a repetição ou pensar em termos generalistas, que sempre 

remetem à singularidade abstrata. Tanto a cidade selecionada, como os 

casos de estudo, interessam-nos pelas suas diferenças reais que existem 

entre os lugares e a diversidade metropolitana do momento. Desta forma, 

a proximidade geográfica parece ser um critério essencial na nossa visão, 

pois a investigação que nos propormos realizar envolve um relaciona-

mento e uma procura focada e sensível à materialidade do lugar, além 

de uma imersão profunda e detalhada que experienciamos na visita ao 

terreno. Neste trabalho, para abordar a cidade mais representativa deste 
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55. Superior: Mapa da Euro-
pa com marcação dos diversos 
aeroportos desativados

56. Superior: Mapa da Berlim 
com marcação dos diversos 
aeroportos desativados, num 
raio de 30 quilometros da 
capital

património e herança urbana, numa vertente mais direcionada para aero-

portos desativados e abandonados, foram analisadas as capitais euro-

peias. Em cada uma delas estabelecemos um raio de até 30 quilómetros, 

e a partir daí verificávamos quantos aeroportos, nestas circunstâncias, 

existiam. De facto, a cidade de Berlim destacou-se, com cerca de nove 

aeroportos desativados e/ou abandonados. Cidades como Paris, Londres 

e Bruxelas registaram dois, três e seis, respetivamente. Para além disto, 

a cidade de Berlim foi escolhida dada as mudanças políticas, sociais e 

económicas que foram alterando a história da cidade, oferecendo um 

grande número de lugares abandonados. Dos nove possíveis casos de 

estudo, selecionamos dois aeroportos desativados, plenamente recon-

vertidos, que consideramos que melhor exemplificam o processo de 

reintegração urbana e social na cidade. Escolhemos ainda um aeroporto 

mais periférico, que se encontra num estado estacionário, a aguardar um 

destino, uma função, que é representativo da atual realidade de grande 

parte dos aeroportos abandonados existentes na europa.

(Re)Conversão 03
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Desde a sua reunificação, em 1989, as autoridades políticas berli- 

nenses encararam os lugares abandonados como um fardo, tornando 

a paisagem urbana pouco atraente, limitando o seu desenvolvimento64. 

O potencial de preservação do local é muitas vezes deliberadamente ne- 

gligenciado para criar uma nova imagem de Berlim. O desenvolvimento 

urbano é uma transgressão centrada no bem comum dos sítios abando-

nados. Berlim é, atualmente, uma cidade onde está a ser conduzido um 

projeto de “urbanismo temporário”, na qual os cidadãos são convidados 

a propor usos provisórios para antigos espaços aéreos. Estes “pionei-

ros urbanos” são chamados a participar ativamente na (re)construção 

da cidade, melhorando a qualidade de vida do município. Porém, quando 

refletimos melhor sobre a história da cidade de Berlim, conseguimos 

perceber as causas para a existência destes espaços abandonados e 

num estado constante de espera. 

De facto, tanto a guerra e a criação do muro de Berlim, como a tran-

sição dos diferentes regimes políticos, criaram condições para o apa-

recimento de espaços vazios, devolutos e vagos. É evidente, por estas 

circunstâncias históricas, que estes lugares abandonados resultem de 

uma combinação de falhas espaciais dentro da cidade e falhas por parte 

das entidades reguladoras, fruto da constante transição de regimes 

políticos incompatíveis. Ao longo dos anos, a cidade foi descrita como 

uma cidade “sem rosto, fragmentada, com edifícios históricos isolados, 

muito distante da tradição urbana das grandes cidades europeias”65. 

A política de planeamento de Berlim foi traçada para preencher 

todas as falhas dentro do tecido urbano da cidade, nomeadamente a 

reabilitação de blocos urbanos de habitação, datadas do século XIX, 

sob o pretexto de ser uma reconstrução crítica e emergente. Nestes 

termos, espaços devolutos fora deste registo de atuação são espaços 

que a cidade optou por não identificar, até recentemente, onde a popu-

lação, através de uma forma espontânea, começou a apropriar-se dos 

lugares. O “urbanismo temporário” surge também devido ao pluralismo 

cultural que se vive na cidade, incentivando, cada vez mais, à partici-

pação da reconstrução de Berlim. Este fenómeno da cidade “sem rosto” 

64  SHERIDAN, Dougal - The 
Space of Subculture in the City: 
Getting Speci!c about Berlin’s 
Indeterminate Territories. Field: 
Journal for Architecture 1: pg. 
97–119, 2007

65 Senatsverwaltung fur Stad-
tentwicklung & Umweltschutz 
und Tecnologie, Planwerk In-
nenstadt Berlin, Erebnis, Proz-
ess, Sektorale Planungen und 
Werkstatten, No. 25 (Berlin: 
Kulturbuch Verlag, 1999)
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foi descrito por Walter Benjamin, em A Berlin Chronicle, quando relata 

o contraste de uma cidade com afluência, completude e permanência, 

com a paisagem urbana de espaços esquecidos e abandonados. No 

entanto, afirma que é nestes espaços e não nas “incontáveis fachadas 

da cidade” que encontra o passado riquíssimo de Berlim66. 

Os aeroportos desativados localizados no tecido urbano apresen-

tam-se como anómalos, como heterotopias ou espaços vazios. A sua 

presença permanece problemática, mesmo para arquitetos e urbanistas, 

e por uma boa razão: quaisquer decisões sobre o possível futuro destes 

sites são arbitrárias, especialmente para os cidadãos que vivem o espaço 

e não são chamados a participar. Os casos de Tempelhof, Johannisthal e 

Werneuchen mostraram-se eficazes em apontar lacunas e progressos 

na reutilização de aeroportos desativados. 

66 BENJAMIN, Walter – A Berlin 
Chronicle in Re"ections, pg. 25

57. Superior: Edifício datado do 
século XIX, destruido após a se-
gunda guerra. Berlim, 1950
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They have no need of our help
So do not tell me

These haggard faces could belong to you or me
Should life have dealt a different hand

We need to see them for who they really are
Chancers and scroungers

Layabouts and loungers
With bombs up their sleeves

Cut-throats and thieves
They are not

Welcome here
We should make them

Go back to where they came from
They cannot

Share our food
Share our homes

Share our countries
Instead let us

Build a wall to keep them out
It is not okay to say

These are people just like us
A place should only belong to those who are born there

Do not be so stupid to think that
The world can be looked at another way

(now read from bottom to top)

Brian Bilston, in Refugees Poem, 2016
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O Tempelhofer Field enquadra-se no espectro dos aeroportos desa-

tivados, mas não obsoletos e abandonados. De facto, este está loca- 

lizado no bairro Tempelhof-Schöneberg de Berlim e é, atualmente, um 

dos maiores parques urbanos do mundo. Quando comparando com o 

Hyde Park, em Londres, ou o Central Park, em Nova Iorque, o Parque de 

Tempelhof aparece em primeiro lugar, com 280 mil metros quadrados de 

área67. A sua regeneração sustentável tem sido cada vez mais aclamada, 

permitindo a metamorfose do espaço em algo completamente novo, face 

à sua função inicial. 

Frequentemente considerado o primeiro grande centro para os voos 

comerciais, o aeroporto Tempelhof foi utilizado entre 1923 e 2008, mas 

durante os seus 85 anos de vida passou por representar as diferentes 

fases da história de Berlim e da Alemanha, desde a opressão do regime 

nazi de Hitler e a terrível guerra que se seguiu, à divisão da Alemanha 

durante a guerra fria e, finalmente, a prosperidade de uma cidade e nação 

unificada. Em 1920, o campo de Tempelhof foi incorporado no município 

da grande cidade de Berlim e, em 1927, o aeroporto recebeu um terminal, 

projetado pelos arquitetos Paul e Klaus Engler. No seu interior estava 

incluída a primeira conexão direta entre um aeroporto e um sistema 

metropolitano, que conectava com o centro de Berlim. Um ano antes 

da fundação da conhecida companhia aérea Lufthansa, a ascensão do 

Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por 

Adolf Hitler, que procurou assumir o controlo da República Weimer depois 

de anos de ociosidade e declínio económico, o terreno de Tempelhof 

foi utilizado para o primeiro comício nazi. Após a ascensão de Hitler ao 

poder, a 30 de janeiro de 1933, a polícia secreta de Hitler, a Gestapo, que 

havia sido estabelecida a 26 de abril do mesmo ano, começou a utilizar 

a antiga prisão militar do quartel de Tempelhof como uma prisão política, 

chamada “A casa de Columbia”, estando na altura a ser gradualmente 

convertida para um campo de concentração. 

Conforme o partido nazi estendia o seu controlo e poder sobre todos 

os aspetos da vida alemã, Hitler começou a criar o seu novo regime, numa 

TEMPELHOF AIRFIELD 
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67 Dados recolhidos de https://
www.privatetoursberlin.com/
the-greenest-city-in-europe

70. Esquerda superior: Vista 
aérea do Aeroporto de 
Tempelhof, Berlim 1950

71. Esquerda inferior: Adolf 
Hitler (à direita) e Albert Speer 
(à esquerda) a discutirem 
sobre uma maquete da futura 
Germânia
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imagem semelhante à do poderoso Império Romano. Neste sentido, con-

tratou um membro do partido e arquiteto, Albert Speer, para projetar um 

grande esquema de reconstrução para a cidade de Berlim, apelidado por 

Germânia. Os princípios base da Germânia foram fundados na criação 

de enormes estruturas opulentas, que representariam o legado do par-

tido nazi, da mesma maneira que o Coliseu de Roma espelhava o regime 

do Império Romano. O aeroporto de Tempelhof foi uma das primeiras 

considerações para o plano, funcionando como uma porta de entrada 

para Berlim. O edifício do terminal existente era rudimentar, pelo que 

Hitler imaginou um novo terminal que encapsularia a grande visão que 

o próprio tinha reservado para o local. Para o projeto da “Nova Berlim”, 

o trabalho começou em 1934 e consistiu num enorme terminal central, 

flanqueado por torres que se estenderiam ao redor de um semi-arco, 

que lembrava as asas de uma águia - o antigo símbolo alemão. Assim, 

duas pistas de asfalto de 1,8 quilómetros foram construídas, e em 1954, 

Tempelhof era já o terceiro aeroporto mais movimentado da europa, com 

quase 700.000 passageiros contabilizados naquele ano68. O aeroporto 

de Tegel, mais a Norte, que foi estabelecido em 1948, tinha pistas mais 

longas do que Tempelhof, tinha ainda um terminal mais moderno, com 

instalações de manutenção, bem como um espaço adicional para uso 

de aeronaves widebody emergentes na época. 

Em 1973, a crise do petróleo causou um aumento no preço do 

combustível e uma recessão global subsequente, traduzindo-se num 

decréscimo das viagens aéreas. Como resposta a esta crise, e para ten-

tar colmatar o máximo de perdas possíveis, os aviões mudaram todas 

as suas operações para o aeroporto de Tegel, em 1975, e o aeroporto 

de Tempelhof foi, neste caso, operado inteiramente pela Força Aérea 

68 Ver Berlin-Tempelhof em 
https://www.forgottenair!elds.
com/air field-berlin-tempel-
hof-434.html
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dos Estados Unidos para o pessoal destacado em Berlim. Muitas das 

limitações do aeroporto de Tempelhof resumem-se no facto de este ter 

sido cercado pelos subúrbios em expansão da cidade de Berlim e, por-

tanto, não havia mais espaço para estender as respetivas pistas. Para 

além disso, havia um perigo inerente em relação ao pouso de aviões 

comerciais em áreas urbanas densamente povoadas, sendo o risco de 

acidente muito elevado. 

Com o fim da Guerra Fria, em 1991, a Força Aérea dos Estados Unidos 

retirou a sua presença do aeroporto de Tempelhof, com o último pes-

soal destacado na cidade a abandonar o local em 1994. Porém, apesar 

da reunificação, estava claro que o aeroporto de Tempelhof tinha os 

seus dias contados. Com o aeroporto de Tegel a funcionar como o aero-

porto principal de Berlim, e com o aeroporto de Schönefeld agora dis-

ponível para uso comercial, o aeroporto de Tempelhof tornara-se, assim, 

redundante face às necessidades. Em 1996, o Presidente da Câmara 

de Berlim anunciou que todas as operações em Berlim, internacionais 

e domésticas, seriam concentradas num único aeroporto, o novo aero-

porto internacional de Brandenburg, localizado na zona adjacente ao 

aeroporto de Schönefeld. A fim de proteger o investimento do aeroporto 

de Brandenburg, o plano traçado foi encerrar cada aeroporto de Berlim 

faseadamente, com o aeroporto de Tempelhof a ser o primeiro a con-

cluir as suas operações, seguido pelo aeroporto de Tegel, e finalmente 

o aeroporto de Schönefeld. Quase quinze anos após seu encerramento, 

o terminal de Tempelhof, os seus terrenos e as suas áreas de servidão 

ainda estão praticamente intactos. Entretanto, o edifício do terminal prin-

cipal foi inaugurado como um museu, centro de visitas e alguns serviços 

administrativos e estatais. Este apresenta uma arquitetura caraterística 

(Re)Conversão 03



122 Airport Afterlife: Um ensaio para a (re)integração urbana de aeroportos desativados

dos edifícios construídos no âmbito do programa Nacional-Socialista, 

com aberturas muito ritmadas. Para além disso, apresenta também um 

aspeto monumental e rígido, que condiz com o governo que ordenou a 

sua construção, onde o revestimento em pedra, o arranjo austero das 

janelas, as torres aparentemente fortificadas, as arcadas e o imponente 

edifício do terminal, transmitem na fachada voltada para a cidade uma 

aparência pesada e sóbria. 

A materialidade é constante ao longo de todo terminal e hangares, 

com a pedra totalmente à vista, no entanto, após a visita ao interior cons-

tiatamos que esta rigidez não se transfere para dentro do terminal, onde 

a pedra é aligeirada e uma estrutura de ferro e o aço se torna o elemento 

predominante. 

Ao todo foram construídos 7 hangares que se distribuem à volta do 

edifício terminal: o hangar 7, inicialmente destinado para integrar parte 

do controlo de segurança do aeroporto, está atualmente a ser estudado 

a possibilidade de reabrir como um museu; o hangar 6 serve presente-

mente como um centro de aviação, proporcionando visitas a antigas 

72. Superior: Hangar nº6 do 
Parque de Tempelhof, Arquivo 
Pessoal
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aeronaves; o hangar 5, funciona como uma academia cinematográfica, 

disponibilizando cursos e aulas abertas; o hangar 4, devido à falta de 

registos e documentação, pensasse que funcione como um centro de 

logística e arrumos; o hangar 3 e 2 são destinados a eventos e atividades 

temporárias, como exposições e intervenções artísticas; e por fim, o han-

gar 1, que atua, nos dias de hoje, como um centro de acolhimento para 

refugiados e sem abrigo.

Em relação ao espaço exterior, tanto as duas pistas principais como 

as restantes secundárias encontram-se em muito bom estado. Na visita 

ao local verificamos diversos equipamentos provisórios como circos, 

contentores que servem de casas provisórias para refugiados, antigos 

aviões abandonados e algumas hortas comunitárias improvisadas. Em 

algumas plataformas, a vegetação rompe por entre as ranhuras do betão, 

desvanecendo a presença deste piso duro na paisagem. Antigos ele-

mentos e objetos do aeroporto foram deixados, sendo utilizados agora 

como mobiliário urbano, mantendo presente as memórias do passado, 

73. Superior: Parque de Tempel-
hof durante um festival
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69 Consultar https://www.
theguardian.com/cities/2015/
mar/05/how-berliners-refused-
to-give -tempelhof-airpor t-
over-to-developers

que servem de atração e complementação ao Parque de Tempelhof. 

De facto, a não implementação total de um programa fixo no local, 

proporcionou aos habitantes de Berlim poderem ocupar o local para 

diversas atividades, regenerando o exterior do aeroporto de Tempelhof. 

Para além dos programas fixos que inevitavelmente foram estabelecidos, 

como o museu e o centro de visitas, foram também criados espontanea-

mente hortas comunitárias, pequenos parques para prática de skate e 

parkour, permitindo a evolução do local enquanto presença urbana na 

cidade. Para além disto, inúmeros festivais e reuniões municipais são 

realizadas neste novo parque urbano, que funciona como uma grande 

sala de visitas da cidade, albergando diversas atividades. Atualmente, 

existem mais de 300 hectares de espaço verde disponíveis para kite-

surf, observação de pássaros, piqueniques, agricultura comunitária, 

caminhadas, ciclismo e muito mais. São cerca de dezanove atividades 

que atualmente exploram efetivamente diferentes vertentes, tais como 

cultura, uso público e consciência ecológica. Estas novas dinâmicas 

proporcionam aos habitantes da cidade um extenso exercício de gestão, 

incluindo o planeamento de uma escola "ecológica" e um campo de 

minigolfe para as áreas comuns da comunidade. O Tempelhofer Field é 

também um santuário para flora e fauna. Em 2014, os cidadãos de Berlim 

votaram pela não aprovação de uma expansão na extremidade da pista 

de aterragem para manter o Tempelhofer Field com vegetação em vez 

de alcatrão. Para além disto, foi aprovada uma norma que estabelecia 

que a parte central do parque, toda ela preenchida por vegetação pouco 

densa, seria um local destinado à cultura e conservação da natureza. A 

Lei de Conservação do Campo de Tempelhof estabeleceu uma área total 

de 303 hectares, segregada dentro de um núcleo central e uma zona de 

fronteira. Também 101 hectares exteriores ao terreno central são desti-

nados para usos temporários ou permanentes, programas recreativos 

e implantação de hubs tecnológicos.69 

Serve realçar que este local é talvez um dos maiores legados do 

grande império nazi, construído por meio de trabalho escravo. Aquilo 

que o aeroporto foi, quando construído pelos nazis, e o que ele se tornou 

depois do regime ter caído, estão atualmente em completa oposição: 
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o aeroporto de Tempelhof, atual parque urbano, é lembrado pelo facto 

de se ter tornado num pulmão urbano para as pessoas da cidade. Este 

gigantesco portal para a Alemanha de Hitler contrasta atualmente com 

o triste capítulo da emergência dos refugiados. De facto, um dos han-

gares do terminal é, nos dias de hoje, um dos maiores centros de refu-

giados na Europa, abrigando milhares por ano. Provavelmente escolhido 

para contrastar com o simbolismo do poder autoritário de Hitler, o local 

tornou-se num dos maiores centros de esperança para muitas famílias 

refugiadas. Embora fortemente marcado pelo antigo regime, o parque de 

Tempelhof simboliza a perseverança e prosperidade da cidade de Berlim, 

e é por isso que, ao contrário da maioria dos aeroportos abandonados 

e sobrelotados, foi permitido viver nos seus arredores por muito tempo, 

após o seu encerramento. O parque representa uma eterna lembrança 

de justiça, um permanente lembrete dos efeitos nefastos de um regime 

autoritário e opressivo. Importa também destacar que o local é o resul-

tado de uma história complexa de muitos interesses contraditórios. 

74. Superior: Hangar nº 1, 
destinado ao acolhimento de 
refugiados
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Embora seja muito pouco referenciado, este foi o primeiro campo 

de aviação na Alemanha, inaugurado em 1909 e localizado a sudeste 

do centro de Berlim, no distrito de Adlershof, foi inicialmente utilizado 

para espetáculos aéreos. Durante a primeira guerra mundial foi usado 

para estratégias militares, construção de aeronaves e construção de 

um centro de investigação. Apenas em 1919 é que este foi utilizado como 

um aeroporto civil pela Luftwaffe, atual companhia Lufthansa. Em 1923, 

com a construção do Aeroporto de Tempelhof e com a transferência 

de todo o tráfego aéreo civil para essa infraestrutura, o Aeroporto de 

Johannisthal acabou por perder importância, até aos anos 80, onde foi 

utilizado para fins militares. Em 1991, após a reunificação da Alemanha, 

o centro de investigação adjacente foi encerrado, devido às caraterísti-

cas obsoletas do edifício, e inaugurado um novo espaço, no mesmo local, 

representando as fortes vertentes modernas da época. Já nesta altura 

o aeroporto estava a ser pensado para integrar um conceito particular, 

um parque tecnológico com edifícios de investigação, residências, uma 

universidade e uma reserva natural. 

Devido aos poucos movimentos aéreos, em 1995 o aeroporto integra 

este novo parque, dando lugar a uma reserva natural, localizada no centro 

de uma comunidade residencial, articulando todos os novos espaços aqui 

criados. O projeto do parque apresenta vários passeios e plataformas 

de observação, que circunscrevem toda a reserva natural. As áreas que 

marcam a transição dos espaços foram concebidas para a realização 

de atividades recreativas. Estas áreas que circunscrevem a reserva 

foram parceladas, e cada parcela possui um programa independente. 

Abriga atividade de uso mais intensivo e outras que recorrem mais à 

relação com a natureza. Inclui três áreas que variam em caráter e aces-

sibilidade pública. A reserva natural é o núcleo do parque e é inacessível 

- é ocupado por um rebanho de ovelhas que pastam em planícies secas 

durante o dia. O uso das diferentes áreas não foi programado no plano 

original, de modo que o desenvolvimento do parque pode responder de 

forma flexível às necessidades dos cidadãos. Nos três cantos do parque, 

JOHANNISTHAL AIRFIELD 
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87. Esquerda superior: Antigo 
Aeroporto de Johannisthal, Ber-
lim 1950

88. Esquerda inferior: Aciden-
te aéreo perto do terminal do 
Aeroporto de Johannisthal
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áreas arborizadas marcam as entradas e contrastam com os extensos 

prados que compõem a maior parte de seu terreno.

 De facto, este parque constitui uma relação espacial entre a reserva 

natural e todas as outras funções programáticas aqui estabelecidas, que 

é ainda mais enfatizado pela posição central ocupada pela reserva. Para 

além disto, existe uma atenção redobrada na preservação dos ecossiste-

mas do parque, bem como na utilização de materiais reutilizados para 

assinalar as entradas principais. Neste lugar, a transformação do espaço 

permitiu não só converter o antigo aeroporto, como também transformar 

toda a área envolvente da infraestrutura aeroportuária, dando lugar a 

um novo parque tecnológico. Além das instalações da Universidade de 

Humboldt, foram construídas instituições não universitárias, centros de 

pesquisa, empresas de tecnologia orientadas para o futuro, indústrias 

e uma grande área residencial, como estipulado já no programa de 1991.

Comparando com o Parque de Tempelhof, Johannisthal teve uma 

abordagem diferente. Embora tenham sido repensados para se tornarem 

num pulmão verde para a cidade, Johannisthal foi pensado para ser um 

89. Superior: Reserva natural do 
Parque de Johannisthal, Arquivo 
Pessoal
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importante desenvolvimento urbano associado à Cidade da Ciência e 

Tecnologia de Berlim, com áreas industriais de alta tecnologia, institutos 

de ciência e pesquisa e um centro de congressos, bem como um centro 

desportivo e recreativo. Existe também uma diferença clara entre os dois 

parques: Tempelhof foi pensado para integrar a cidade, numa escala da 

metrópole, enquanto Johannisthal foi projetada a pensar nos habitantes 

locais, numa escala mais local. Neste sentido, houve necessidade de se 

reformular toda a área à volta da reserva natural, enquanto em Tempelhof 

apenas se fizeram pequenos apontamentos na paisagem, deixando a 

natureza regenerar o resto do parque. O Parque de Johannisthal con-

segue oferecer aos seus utilizadores um espaço calmo, com “fugas” re- 

creativas, à medida que vão caminhando na plataforma de observação 

que circunda toda a área reservada. Diferente do Parque de Tempelhof, 

Johannisthal está mais resguardado da possível turistificação inerente 

às grandes cidades europeias, estando também mais atento às neces-

sidades da comunidade envolvente. Por essa razão, este parque contém 

muitos parques infantis e de lazer, para as faixas etárias mais jovens. 

90. Superior: Skatepark para 
crianças no Parque de Johan-
nisthal
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O aeroporto de Werneuchen foi um aeroporto militar, localizado a 18 

quilómetros da cidade de Berlim. Em 1935 deu-se a aquisição do terreno 

para construção do aeroporto, sendo este inaugurado ao público no ano 

de 1937. Uma vez a funcionar na totalidade, este tornou-se a maior base de 

treino para pilotos, que mais tarde integrariam a maior companhia aérea 

alemã Luftwaffe, atual Lufthansa. Esta base militar servia de centro para a 

inovação de radares e comunicações via rádio, existindo diversos edifícios 

destinados para este fim. Com esta nova infraestrutura, as comunidades 

adjacentes, muito marcadas pelo desemprego, viram a sua condição 

urbana mudar, com o investimento nesta nova base de treino. Em 1945, o 

aeroporto foi ocupado pelo exército vermelho da União Soviética e foi uti-

lizado para missões já perto do final da guerra. Após o término da Segunda 

Guerra Mundial, o aeroporto sofreu algumas alterações, nomeadamente na 

expansão da pista. Diversas expansões foram acontecendo ao longo dos 

anos, sendo que a mais importante ocorreu em 1974, com a construção de 

bunkers para armazenar armas nucleares. Em 1993, as tropas soviéticas 

abandonaram o local, e um ano após a sua retirada o aeroporto é aberto ao 

público. Começou por funcionar como um aeroporto civil, mas depressa per-

ceberam que não existiam movimentos aéreos suficientes para continuar 

a sustentar esta infraestrutura. Com a criação de um aeroporto central, o 

Aeroporto Internacional de Brandenburg, Werneuchen foi também um dos 

aeroportos que acabou por fechar definitivamente. Porém, ao contrário 

dos outros aeroportos, que tiveram um plano de transformação ou recu-

peração, Werneuchen ficou num estado estacionário. Ainda que funcione 

parcialmente para aterragens de emergências, aterragens de helicópteros 

e aviões de pequeno porte, o aeroporto encontra-se negligenciado, sem 

vedação, aberto ao público.

Atualmente, este campo de aviação estacionário está lentamente a 

regressar à sua essência. Dado o ambiente tranquilo predominante, toda a 

área é harmoniosa e sossegada, favorecendo a ocupação animal. A insta-

lação de painéis solares nas zonas verdes permitiu tirar partido desta faixa 

horizontal, até agora, inutilizada. Os hangares encontram-se num avançado 

WERNEUCHEN AIRFIELD
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103. Esquerda superior: Carta 
Militar do Aeroporto de Wer-
neuchen, Berlim 1952

104. Esquerda inferior: Entrega 
das chaves do Aeroporto 
de Werneuchen ao General 
responsável, Berlim 1937
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estado de degradação, após mais de 20 anos de inatividade. As paredes de 

tijolo sustentam a carapaça em aço, completamente oxidada e enferrujada. 

A pista preserva-se em bom estado, mas muitas das pistas secundárias 

laterais e plataformas estão parcialmente cobertas por vegetação, que 

crescem por entre as ranhuras. Porém, visitantes atípicos são geralmente 

avistados a desbastarem os vastos campos verdes. Neste sentido, enten-

demos ser pertinente realçar como um rebanho de ovelhas consegue tor-

nar-se num dispositivo ecológico essencial, que faz a gestão da zona e 

controla o crescimento da vegetação. Este caso mostra como o uso com-

binado de funções aeroportuárias e ocupação local é uma opção viável. O 

potencial de suspender as atividades aeroportuárias acontece devido à 

criação de oportunidades, que por consequência, fazem ativar novos ciclos 

de vida, ao suspender a fase estacionária do local. A condição estacionária 

parcial, ou “on hold”, permite ao local crescer em diversas direções. Mesmo 

que não seja um processo de reformulação pensado pelo homem, este é um 

processo natural de reformulação onde a natureza e os animais acabam 

por dar vida ao local, e neste parque em específico, o processo de reformu-

lação deu-se de ambos os lados: por ação humana e por ação da natureza.

105. Superior: Rebanho a pastar 
nos espaços verdes do Aeropor-
to de Werneuchen
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Comparando com o Parque de Tempelhof e o Parque de Johannisthal, 

este é o lugar com a abordagem mais distinta. De facto, este não foi pen-

sado a nível metropolitano, mas sim a nível local, com um programa parcial 

e modesto. Privilegiaram-se as trocas orgânicas e o potencial energético, 

deixando apenas uma pequena margem para a oferta de atividades do local. 

Para além disso, este espaço tem um papel mais sóbrio na regeneração 

urbana local, quando comparado com os casos de estudo anteriores, que se 

revelam como um grande catalisador urbano. Embora Werneuchen esteja 

parcialmente num estado estacionário, este é distinto dos aeroportos “on 

hold” - como já referimos anteriormente, “Catedrais no deserto, aeroportos 

fantasmas e elefantes brancos”70, são alguns dos nomes usados para identi-

ficar os aeroportos que foram construídos e nunca usados, ou parcialmente 

usados. Não consideramos que o Aeroporto de Werneuchen se apresente 

como um elefante branco ou uma catedral no deserto. Na verdade, o facto 

de este ter sido parcialmente usado para a produção de energia sustentável 

confere-lhe um propósito, no entanto, ainda não apresenta um programa 

robusto o suficiente para permitir ser um catalisador urbano, regenerar 

o próprio espaço e dar uma nova identidade urbana ao distrito de Barnim. 

70 “Cathedrals in the desert, 
ghost airports, white elephants”. 
FAVARGIOTTI, Sara - Airports 
On-Hold: Towards Resilient In-
frastructures, pg. 16

106. Superior: Aproveitamento 
de energia solar no Aeroporto 
de Werneuchen
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A cidade e o território 
constroem-se a muitos 

tempos. Transformam-se por 
sedimentação, adição, demolição, 

reutilização. Dinâmicas 
económicas, políticas ou 

tecnológicas diversas mobilizam 
e desmobilizam estruturas 

construídas e áreas territoriais 
numa cadência que tende a ser 

múltipla, acelerada e difícil de 
acompanhar pelos instrumentos 

de planeamento, gestão e projeto 
convencionais, orientados por 

racionais de programação, 
integração e máxima definição a 

médio e longo prazo.71
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I. AEROPORTO DE LISBOA: CICLOS DE VIDA FUTUROS

A renovação de áreas desindustrializadas é um fenómeno global que 

há décadas que tem vindo a estar cada vez mais presente. Para além 

das deficiências urbanas e de infraestruturas, da dinâmica económica 

e social e da eventual herança de alguns edifícios industriais, o princi-

pal motor de regeneração das cidades é cada vez mais o investimento 

privado em áreas de intervenção pública, que vai oscilando com as alte- 

rações do padrão económico e com a valorização dos imóveis. O “boom” 

económico sentido na viragem do século, refletiu-se em projetos de 

edifícios emblemáticos, bem como outros investimentos privados que 

aproveitaram o seu valor simbólico para a sua reabilitação. A renovação 

urbana, vista numa tábua rasa, produz referências exemplares que se 

refletem na arquitetura dos edifícios, bem como na vida cotidiana, tra-

zendo novas texturas, cultura e vida urbana para a cidade.

Outros motores de transformação partem de iniciativas cívicas, 

desde a ocupação de edifícios vagos com estratégias bottom-up, ou de 

projetos e atividades pontuais que ocupam espaços que recebem novos 

usos. Reciclar é dotar o espaço de condições para novas atividades e 

gerar novas dinâmicas, contribuindo para a sua conservação. Álvaro 

Domingues chama-nos à atenção para compreendermos a paisagem 

de hoje como algo “transgénico”:

 Como é verdade que apenas reconhecemos imagens com memórias 

de outras imagens, é a simultaneidade da ocorrência de sinais de um e de 

outro mundo – campos, casas, fábricas, estrados, comércios… – que alimenta 

esta ilusão de não admitir a metamorfose dupla (ou a dupla perda do campo 

e da cidade). É precisamente aqui que entra a metáfora transgénica – para 

quebrar este ciclo vicioso que teima em não ver para lá dos (pré) conceitos 

com que olhamos a realidade.72 

Se o conceito de terrain vague, proposto por Solà-Morales ganhou 

destaque, seria especialmente relevante aferi-lo convictamente plasmado 

Reflexão 04

71 LABASTIDA, Marta; HEN-
RIQUES, Eduardo Brito; 
CAVACO, Cristina – Ruínas 
e Terrenos Vagos, pg. 60 

107. Página anterior esquerda: 
Inicio da construção do Aero-
porto Internacional de Lisboa, 
1940 

108. Página anterior direita: Es-
quisso da cidade do Rio de Ja-
neiro, Le Corbusier 1929

72 DOMINGUES, Álvaro, Pais-
agens Transgénicas, pg. 207

109. Esquerda inferior: Fotogra-
!a de Alvaro Domingues, em 
Paisagens Transgénicas
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também no Aeroporto de Lisboa, conjeturando a possibilidade de este 

poder vir a ser desativado, tornando-se num terreno vago e expectante.

Ao observarmos a evolução da planta de Lisboa damos conta da sua 

forma relativamente retangular, e que esta se estende em direção ao 

rio, revelando a importância da expansão para oeste. No final do século 

XIX, esta direção tradicional de crescimento foi abandonada em favor 

da expansão para o norte e oriente, onde novas infraestruturas viriam a 

ser construídas sob fracas políticas urbanas. O acumular de problemas 

urbanos torna a gestão dos territórios metropolitanos um pesado legado, 

difícil de resolver. 

O atual Aeroporto Internacional de Lisboa, que se vê cercado por uma 

cidade que cresceu com um pesado legado metropolitano, está situado 

numa zona que se encontra em expansão, vendo ainda mais reduzidas as 

suas possibilidades de crescimento. O Alto do Lumiar, está a passar por 

um processo de urbanização, onde se esperam novas infraestruturas, 

habitações e serviços, para dinamizar uma zona esquecida da cidade. 

O novo projeto, ALTEAR, quer responder a vazios urbanos na zona e criar 

soluções para os problemas existentes, sendo um deles a convivência 

com o aeroporto. 

De facto, o debate sobre a construção de um novo aeroporto em Lisboa 

já existe há mais de 50 anos. Desde essa época que Lisboa discute uma 

nova localização do aeroporto da cidade. Em 1969, ponderou-se a relo-

calização do Aeroporto da Portela, inaugurado em 1942. Num primeiro 

estudo, apontou-se Rio Frio como a localização mais viável, mas o 25 de 

Abril e a crise petrolífera da altura empurraram a decisão final para o ano 

de 1999. A Ota foi, então, apontada como a melhor localização, ainda na 
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vigência do governo de António Guterres. O tema voltou à praça pública 

com o executivo de José Sócrates, que encomendou um estudo compa- 

rativo entre a Ota e a zona do Campo de Tiro de Alcochete. O Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil - entidade responsável pelo estudo - deu 

parecer favorável à solução de Alcochete por ser substancialmente 

mais barata. No entanto, o período de crise económica e financeira que 

se instalou no país em 2011 fez com que a tomada de decisão fosse adi-

ada, mais uma vez. Para além das localidades referidas, outras menos 

mediáticas foram equacionadas, como Alverca ou Sintra. Nenhuma 

conseguiu mostrar-se suficientemente apelativa. Num estudo ambien-

tal realizado em 201273, Montijo surge como uma opção e é então que se 

começa a trabalhar na ideia do novo Aeroporto se localizar em Montijo, 

uma “temporada” que se irá estender por mais de 10 anos. 

Embora não nos pareça viável fazer juízos de valor às opções equaciona-

das ao longo do tempo pelos diferentes políticos, com o risco de cairmos 

em mais um artigo pobre, partidário e subjetivo, é importante avaliarmos 

a necessidade de um novo aeroporto, o seu impacto, os resultados posi-

tivos que se iriam arrecadar com a sua construção, e a possibilidade de 

desativação do atual aeroporto e o seu programa futuro. 

Como vimos anteriormente, há, de facto, muitos países europeus onde 

começa a ganhar força a substituição das viagens de avião por outros 

meios de transporte, nomeadamente o comboio e o autocarro. No entanto, 

no contexto português, entendemos que é importante realçar três fatores 

essenciais, que distinguem Portugal dos restantes países da europa: a 

geografia, a riqueza e a estrutura de produção74. De facto, Portugal é um 

país geograficamente periférico, razão pela qual o transporte aéreo tem 
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tanta importância. No contexto europeu, é mais fácil chegar a grandes 

capitais, via comboio ou autocarro, algo que em Portugal é extremamente 

difícil e moroso. No que diz respeito à riqueza, Portugal é um dos países 

com menor riqueza per capita da União Europeia. Tal significa que a uti- 

lidade de uma atividade economicamente rentável para nós é superior à 

sentida nos países mais ricos. Assim, é financeiramente mais acessível 

aos países nórdicos e do centro da Europa abdicarem de atividades ge- 

radoras de riqueza, como as que são estimuladas pelo transporte aéreo, 

tão importantes para a economia portuguesa. Na estrutura de produção, 

o turismo representa o setor económico que mais lucro gera, sendo por 

isso muito relevante a presença de grandes transportadoras aéreas. 

Tendo em conta que, de acordo com dados do Turismo de Portugal75 

(pré pandémicos), mais de 80% dos turistas que nos visitam chegam cá 

de avião, impedir o crescimento da atividade aeroportuária iria ter um 

forte impacto significativo na economia portuguesa76. De um modo geral, 

podemos afirmar que Portugal não se pode dar ao luxo de dispensar os 

benefícios da expansão da atividade aeroportuária, e tão pouco afirmar 

que o Aeroporto de Lisboa é suficiente para responder às atuais procu-

ras e interesses, quer dos passageiros, quer das companhias aéreas. 

O Aeroporto de Lisboa encontra-se com a capacidade esgotada 

desde 201777, não havendo espaço para receber novos voos. Entendemos 

que a resposta à pergunta “Deve ser construído um novo aeroporto em 

Lisboa?” não se resuma numa resposta do tipo binário, de sim ou não. 

Existem, como referimos, muitas razões que levam Portugal a depender 

fortemente deste setor, e ignorar isso, traria elevadíssimas perdas para 

o interesse do país. No entanto, o modelo político que se tem seguido é 

corrosivo, tóxico e levaria a, mais um, investimento negligente, servindo 

75 Consultar Turismo em 
Portugal - 2019 disponível 
em https://travelbi.tur-
i smodepor tugal .pt/tur-
ismo-em-portugal/turis-
mo-em-portugal-2019/#:~:-
text=Turismo%20em%20
Portugal%20%2D%202019

76 FERREIRA, Francisco; JE-
SUS, Alexandre; NUNES, 
Pedro; PINHEIRO, Frederi-
co – Precisamos de um novo 
aeroporto? Manifesto, Lis-
boa: Manifesto, 2ª Série, Nº 
6, Inverno 2021, pg. 89-90

77 Consultar Tráfego de 
passageiros nos principais 
aeroportos: Lisboa, Porto e 
Faro, disponível em https://
www.pordata.pt/Portugal/
Tr%c3%a1fego+de+passage-
iros+nos+principais+aero-
portos+Lisboa++Porto+e+-
Faro-3248-292100  
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os interesses dos próprios. Para se discutir um assunto que já leva mais 

de 50 anos, é necessário transparência e seriedade, convocando as mais 

diversas associações para se chegar a uma conclusão. É necessário 

haver um plano de estratégia urbano e de infraestruturas que clarifique 

a interligação dos transportes e prepare o futuro da (inter)mobilidade. 

Antes de haver um novo aeroporto, tem de haver respostas a questões 

da (inter)mobilidade, do futuro do turismo, dos impactos ambientais, do 

crescimento das cidades e da sua relação com os aeroportos. Afirmamos, 

sem qualquer influência política, que Portugal precisa de um novo aero-

porto, porém é necessário haver uma avaliação que tenha em consi- 

deração diferentes cenários, diferentes vertentes, que possa colocar a 

questão em perspetivas diferentes. Tal não é compatível com o tipo de 

política existente em Portugal, sendo por essa razão que estamos no 

mesmo ponto que há 50 anos atrás.  

 Quando analisamos as razões que levam à escolha de Montijo 

percebemos, por motivos ambientais, ecológicos, logísticos, de segu-

rança e prazo de vida que este não é uma opção viável. Analisando todas 

as possibilidades equacionadas ao longo dos anos, Alcochete, Alverca e 

a Ota, constatamos que Alcochete foi sempre a solução escolhida pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia78. A elevada segurança aérea que a 

área de Alcochete consegue oferecer aos voos, distancia-o de Alverca 

e da Ota. Para além disto, parece-nos pertinente abordar e questionar 

a possibilidade de integrar um aeroporto mais periférico no sistema de 

mobilidade de Lisboa. Quando analisamos alguns aeroportos europeus 

como o Aeroporto de Stansted em Londres, o Aeroporto de Paris-Beauvais, 

e o Aeroporto de Estocolmo-Skavsta, percebemos que estes estão loca- 

lizados a 60, 85 e 110 quilómetros, respetivamente, do centro de cada 
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cidade. Estes três aeroportos são fundamentais para o desenvolvimento 

económico e financeiro das respetivas cidades, e são utilizados, maiori-

tariamente, por companhias low cost, que veem na distância ao centro da 

cidade uma oportunidade de operar com custos mais reduzidos, relati-

vamente ao aeroporto central da capital. Ora, transpondo esta ideia para 

o contexto português, reconhecemos que Portugal inaugurou um aero-

porto em Beja, em 2009, que nunca chegou a ser utilizado79. Este investi-

mento, que prometia dinamizar a região do Baixo Alentejo e aumentar a 

coesão territorial, nunca chegou a acontecer. O aeroporto foi construído 

e apenas utilizado em casos pontuais, como para voos diplomáticos e 

humanitários. A integração deste aeroporto no sistema de mobilidade 

da cidade de Lisboa parece ser um projeto que traria benefícios, quer 

79 Decreto-Lei n.o 155/2000
de 22 de Julho

110. Lateral esquerdo superior: 
esquerda superior: Proposta de 
ligação Lisboa-Beja

111. Lateral esquerdo inferior: 
inferior: Proposta de ligação Lis-
boa-Beja

112. Superior: Aeroporto de Beja



174 Airport Afterlife: Um ensaio para a (re)integração urbana de aeroportos desativados

de coesão territorial, quer de logística na cidade de Lisboa. Da Praça 

Marquês de Pombal, pela Ponte 25 de Abril, ao aeroporto de Beja são, 

atualmente, 172 quilómetros, grande parte dos quais pela autoestrada 

A2. Segundo as plataformas digitais, demora-se uma hora e 42 minu-

tos, o mesmo que os 85 quilómetros do aeroporto de Beauvais a Paris. 

Se contarmos com as perspetivas de uma nova conexão ferroviária, já 

pensada e programada há alguns anos, esta duração seria reduzida 

para 40 minutos, tempo semelhante via metropolitano, entre a estação 

de Piccadilly Circus e o Aeroporto de Heathrow, em Londres. A opção 

“Alcochete + Beja”, funcionando Alcochete como aeroporto principal 

e Beja como complementar, é, na nossa ótica, a opção com maiores 

benefícios e menores custos. A economia da região do Baixo Alentejo 

seria muito beneficiada com um aeroporto local a operar como hub de 

transportes para companhias low cost, e Lisboa ganharia um novo aero-

porto sem impactos ambientais, sociais e económicos nefastos nas 

suas margens. O projeto do Aeroporto de Alcochete, assemelhar-se-ia 

a muitos outros projetos europeus, como por exemplo em Bruxelas: é um 

aeroporto que tem todas as condições para não ter impactos ambientais, 

de segurança e operacionais, e suficientemente perto da capital para 

ser eficiente e viável. Ao contrário da atual proposta para o Aeroporto 

do Montijo, Alcochete apresentou sempre ser favorável em sete dos oito 

parâmetros a que foi submetido. 

 Porém, os propósitos de novos projetos para o novo aeroporto 

de Lisboa não resolvem a questão que nos propusemos abordar: a ina-

tivação do atual Aeroporto Internacional de Lisboa e o seu programa 

futuro. Embora seja relevante saber se é necessário um novo aeroporto, 

é igualmente pertinente perceber o que acontece ao atual Aeroporto 

Internacional de Lisboa, após a construção de um novo aeroporto da 
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cidade. 

De facto, se recuarmos até 2007 e consultarmos o regulamento do PDM 

da cidade de Lisboa, percebemos que o aeroporto da cidade foi, em tem-

pos, pensado para ser desativado69. A proposta referia ainda que Lisboa 

iria deixar de ter um aeroporto enclausurado em plena cidade, sendo que 

os respetivos terrenos da Portela seriam convertidos num novo parque 

urbano, reforçando a norte da cidade o “pulmão verde” de Monsanto, e iria 

ser ainda estabelecido no local um centro de negócios.  Como a política 

dos governos é sempre associada a uma grande volatilidade e instabi-

lidade, esta ideia acabou por desvanecer no tempo. No entanto, dado o 

panorama atual, cremos ser pertinente recuperar esta ideia. 

 As razões que nos levam a propor o encerramento do atual aero-

porto são vastas, sendo elas razões de caráter climático e ecológico, 

de segurança, operacionalidade e de saúde pública. É um facto que o 

Aeroporto Internacional de Lisboa recebe, em média, 700 aviões por dia70, 

o que se traduz num enorme impacto na saúde pública dos residentes 

nas proximidades da infraestrutura. Para além disso, um aeroporto encra-

vado no meio da cidade representa um enorme risco, com uma margem 

de erro muito curta. Consideramos que a dimensão exacta do problema 

do aeroporto da cidade, infelizmente, não está contabilizada, e que se o 

aeroporto estivesse a ser agora proposto e discutido na sua atual loca- 

lização, chumbaria em todos os estudos possíveis de avaliação ambiental 

e segurança aeronáutica, e seria firmemente rejeitado. Parece-nos haver 

uma certa sensação de incapacidade e de conformismo: o aeroporto 

já existe e não há nada a fazer; ou, pior, não se pensa concretamente no 

problema, ou, se pensamos, põe-se o comodismo de um aeroporto já 

construído e os interesses comerciais à frente da saúde e da segurança 
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113. Superior: Relação entre 
Aeroporto Internacional de 
Lisboa, Base Aérea do Mon-
tijo e Campo de Alcochete

da população. Numa cidade moderna, cosmopolita e salubre, como se diz 

de Lisboa, um aeroporto no seu centro não tem lugar. Quando invocamos 

razões que justificam a fraca aposta no novo aeroporto no Montijo, refe- 

rindo que comprometerá a saúde e a qualidade de vida de muitos habitantes 

e trará importantes impactos ambientais, poderia e deveria invocar-se o 

mesmo tipo de argumentos para não manter o Aeroporto Internacional 

de Lisboa, porque os mesmos problemas colocam-se em ambos os casos. 

Esta questão deveria ser alvo de maior escrutínio e debate nos projetos 

para o novo aeroporto da cidade de Lisboa, pois são duas questões que 

não podem ser desassociadas.  

Ao longo do trabalho procuramos identificar razões que levam ao encerra-

mento de aeroportos e as suas possíveis reconversões, de modo que, de uma 

forma gradual, estes voltassem a reintegrar a malha urbana com um novo 

ciclo de vida. A possível reconversão do Aeroporto Internacional de Lisboa 

não surge por acaso, por motivos aleatórios, nem razões circunstanciais. 
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Com base nos problemas identificados, acreditamos ser uma mais-valia 

para a cidade e para o bem-estar geral da população. Após investigar-

mos aeroportos reconvertidos na Europa, parece-nos pertinente aplicar 

o mesmo conceito no contexto da cidade de Lisboa. O programa aqui apli-

cado, ao contrário da vontade dos governos antecessores, que preten-

diam um forte consórcio privado do ramo imobiliário e empresarial, será 

um programa híbrido e que responda às necessidades dos habitantes da 

cidade. Para além disso, o programa tentará dar respostas aos problemas 

existentes na cidade, ao nível da habitação com renda acessível e da habi-

tação universitária. 

 A proposta iniciaria por converter o terminal e respetivos hangares 

de manutenção, que iriam dar lugar a um centro empresarial, tecnológico e 

de investigação, funcionando como uma incubadora de pequenas empre-

sas e start-ups. Também a integração de um open space, com versatilidade 

de utilização, seria incluído, à semelhança do que acontece em Milão, com 

o Pirelli Hangarbicocca. Os espaços exteriores serviriam como parque 
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urbano, podendo receber concentrações, manifestações, festivais e 

uma grande aglomeração de pessoas. Tal como acontece em Tempelhof, 

a vasta dimensão do parque é propícia a este tipo de atividades. De 

facto, utilizaremos o Tempelhof como a principal referência, uma vez 

que são aeroportos extremamente semelhantes, em termos de situ-

ação e incapacidade de crescimento, face ao estrangulamento pela 

cidade. Pontualmente, procuraríamos criar hortas comunitárias, para 

estimular o consumo sustentável, bem como promover a participação 

e o compromisso da população. Tentaríamos construir no parque uma 

atitude construtivista, segundo a visão de Copeland71, onde o utilizador 

é convidado a pensar por si próprio e apropriar-se do local. Vários pas-

sadiços e caminhos seriam abertos, fazendo a ligação de vários pontos 

de interesse do parque. A pista principal, bem como as pistas secundárias, 

seriam mantidas para atividades de lazer, e os restantes elementos e 

objetos do aeroporto, como sinais e placas de informação para aeronaves, 

seriam reutilizados como mobiliário urbano. A cabeceira norte da pista 

destinar-se-ia à construção de um anfiteatro ao ar livre, com a implan-

tação de uma faixa de árvores robustas, de folha persistente e folhagem 

até ao solo, funcionando como uma barreira acústica para bloquear o 

ruido proveniente da CRIL. Do lado poente, optaríamos pela construção 

de residências universitárias e habitações de renda acessível, indo ao 

encontro dos projetos de revitalização do Alto do Lumiar, reforçando a 

aposta nesta zona, ainda em crescimento. Esta proposta também iria 

ao encontro da regeneração do atual bairro de São Francisco. Outros 

programas temporários e rotativos seriam incluídos na torre de controlo, 

no terminal e no próprio parque. Para além disto, a torre de controlo, que 

tem uma vista privilegiada sobre a paisagem, reabriria com um restau-

rante e um bar, à semelhança do que acontece no antigo Aeroporto de 

Denver. Como verificámos no Aeroporto desativado de Werneuchen, 
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parte do novo parque seria utilizado para instalação de painéis solares, 

de modo que este consiga ser sustentável e autossuficiente no gasto de 

energia. Para além disto, entendemos que o reaproveitamento das águas 

pluviais é um parâmetro importante a considerar, dado a vasta área do 

aeroporto. Desta forma, a instalação de reservatórios de água para o 

próprio uso do parque e no limite, para abastecer os serviços dentro 

do parque e nas redondezas, seria uma estratégia relevante a adotar. A 

título exemplificativo destacamos o projeto para o obsoleto Aeroporto 

Mariscal Sucre, em Quito, que fez da água o tema da nova identidade do 

parque. Piscinas municipais, energia a partir da movimentação da água, 

e a implementação de um circuito aquífero, foram estratégias propos-

tas para a renovação do aeroporto, que passaria a funcionar como um 

parque hidrológico. Este visa gerar não só um parque hidrológico ativo, 

como também a transformação das pistas e dos terrenos adjacentes 

em ecossistemas aquáticos, típicos dos trópicos72.

 Desta forma, propomos uma nova identidade urbana para este 

espaço vago da cidade, espaço esse que servirá não só como parque, mas 

como um catalisador urbano. Embora tenhamos noção que a proposta 

não é mais que um pequeno ensaio, reconhecemos que os ciclos de vida 

futuros são imensos, sendo necessário um grande debate, que por razões 

obvias um trabalho académico não possui. Ainda assim, acreditamos 

que a nossa proposta pode ir ao encontro de muitas questões ainda por 

responder e, acima de tudo, e contrariamente aos anteriores executivos, 

propomos um programa concreto, que vá ao encontro das necessidades 

da população e não ao encontro dos interesses partidários. Talvez a frase 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” se enquadre e justifique a 

razão pela qual a mesma questão tem conseguido perdurar, e pelo sinal 

dos tempos, parece que será uma questão Ad Aeternum.
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ÚLTIMA CHAMADA



Todo o investigador investiga 

porque está perdido e será 

sensato não ter a ilusão 

de que deixará de o estar. 

Deve, sim, no final da sua 

investigação, estar mais 

forte. Continua perdido, 

mas está perdido com 

mais armas, com mais 

argumentos. Como alguém 

que continua náufrago, mas 

que tem agora, contra as 

intempéries e os perigos, um 

refúgio mais eficaz73
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In many ways, the work of a critic [professor] is easy. 

We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their 

work and their selves [students] to our judgment. 

We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read. 

But the bitter truth we critics [professors] must face, 

is that in the grand scheme of things, 

the average piece of junk is more meaningful than our criticism 

designating it so. 

But there are times when a critic [professor] truly risks something, 

and that is in the discovery and defense of the new.

 The world is often unkind to new talent, new creations.74
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EPÍLOGO

Nas últimas décadas, o conceito de reciclagem popularizou-se 

na linguagem cotidiana, impulsionado pelo paradigma da sustentabi- 

lidade. No contexto das cidades e territórios, as condições arruinadas 

e abandonadas apelam a múltiplos sentidos de reciclagem. Através da 

transformação planeada desses lugares, a reutilização e redefinição 

de espaços e estruturas arquitetónicas obsoletas começam a acolher 

novos valores e atividades, e a tornarem-se novamente espaços úteis 

para o sistema urbano. Nunca nos propusemos a "destruir" cidades ou 

preencher vazios; queríamos descobrir novas formas de questionar e 

desenvolver o potencial dos vazios, e que neste caso são os aeropor-

tos abandonados ou desativados, que desdobram o tecido urbano, com 

intervenções pontuais, flexíveis e de baixo custo, e de criar condições 

de apropriação e (re)uso temporário e/ou permanente. 

Ao encararmos o problema da reconversão de aeroportos aban-

donados, traduzindo-se no exercício do Aeroporto de Lisboa, fez-nos 

perceber o quão urgente a reflexão se apresentava para o estabele- 

cimento de uma postura crítica consciente e segura, que agora expo-

mos com convicção, mesmo sabendo da condição experimentalista e 

receptiva do apontamento que propusemos. Foi precisamente o diálogo 

entre a reflexão teórica e prática que nos tornou possível perceber que 

não podíamos deixar de tomar uma posição sincera de reinterpretação, 

receando sermos demasiado despropositados, simples ou pouco inova-

dores. Se tivermos consciência do processo evolutivo e até hereditário 

da arquitetura e do urbanismo, podemos ter a possibilidade de alcançar 

uma proposta de reintegração consciente e em concordância com aquilo 

que achamos ser o necessário para os tempos que se seguem. Para além 

disso, temos consciência de que o nosso apontamento estará sempre 

sujeito à subjetividade da nossa interpretação, e por isso, temos de ter 

humildade suficiente para questionar a nossa idealização, até porque é 

apenas uma das muitas possibilidades de reintegração de uma ideia de 

urbanidade, que pretende responder a este problema real e específico. 

É assim que o vemos, como uma resposta ao problema, e não como uma 

Considerações Finais 05

73 TAVARES, Gonçalo M. – 
Atlas do Corpo e da Imag-
inação: teorias, fragmentos 
e imagens. Lisboa: Caminho, 
2013, pg. 38;

74 EGO, Anton, in Ratatouille, 
min. 1:39:00 

115. Página anterior, esquerda: 
A320 Blackpool, Richard Mosse 
2008

116. Página anterior, direita: 
Aeroporto desativado de Zelja-
va, Jugoslávia



186 Airport Afterlife: Um ensaio para a (re)integração urbana de aeroportos desativados

solução estática e concretizada. Continuaremos a questionar, e temos 

a plena noção de que não existe uma intervenção ideal, aceite por todos. 

Como refere Gonçalo M. Tavares, 

Parte do raciocínio intelectual está assente em convenções, referên-

cias. Mas a sua aceitação colectiva não se pode identificar com a verdade 

(Como escreve Nietzsche em O Anticristo: ‘A verdade é a crença em que 

algo seja verdadeiro’), pois é, simplesmente: a aceitação colectiva de uma 

referência. Wittgenstein tem mesmo, a este propósito, uma pergunta provo-

catória: ‘Então se todos estivermos de acordo, não passa a ser verdade?’. 

A partir dessa referência aceite, aí, sim, poderemos dizer: isto é falso, isto é 

verdadeiro (tendo em conta a  referência aceite por todos). (...) É necessário 

termos uma referência para a verdade e para a falsidade. (...) Decidir é deixar 

de duvidar, ou , no limite, acreditar que se deixou de duvidar.75

Chegados até aqui, percebemos que os aeroportos desativados ofere-

cem um enorme potencial para o redesenvolvimento urbano das cidades. 

Apesar de discordarmos que estes aeroportos se apresentam como não 

lugares, eles aparentam ser heterotopias identificáveis. Acreditamos 

que tanto as Heterotopias, de Michel Foucault, e Terrain Vague, de Solá 

Moráles, foram conceitos essenciais para compreender o espaço aero-

portuário e são indissociáveis destas infraestruturas desativadas. Para 

além disto, a presente investigação reuniu uma série casos de estudo 

onde se aplicou uma avaliação comparativa entre eles, fundamental 

para entender a diferença no urbanismo construtivista adotado. Entre as 

inúmeras considerações que acompanham esta investigação, o trabalho 

demonstra que os programas robustos e rotativos, com uma consulta 

política e um envolvimento da comunidade, são fundamentais para uma 

reconversão de sucesso. Também Walter Benjamin oferece uma visão 

distinta do urbanismo, enfatizando a relação entre o ambiente construído, 

a memória pessoal e a própria herança histórica e política da cidade. 

Para o autor, o ambiente urbano construído tem uma série de qualidades 
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que permitem que os significados sejam codificados e apropriados de 

maneiras específicas a cada pessoa, uma convicção necessária para 

percebermos as dinâmicas urbanas dos casos de estudo apresentados.

Estamos certos de que, nesta investigação também o carácter da 

intervenção, ainda que apenas um esboço ou apontamento, nos tenha 

ajudado a perceber a importância de pensar a reconversão dos espaços 

abandonados, e por essa razão esperamos que este trabalho tenha 

gerado uma resposta possível e viável, que apesar de aberta, possa 

assumir-se como um exercício válido na correspondência entre a nova 

urbanidade e a nova paisagem. Acreditamos que estas infraestruturas 

desativadas e esquecidas ainda tenham “atualidade para resistir a um 

novo uso76.

Mesmo que a reflexão advenha de uma perspectiva algo utópica ou 

aparentemente inconsciente, na medida em que não equaciona condi-

cio-nantes como a legislação, planeamento, poderes políticos e orça-

mentos, acreditamos que esta investigação pode servir de provocação 

para um debate e discussão mais alargados. Esperamos ainda que a 

sobriedade e simplicidade da reflexão, - comparativamente com outras 

investigações, embora poucas acerca deste objeto de estudo em espe-

cífico - não invalide a sua pertinência.77 

Airport Afterlife – Um ensaio para a (re)integração urbana de aeroportos 

desativados não é mais que uma pequena conjetura, talvez embrionária, 

que questiona o papel e a posição do aeroporto na cidade, expõe as 

razões que levam ao seu abandono, refere os caminhos possíveis que 

este pode seguir e estuda uma (mera) resposta a um problema atual. A 

efetiva e extensa reflexão sobre a importância de reconverter espaços 

abandonados na cidade e o seu impacto para a população talvez não 

se encontre totalmente plasmada nesta investigação, mas acreditamos 

que abrimos vários caminhos neste processo exploratório. 

Para além disto, a ruína urbana, o impacto das comanhias low-cost nos 
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terminais aeroportuários, os atuais "pioneiros urbanos" das cidades e o 

urbanismo temporário, foram questões abordadas, também merecedoras 

de tempo, que se adensaram com o decorrer da investigação, sem haver 

um grande aprofundamento dos conceitos. Porém, tudo o que foi referido 

não deverá ser visto como algo estático e fechado, passível de não ser 

refutado, questionado ou complementado. É evidente que é necessário 

haver ainda algum debate e discussão sobre esta temática, e esperamos 

ter trazido algum contributo com esta investigação. Reconhecemos que 

faltou perceber como é que este novo compromisso emocional, criado 

a partir da reconversão dos aeroportos e dos seus utilizadores, pode 

contaminar a cidade e espaços abandonados semelhantes. Para além 

disto, perceber a antiga relação entre a cidade e o (ex)aeroporto, e com-

parar com a atual relação entre a cidade e o novo parque, pode ser outro 

caminho futuro, capaz de ser alvo de investigações mais aprofundadas. 

Infelizmente, é impossível maturar um trabalho académico ao ponto que 

gostaríamos, mas acreditamos ser essa a razão que faz as discussões 

chegarem mais longe, uma vez que deixamos os meios necessários para 

outra pessoa chegar a um fim um pouco mais aprofundado, perpetuando 

este ciclo de estudo e investigação. 

117. Lateral: Pista do antigo 
Aeroporto da RAF, Binbrook, 
Inglaterra
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