
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE DO RIO 
PROGRAMA PRELIMINAR 

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO GESTÃO URBANÍSTICA 
DEZEMBRO 2019 

 

EXECUÇÃO DA SUOPG 08 – LOURES NASCENTE 
 



PARQUE DO RIO, LOURES                                  Departamento de Planeamento Gestão Urbanística 

dezembro 2019                                                          

1 
 

 

Índice 
 

I. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 2 

II. ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ................................. 7 

1. Enquadramento Histórico ................................................................................................. 7 

2. Enquadramento nos instrumentos de planeamento não concretizados ......................... 8 

3. Enquadramento nos instrumentos de planeamento ...................................................... 10 

3.1 Programação Estratégica......................................................................................... 10 

3.2 Estrutura Ecológica .................................................................................................. 11 

III. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 12 

IV. PARQUE DO RIO .............................................................................................................. 15 

1. Programa de ocupação ................................................................................................... 15 

2. Entradas........................................................................................................................... 15 

3. Macrozonamento ............................................................................................................ 16 

4. Circulação | Percursos ..................................................................................................... 16 

5. Estrutura verde................................................................................................................ 17 

6. Mata ................................................................................................................................ 18 

6.1 Parque de merendas ............................................................................................... 19 

6.2 Parque infantil ......................................................................................................... 19 

7. Áreas de recreio e lazer ................................................................................................... 20 

7.1 Miradouros .............................................................................................................. 20 

7.2 Zonas de estadia ...................................................................................................... 20 

7.3 Anfiteatro ................................................................................................................ 21 

7.4 Zona desportiva ....................................................................................................... 21 

7.5 Zona de recreio informal ......................................................................................... 22 

7.6 Zona de restauração ................................................................................................ 22 

7.7 Zona envolvente ao Centro Cultural ....................................................................... 23 

8. Estacionamento ............................................................................................................... 24 

9. Minimização do efeito segregante da Via Urbana Interior ............................................. 24 

V. ÁREAS COMPLEMENTARES AO PARQUE DO RIO ................................................................ 25 

 

 

 

  



PARQUE DO RIO, LOURES                                  Departamento de Planeamento Gestão Urbanística 

dezembro 2019                                                          

2 
 

 

I. INTRODUÇÃO 

Refere-se o presente programa preliminar, à área afeta ao futuro Parque do Rio, em Loures. Este 

documento, surge na sequência dos estudos1 que têm vindo a ser desenvolvidos pelos serviços, 

que constituem a base para o projeto do referido parque e também para a elaboração do 

Programa Preliminar do Estudo de Enquadramento Urbanístico para a Área da SUOPG 08. 

A concretização do Parque do Rio decorre da decisão de execução prioritária da SUOPG 08, 

materializando objetivos definidos no PDM de “alargamento para nascente do centro da cidade 

de Loures, reestruturando uma franja deficientemente urbanizada, ocupada de forma dispersa 

por núcleos de edificação pouco qualificada e paralelamente a concretização da estrutura 

ecológica urbana com ênfase na criação de um parque urbano sobranceiro à Várzea de Loures, 

acolhendo percursos de articulação entre esta e o centro de Loures”. 

O projeto do Parque do Rio, beneficiando da localização e dos recursos naturais pré-existentes 

(água, solo, flora e fauna), promoverá a preservação da biodiversidade e dos valores naturais e 

reforçará as grandes áreas de equipamentos e de espaços verdes, qualificando e rematando a 

área edificada, enquanto ponte entre: a Cidade, o Rio e a Várzea. 

Neste contexto, a consolidação e a criação do referido Parque, estabelecerá a ligação entre o 

Parque Adão Barata e o Jardim Major Rosa Bastos. O parque está limitado pelo centro urbano 

de Loures e pela fronteira natural que é o Rio de Loures, no troço entre a ponte sobre a Estrada 

Nacional nº115 e o acesso viário que liga ao Infantado pela Av. das Descobertas. 

A referida linha de água foi inclusive alvo de estudos recentes, onde se inclui a valorização do 

troço do rio de Loures e o POSEUR, que prevê “Intervenções Estruturais de Desobstrução, 

Regularização Fluvial e Controlo de Cheias em Zonas de Inundações Frequentes e Danos 

Elevados”. 

A presença de terrenos agrícolas integrados na UOPG B – Várzea e Costeiras, com elevado 

potencial produtivo e paisagístico entre o limite da SUOPG 08 e o rio de Loures, ao longo da 

margem direita até à rotunda poente, é interpretada como uma área agrícola complementar do 

parque que concorre para assegurar as ligações entre aquelas 3 entidades.  

Considerando ainda as características e condicionantes do local apreendidas no decurso do 

trabalho de campo; desenvolve-se uma abordagem integrada do Parque, tomando como 

estratégia de intervenção a implementação de um espaço público de transição entre espaço 

urbano, várzea e rio que prime pela funcionalidade e conforto, enfatizando as componentes 

estéticas e ecológicas do local onde está inserido. 

O programa que se segue deverá dar resposta às diversas atividades a introduzir na área de 

intervenção: recreio, estadia, lazer ou produção. Simultaneamente deverá promover o 

equilíbrio formal do conjunto com ligação à envolvente, que articule os diferentes espaços, 

conferindo-lhe uma identidade própria na qual interagem formas de vivência agradáveis e 

diversificadas, num espaço exterior coerente, dinâmico e de fácil manutenção. 

 

                                                           
1 Apresentados em síntese na iniciativa “Loures: A cidade que queremos”, apresentação pública de ideias e projetos 

para transformação de Loures Nascente e de outras áreas da cidade, 24 de Julho de 2018. 
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I. DEFINIÇÃO DO LIMITE DE INTERVENÇÃO  

A zona nascente de Loures que  integra a SUOPG 08 apresenta um tecido urbano desagregado 

na transição para o meio rural, onde é visível a falta de espaços públicos, de articulação entre 

equipamentos e demais ocupações construídas, espaço público, redes viária e pedonal. 

A estruturação prevista do tecido urbano, apoiada na construção de nova via (Via Urbana 

Interior), irá permitir a ampliação da área central da cidade de Loures, aproximando-a do Rio e 

a transformação das atuais traseiras da Rua da República num espaço qualificado.  

 

 

 

 

Figura 1 – Integração do Parque do Rio na SUOPG 08 e relação com os perímetros urbanos adjacentes 

 

A criação do Parque do Rio estabelece simultaneamente: a integração de dois tecidos urbanos, 

um pré-existente, e outro que irá surgir na área a reestruturar; a transição entre o espaço 

urbano, a várzea e o rio; a articulação de três perímetros urbanos (Loures, Fanqueiro e 

Infantado); e a ligação entre espaços verdes públicos urbanos existentes nos extremos norte e 

sul da cidade (Parque Adão Barata e Jardim Major Rosa Bastos), bem como a sua ligação ao 

Parque Verde no Infantado. 
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A zona de implantação do Parque do Rio, permite ainda estabelecer uma vasta rede de relações 

visuais que percorrem desde os pontos mais altos aos mais baixos da envolvente da cidade de 

Loures.   

 

 

Figura 2 – Relações visuais com a paisagem envolvente 

 

Morfologicamente, no sentido sul-norte, o parque do Rio desenvolve-se a partir de um pequeno 

festo com ampla vista no sentido da várzea de Loures e das costeiras, uma potencialidade em 

termos de usufruto visual da envolvente. Estende-se para norte ao longo da cumeeira, 

avançando progressivamente para cotas mais baixas, em terrenos agrícolas abrangidos pela 

Várzea de Loures, igualmente de grande amplitude visual e intima ligação com o rio. 

Ao nível da vegetação, no ponto mais alto encontra-se uma pequena mata, com alguns 

exemplares notáveis das espécies Pinus pinea (pinheiros mansos) e Quercus suber (sobreiros), 

acompanhados por Eucalyptus sp. (eucaliptos). 

Abaixo apresentam-se algumas fotografias do local para melhor compreensão das suas 

características, particularidades e relações quer com a envolvente natural quer com a malha 

urbana. 

Os limites do parque na fronteira com o tecido urbano podem sofrer ajustamentos decorrentes 

da compatibilização entre espaço construído e não construído, no sentido de aproximar o centro 

do contacto com a natureza. 



PARQUE DO RIO, LOURES                                  Departamento de Planeamento Gestão Urbanística 

dezembro 2019                                                          

5 
 

  

  

  

  



PARQUE DO RIO, LOURES                                  Departamento de Planeamento Gestão Urbanística 

dezembro 2019                                                          

6 
 

  

  

  

  

Fotos 1- Área de intervenção do Parque do Rio (outubro 2019) 
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II. ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

1. Enquadramento Histórico 

A história de Loures não se entende sem a sua várzea agrícola e o conhecimento das 

transformações desta paisagem através do tempo. 

A várzea e os seus rios eram navegáveis até ao século XVIII, sendo constante a presença de 

embarcações para transporte de produtos agrícolas, matérias primas e pessoas. Eram, portanto, 

os arredores saloios que funcionavam como mercados abastecedores da cidade de Lisboa. 

No séc. XIII, à data do reinado de D. Afonso III a corte mudou-se de Coimbra para Lisboa. O 

povoamento rural na Estremadura, tinha por base o imposto predial das jugadas, onde cada 

agricultor pagava na proporção da superfície cultivada. Assim os terrenos de Loures foram muito 

procurados, uma vez que a sua capacidade produtiva, permitia tirar o máximo de rendimento 

da menor área.2  

Na Idade Média, a fixação da população dominava junto aos principais cursos de água, 

nomeadamente “na baixa de Loures e ao longo da Ribeira do Pinheiro concentravam-se os 

principais núcleos populacionais. Era a zona culturalmente mais rica, onde se situavam as 

quintas munidas dos seus paços, propriedades que conferiam prestígio aos seus detentores, 

mesmo que foreiros. (...) formando um segundo anel, agrupados nos cabeços dos montes, os 

casais congregavam as terras de pão.”3  

Nos séculos XIV e XV, as parcelas de cultivo, distribuíam-se ao longo da Ribeira do Pinheiro e das 

terras adjacentes ao Rio de Loures, de oriente para ocidente, sempre acompanhadas pelo sol, 

preferencialmente em locais de fácil acesso a Loures e aos portos do golfo ou à estrada para 

Lisboa.4  

Nos séculos XVIII e XIX, o lugar de Loures era constituído por um agrupamento linear de casas 

(térreas e de dois pisos) e de palácios, ao longo de uma estrada real que vinda de Lisboa, aqui 

em Loures se bifurcava, numa estrada que conduzia a Mafra, e noutra que se dirigia a Vialonga 

e Vila Franca, pelos Tojais. Até ao séc. XIX, o lugar de Loures articulava-se com o núcleo da Igreja 

através da Rua Fria.5 

No lado oposto ao palácio Torres Novas, o edifício mais imponente da Antiga Loures (demolido 

durante a primeira república aquando da construção dos novos paços do concelho e arranjo do 

jardim), havia um grande pinhal que se estendia desde a Estrada Real (atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rua da República), para nascente até ao rio, o pinhal do Conde de Soure, do qual resta ainda 

uma parte.6 

                                                           
2 ISA et CML, Câmara Municipal de Loures - Plano Verde do Concelho de Loures, 1ª Fase. Lisboa: Instituto Superior de 

Agronomia. Secção Autónoma de Arquitetura Paisagista, p.108 
3 Ibidem, pp.109-110 
4 OLIVEIRA, José Augusto (1999) – Organização do espaço e gestão das riquezas, Loures nos Séculos XIV e XV. Lisboa: 

Centro de Estudos Históricos da Universidade de Lisboa, pp.33-34 
5 Câmara Municipal de Loures (2017). Plano de Urbanização de Loures, Documento Preparatório para termos de 
Referência. 
6 Idem, Ibidem 
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Figura 3 - Loures em 1760: o pinhal do Conde de Soure, desde a estrada real (atual Rua da Republica) estendendo-se 

quase até ao  Rio de Loures (a nascente) 

 

As obras do enxugo, na atual área da várzea de Loures, para possibilitar a produção agrícola 

intensiva, iniciaram-se a partir de uma decisão estatal tomada em 1934 e prolongaram-se por 

toda a década de 1940, com a abertura e regularização de canais, valas, diques e comportas. 

Até à década de 60, o crescimento da cidade para além do eixo da Rua da República, fez-se quase 

exclusivamente no lado poente. 

Com a expansão urbana, introduziram-se dinâmicas alheias à agricultura, perdendo-se em 

grande parte muitos dos terrenos de cultivo e consequentemente da cultura saloia. 

No século XX, a construção da A8 (autoestrada do Oeste), separou a cidade da sua várzea, 

interpondo-se como barreira entre o centro e o Infantado. 

 

2. Enquadramento nos instrumentos de planeamento não concretizados 

Em 1958, foi elaborado um Plano Diretor para a Região de Loures, estando o ordenamento 

paisagístico a cargo do Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeiro Teles, entre outros, que defendia a 

permanência da agricultura intensiva na várzea, sequeiro e mata na encosta.7 

Dando continuidade a este plano, foi desenvolvido o Anteplano de Urbanização de Loures, o 

primeiro instrumento de planeamento global para a cidade, que reforçou o predomínio da 

expansão poente, localizando aí a maior parte das áreas a urbanizar. No entanto, a par dessa 

expansão, surgem pela primeira vez intenções de ocupação urbana a nascente da Rua da 

República: uma variante rodoviária (tendo o cuidado de não se aproximar do rio de Loures, e 

preservando o pinhal existente), áreas de equipamento entre essa via e a Rua da República e a 

indicação genérica, ainda não pormenorizada, de uma “Zona Urbana” nesta área. A atenção à 

integração dos edifícios nos espaços verdes era notória.  

Entendia-se Loures, como tendo potencial para se constituir como parte de um anel verde da 

capital do país, prevendo o seu crescimento habitacional, ao gosto da cidade jardim.  

                                                           
7 Câmara Municipal de Loures (2017). Plano de Urbanização de Loures, Documento Preparatório para termos de 

Referência. 
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Na década de 80, os estudos de desenvolvimento de um Plano de Urbanização de Loures 

retomaram a ideia da via variante a nascente associada a uma área de expansão com forte 

componente de equipamentos. Entretanto tinha-se iniciado a edificação pontual, não planeada 

desta área, apoiada em infraestruturas precárias de natureza rural, que se conjugou com um 

esforço significativo de cativação de solo pelo município para instalação do mercado e de 

equipamentos escolares e desportivos. 

No início do século XXI, a zona a nascente da Rua da República apresentava uma ocupação 

extensiva de equipamentos públicos, constatando-se a inexistência de espaços públicos 

estruturantes que os articulassem ao tecido urbano envolvente. O crescimento e transformação 

desta envolvente, apoiados no cadastro rural, eram desconexos e ameaçavam expandir-se 

desordenadamente sobre áreas de elevado valor paisagístico, onde já se tinha fixado um 

pequeno núcleo de barracas. 

Atualmente, a necessidade de repensar a cidade decorre das opções de desenvolvimento 

estratégico local para concretização do modelo territorial genérico, previstas no PDM: 

“consolidação e estruturação da rede urbana concelhia alicerçada nas duas cidades do Concelho: 

Loures e Sacavém”8.  

                                                           
8 Regulamento do PDM de Loures, em vigor 

Figura 4 - Anteplano de urbanização de Loures: 1958 – expansão para poente da Rua da República e variante rodoviária 
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3. Enquadramento nos instrumentos de planeamento  

 

3.1 Programação Estratégica 

A área alvo de intervenção para concretização do Parque do Rio integra-se de acordo com a 

Carta de Programação Estratégica, na UOPG C – Loures, que corresponde à cidade de Loures e 

envolvente; e mais concretamente à SUOPG 08 - Zona Nascente de Loures. 

Contudo, a faixa entre a SUOPG 08 e o Rio de Loures, corresponderá a uma área complementar 

ao Parque do Rio, inserida na UOPG B – Várzea e Costeiras, integrando as inter-relações e 

conexões que se pretendem estabelecer entre o Parque, as malhas urbanas e as zonas rurais 

adjacentes. 

O objetivo geral desta UOPG C – Loures consiste: 

 na “consolidação da cidade de Loures enquanto entidade alargada que protagonize uma 

unidade territorial de excelência, polarizadora e competitiva a nível regional, 

valorizando-a através da concretização integrada de equipamentos estruturantes, de 

novos espaços de atividades económicas, de habitação qualificada e de uma estrutura 

ecológica contínua que promova a articulação das várias centralidades existentes e 

propostas”9. 

A SUOPG 08 - Zona Nascente de Loures, tem por objetivos: 

 “Alargamento para nascente do centro da cidade de Loures, reestruturando uma franja 
deficientemente urbanizada, ocupada de forma dispersa por núcleos de edificação 
pouco qualificada;  

 Reforço da capacidade de polarização da cidade de Loures através da implantação de 
novos usos mistos, terciários, turísticos, de equipamentos e habitacionais;  

 Definição de uma rede coerente de espaços públicos bem articulados com o centro de 
Loures que privilegie modos de circulação suaves, estruturada por uma alameda 
paralela à Rua da República;  

 Consolidação e beneficiação do tecido urbano existente ao longo da Rua da República;  

 Concretização da estrutura ecológica urbana com ênfase na criação de um parque 
urbano sobranceiro à Várzea de Loures, acolhendo percursos de articulação entre esta e 
o centro de Loures”.10 
 

 

 

 

 

                                                           
9 Regulamento do PDM de Loures, em vigor 
10 Idem, Ibidem 
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3.2 Estrutura Ecológica Municipal 

A área integrada no Parque do Rio corresponde a uma área vital, ao nível regional integrada num 

corredor secundário, assegurando a continuidade entre áreas fundamentais da estrutura 

ecológica urbana com a várzea de Loures, à qual o parque é adjacente, contribuindo para a 

sustentabilidade do território, para a qualificação do carácter da Paisagem do Município de 

Loures e para uma melhor identidade do mesmo.  

A criação deste espaço verde, visa a concretização da estrutura ecológica urbana definida no 

PDM. Enquanto suporte ao recreio e lazer, constitui uma ação concreta de manutenção da 

integridade dos principais recursos e valores naturais em presença, de preservação do 

funcionamento dos processos ecológicos e de proteção dos sistemas naturais, indispensáveis ao 

equilíbrio ecológico e à qualidade de vida da população. 

Figura 6 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM em vigor – Carta da Estrutura Ecológica Municipal 

Figura 5 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM em vigor - Carta de Programação Estratégica  
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III. OBJETIVOS 

Visa o presente programa a delineação de uma série de ações, para que a intervenção proposta 

se assuma claramente enquanto vetor de qualificação intrínseca do espaço e permita a criação 

de um espaço singular, abrangendo cerca de 9ha, enfatizando as componentes ambiental, 

cénica, ecológica e paisagística do local, subjacentes a uma zona de fronteira entre o espaço 

urbano e o espaço rural.  

O conceito funcional e estético, intimamente interligado à várzea (componente natural) e à 

proposta de revitalização e de ampliação do centro de Loures (componente urbana), caracteriza-

se por:  

 um espaço de circulação pedonal e ciclável, assegurando a conexão da malha urbana 

(existente e proposta), aos equipamentos (também eles existentes e propostos) e aos 

espaços verdes da cidade, articulando também os percursos que cruzam a cidade;  

 um espaço de recreio e lazer público, para fruição da população, devendo ser dotado 

de uma diversidade de atividades, usos e de intensidade de utilização. 

No fundo, o conjunto das diversas tipologias preconizadas criam uma estrutura verde em 

respeito pelos fatores ecológicos, atrativa e funcional, que assegura o necessário equilíbrio e 

conforto aos usos urbanos (mistos, habitacionais e terciários), aproveitando todas as 

potencialidades da sua localização, complementando a oferta que a cidade já hoje disponibiliza 

e introduzindo uma nova dinâmica nas atividades e movimentos da cidade. 

Definem-se assim como objetivos principais: 

 Promover a coesão urbana entre Loures, Infantado e Fanqueiro, tendo em conta a 
tendência da sua aglutinação numa só entidade urbana;  

 Articular com o núcleo antigo e estabilização da franja urbana da cidade no sector 
nascente, enquanto suporte à malha urbana adjacente; 

 Concretizar a estrutura ecológica urbana, tendo em consideração uma relação 
paisagística privilegiada com a várzea de Loures; 

 Criar uma zona verde contínua, entre a cidade e o rio, ligando as duas áreas verdes já 

existentes, o Jardim Major Rosa Bastos e o Parque Adão Barata; 

 Estabelecer uma rede de percursos estabelecendo uma plataforma importante para os 

fluxos pedonais e cicláveis, garantindo a ligação entre pontos estratégicos da cidade e 

assegurando a conexão com a envolvente;  

 Promover uma implantação integrada e em conformidade com a topografia em 

presença, assegurando a amarração às zonas confinantes com a área de intervenção; 

 Implementar espaços de lazer e recreio diferenciados na sua vocação, tendo como 

denominador comum o respeito pela natureza e pelos seus recursos (solo, água, ar, 

vegetação, etc.); 

 Promover a biodiversidade e a sustentabilidade, através da beneficiação da mata 

existente, bem como dos restantes ecossistemas; 

 Valorizar o rio e da sua respetiva galeria ripícola, em consonância com as intervenções 

afetas ao POSEUR; 

 Dotar de infraestruturas de apoio que garantam o pleno funcionamento do parque e 

sua manutenção; 
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 Promover a prática agrícola existente, associados à vertente pedagógica, como forma 

de manutenção da memória do lugar e de perpetuação do carácter periurbano/rural da 

cidade -– “Trazer a agricultura do passado e imiscuí-la com o presente”; 

 Organizar os espaços verdes e o conjunto arbóreo, prevalecendo uma composição clara 

e eficaz do espaço com disposição sóbria, de forma a alcançar a qualidade visual da área, 

a sua integração na envolvente e a sua valorização estética; 

 Fixar CO2, mediante a manutenção da área de produção agrícola e da mata e do 

incremento de maciços arbóreo-arbustivos; 

 Promover a transição gradual e harmoniosa entre a área construída e área naturalizada; 

 Promover o adequado revestimento das áreas verdes, nomeadamente através da 

utilização de um elenco vegetal de reduzida manutenção, bem-adaptado às condições 

edafoclimáticas locais; 

 Utilizar pavimentos semipermeáveis e permeáveis, a par de uma estruturação do espaço 

com ênfase nas manchas verdes totalmente permeáveis que permitam a adequada 

infiltração de água no solo e vão ao encontro dos fundamentos de preservação da 

estrutura ecológica e da gestão sustentável da água; 

 Conduzir à redução dos custos de implantação e de manutenção das zonas verdes, 

tendo em conta os objetivos estéticos, funcionais e de sustentabilidade ecológica, bem 

como a preocupação crescente de adaptação às alterações climáticas. 

De seguida, apresenta-se um esquema síntese dos objetivos e conceitos preconizados para este 

parque. 
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Esquema 1 – Objetivos e conceitos preconizados 
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IV. PARQUE DO RIO  

 

1. Programa de ocupação 

Situado no limite nascente da cidade de Loures, em terrenos contíguos à margem do rio de 

Loures, a preservação da sua componente ecológica constitui objeto de valorização, quer pelo 

valor ecológico em si mesmo, quer pela amplitude visual que proporciona, a qual constitui uma 

mais-valia muito significativa. 

Este novo parque urbano, contribuirá para a qualificação da imagem da cidade de Loures, sendo 

o seu objetivo principal fazer face às necessidades de lazer e recreio da população, com a criação 

de um espaço verde público de utilização coletiva que, entre outros pressupostos, garanta a 

conexão e continuidade visual e física entre os dois tecidos, com uma linguagem comum, entre 

estes e a envolvente. 

O Parque do Rio em conjunto com os restantes espaços verdes da cidade (Parque Adão Barata, 

Jardim Major Rosa Bastos) formam uma unidade enquanto espaços verdes equipados e 

complementam-se em termos de valências e de previsíveis vivências, dando assim resposta aos 

objetivos programáticos enunciados no PDM nos estudos para a estruturação da cidade de 

Loures (2017-2018). 

Programou-se uma oferta de espaços atrativos, com funções de recreio, lazer, desporto, 

contacto com a natureza e manutenção do uso dos terrenos agrícolas contíguos ao rio; 

respeitando as características físicas do terreno, mantendo a vegetação existente e 

estabelecendo uma rede de percursos, que interligam os equipamentos existentes e propostos. 

A postura face às condicionantes em presença, revela-se crucial para a coerência/harmonia das 

soluções adotadas. A conceção do espaço pretende assim maximizar as potencialidades do sítio 

para usufruto dos seus utilizadores, promovendo a continuidade paisagística, ao nível da forma, 

cor e textura, promovida sobretudo pelos materiais utilizados, denotando o carácter sóbrio, mas 

interessante do ponto de vista visual da imagem que se pretende. 

 

2. Entradas 

Prevê-se que o parque disponha de 3 entradas formais, articuladas com o tecido urbano e com 

a envolvente direta, onde seja evidente um tratamento nobre e diferenciador, que permita a 

sua clara identificação: 

 Entrada Nascente - na sequência do eixo do arruamento entre as piscinas municipais e 

a escola Carvalho Figueiredo; 

 Entrada Poente - junto à rotunda na EN 115, associada aos percursos de ligação ao 

Fanqueiro e à Igreja Matriz, pela Rua Fria; 

 Entradas Sul – associada ao Centro Cultural e ao Edifício Multifuncional. 

A Norte, o parque terá continuidade em direção ao Infantado e ao Parque Verde afeto ao espaço 

comercial (Loureshopping). No entanto uma vez que esta ligação ocorre já na Várzea, em 

parcelas de domínio privado onde se pratica a atividade agrícola de forma ativa, considera-se 

que neste caso não deverá instalar-se uma entrada com caracter formal, à semelhança das 

outras três.  
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Aqui poderá vir a efetuar-se a ligação ao futuro Parque da Várzea e Costeiras e assim estabelecer 

a conexão ao centro da cidade de Loures. 

 

3. Macrozonamento 

Integração de áreas no novo projeto do parque, que funcionarão como sistemas interligados e 

ecossistemas paralelos: 

 Rede de Percursos - rede de percursos pedonais e cicláveis, permitindo a acessibilidade 

aos vários pontos de interesse; 

 Espaços de transição – entre o tecido urbano e a Várzea que incorporam áreas de 

descompressão e lazer; 

 Mata - a preservar e potenciar com usos polivalentes de recreio, estadia e lazer, tirando 

proveito da estrutura verde existente, (concretamente dos exemplares arbóreos como 

o sobreiro, o pinheiro manso, a oliveira, o freixo e o eucalipto), recriando a paisagem 

natural de encosta, reforçada nas orlas; 

 Áreas de recreio e lazer – integra as zonas de estadia, os miradouros, a zona de 

restauração, a zona desportiva, a zona de recreio informal, zona envolvente ao Centro 

Cultural e o anfiteatro; 

 Estacionamento – áreas de estacionamento que funcionem simultaneamente de apoio 

ao parque e à malha urbana. 

 

4. Circulação | Percursos 

Criação de uma rede de percursos pedonais e cicláveis de articulação entre as diferentes áreas 

funcionais do parque, assegurando as acessibilidades entre os diferentes espaços, bem como a 

continuidade de percursos existentes e a promoção de novas ligações a pontos estratégicos do 

território envolvente e da cidade de Loures: 

 Centros urbanos: 

o Loures (Centro); 

o Infantado; 

o Fanqueiro. 

 Parques: 

o Parque Adão Barata; 

o Parque Verde do Infantado; 

o Jardim Major Rosa Bastos. 

 Espaços comerciais: 

o Loureshopping; 

o Comércio tradicional da 

cidade de Loures. 

 Edifício Multifuncional: 

o Interface de transportes; 

o Loja do cidadão; 

o Serviços, comércio; 

o Mercado Municipal. 

 

 Equipamentos culturais: 

o Centro Cultural; 

o Pavilhão Paz e Amizade; 

o Antigos Paços do Concelho 

de Loures (MIM) | Edifício 4 

de outubro. 

 Espaços naturais: 

o Várzea de Loures (áreas de 

produção agrícola); 

o Rio de Loures. 

 Património classificado 

o Igreja Matriz de Loures 

(monumento nacional). 
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O traçado dos percursos deverá ser orgânico e adaptado ao relevo, com um perfil mínimo de 

2m de largura para conforto do utilizador. Os pavimentos a utilizar deverão ser permeáveis ou 

semipermeáveis, possibilitando a infiltração da água no solo e adequados à ambiência florestal 

que se pretende introduzir neste parque. Para fazer face aos declives acentuados, 

principalmente na zona da mata, eventualmente será necessário a criação de um pequeno 

sistema de passadiços. 

As imagens que se seguem ilustram algumas das soluções preconizadas. 

 

    
Fotos 2 - Imagens de referência dos percursos 

 

5. Estrutura verde 

A estrutura verde do parque deverá ter um carácter maioritariamente florestal, preservando a 

sua atual imagem na paisagem de Loures, mas reforçando-a através de novas plantações. A 

imagem florestal reflete-se na sequência de orlas arbóreas e arbustivas, com espécies 

autóctones, que criam um ritmo de espaços mais fechados e de sombra, com espaços abertos e 

soalheiros, sendo crucial a preservação dos exemplares notáveis das espécies Pinus pinea 

(pinheiros mansos) e Quercus suber (sobreiros) existentes na zona de mata, bem como dos 

exemplares da espécie Olea europaea var. europaea (oliveiras), existentes na área de 

intervenção. 

O elenco vegetal a utilizar deverá pertencer à flora endémica da região e requerer reduzida 

manutenção, de modo a apresentar características de adaptação ao local e uma imagem na 

paisagem de perfeita integração com a envolvente. Deverá ser constituído por maciços 

herbáceo-arbustivos, associados a orlas arbóreas e zonas de enquadramento com prados 

floridos e de sequeiro.  

Nas imagens abaixo, apresentam-se algumas imagens de referência que refletem a ambiência e 

o tipo de composições idealizadas para os espaços de enquadramento de maior valorização, 

contribuindo para a qualidade visual e estética, com a introdução de cor e textura diferenciada. 
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Fotos 3 – Imagens de referência da vegetação 

 

Deverão ser previstas manchas verdes que balizem o parque urbano, cuja vocação será a 

proteção e enquadramento visual e sonoro à via periférica, bem como a ligação da estrutura 

verde à envolvente, cumprindo funções ecológicas importantes para o funcionamento do 

sistema urbano e conforto bioclimático dos utilizadores, bem como dos moradores.  

 

6. Mata 

A mata é a área naturalizada por excelência do parque, constituindo um espaço privilegiado de 

recreio e lazer para utilização pública.  

Situa-se nas cotas mais altas de Loures nascente, sendo um verdadeiro promontório sobre a 

cidade e a várzea. Assume-se por isso, enquanto zona diferenciadora, de grande mais-valia 

estética e valor ecológico, permitindo a apreensão de uma vasta amplitude visual e de uma 

interação de proximidade com a natureza. 

Este povoamento florestal, como apresentado no ponto Enquadramento Histórico, já se 

encontrava cartografado no séc. XVIII. A sua organização reflete-se na estrutura da paisagem, 

conformando zonas mais ou menos abertas, incluindo pequenas zonas de clareira compostas 

por vegetação rasteira em consociação com espécies arbustivas e arbóreas.  

A promoção de atividades nesta zona, requer o reforço das plantações, sempre com vista à 

ambiência pretendida, ao caracter florestal e à necessidade de baixa manutenção preconizada 

para o espaço. 
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6.1 Parque de merendas 

Prevê-se aproveitar o ensombramento natural desta área e equipá-la com um parque de 

merendas, incluindo todo o mobiliário urbano associado. 

  
Fotos 4 – imagens de referência do parque de merendas 

 

6.2 Parque infantil 

 Complementarmente à zona de parque de merendas deverá criar-se uma zona de recreio 

infantil e juvenil, permitindo a permanência e convívio dos pais, paralelamente ao divertimento 

das crianças.  

Fotos 5 – imagens de referência do parque infantil 
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Este espaço deverá tirar partido da topografia existente, para o desenvolvimento de atividades 

e instalação de equipamentos, que se integrem na ambiência florestal do parque. 

De forma a resguardar e enquadrar as zonas adjacentes e simultaneamente segregar os usos, 

deverá prever-se a plantação de manchas verdes, recorrendo a diferentes estratos e dimensões 

da vegetação. 

 

7. Áreas de recreio e lazer 

7.1 Miradouros 

Pontualmente poderão ser potenciados locais estratégicos de observação com uma vista 

panorâmica de excelência sobre a paisagem local da várzea de Loures, da Encosta de Montemor, 

da Encosta de Santo António dos Cavaleiros, bem como sobre as Costeiras de Loures. 

Esses miradouros poderão recorrer a pequenas estruturas que imprimam dinâmica e 

diversidade na paisagem ou simplesmente ser concebidos através da topografia existente e da 

instalação de algum mobiliário urbano, convidando os utilizadores do parque à contemplação 

da envolvente. 

  

Fotos 6 – imagens de referência de pontos de observação / contemplação 

 

7.2 Zonas de estadia 

   
 

Fotos 7 - imagens de referência zonas de estadia 
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Deverá preconizar-se a criação de zonas de estadia associadas à estrutura ecológica em 

presença, resultando em espaços atrativos de contemplação e encontro, convidando à sua 

apropriação e fruição natural e paisagística envolvente. 

 

7.3 Anfiteatro 

Deverá preconizar-se um pequeno anfiteatro plenamente integrado na paisagem, cuja 

orientação deverá proporcionar a contemplação da vista sobre a ampla bacia visual da várzea e 

costeiras, um verdeiro cenário de enquadramento. 

  

Fotos 8 – Imagens de referência do anfiteatro 

 

7.4 Zona desportiva 

Na zona mais baixa, em situação de maior plenitude, de modo a fazer face às necessidades da 

população residente na cidade Loures, considera-se essencial equipar este parque com um 

pequeno complexo desportivo, onde se integre um campo de jogos polidesportivo, campos de 

ténis/padel e um pequeno skate-park com recurso a micromodelação do terreno. Aliado a esta 

zona desportiva, será essencial a construção de um pequeno edifício de apoio incluindo 

balneários, cafetaria, esplanada e sala de arrumos. 

 

  

Fotos 9 – imagens de referência da zona desportiva. 
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Complementarmente, ao longo dos percursos de circulação deverá prever-se a instalação de 

equipamentos de street work out, subjacentes a um circuito de manutenção linear, estimulando 

dessa forma a prática desportiva ao ar livre. 

 

7.5 Zona de recreio informal 

Em posição central no parque, adjacente à zona desportiva e à zona de restauração, propõe-se 

estabelecer uma clareira, em prado florido ou um amplo relvado, com funções de recreio 

informal e de estadia, manifestando ao longo do ano uma grande dinâmica, associada aos 

efeitos cromáticos das estações, por contraste com o caráter florestal da vegetação dominante. 

 

7.6 Zona de restauração 

Prevê-se a instalação de uma pequena unidade de restauração e bebidas, com esplanada. 

A sua localização permite uma ligação mais direta com a área urbana e logo com os novos 

moradores, favorecendo a utilização regular deste espaço. Para além disso, a sua inserção na 

encosta, permite a plena integração na paisagem, bem como o aproveitamento da sua cobertura 

enquanto miradouro, para contemplação das vistas e fruição da paisagem envolvente.   

O edifício deverá contemplar uma cobertura verde, com um tapete de sedum por exemplo, 

aplicando de maneira mais eficaz os sistemas construtivos e as tecnologias para uso dos recursos 

naturais, estabelecendo uma solução inteligente, visando não só a integração com o meio 

ambiente e a diminuição da poluição, mas também a economia e o melhor aproveitamento dos 

recursos naturais durante a construção e em toda a vida útil do imóvel. 

Assim, este equipamento, deverá assumir-se enquanto objeto de originalidade, valorização 

estética e ecológica, de promoção da sustentabilidade e de singularidade na arquitetura 

bioclimática do concelho, contribuindo deste modo para a diminuição do seu impacto na 

paisagem e para a redução do seu consumo energético. 

  

Fotos 10 – Imagens de referência  da zona de restauração 
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7.7 Zona envolvente ao Centro Cultural 

O parque deverá proporcionar uma ligação forte entre o Centro Cultural e a sua envolvente 

natural, pretendendo-se que o equipamento tenha uma presença marcante, enquanto 

elemento de transição entre o centro e a várzea.  

 

  

O espaço público contíguo, de relação com a Rua da República / Praça da Liberdade, é entendido 

como espaço de enquadramento e ponto de chegada, sendo também uma das entradas do 

parque, pelo que deverá promover um equilíbrio de intenções, visando simultaneamente: 

 a criação de um espaço exterior de enquadramento ao Centro Cultural, numa 
interpretação conjunta com a arquitetura e a funcionalidade do edifício, com o objetivo 
de constituir um cenário a quem se encontra no seu interior, procurando maximizar as 
potencialidades do sítio para usufruto dos seus utilizadores; 

 a harmonia com o conceito de intervenção preconizado no presente programa 
preliminar, garantindo a preservação dos valores ecológicos e paisagísticos do território, 
promovendo a continuidade ao nível da forma, cor e textura, conferidos sobretudo 
pelos materiais utilizados (inertes e vegetação), evitando assim a implementação de um 
projeto dissonante; 

Deverá também ser avaliada a possibilidade de criar uma ligação pedonal, eventualmente aérea, 

que permita o atravessamento da Variante Urbana Interior e o usufruto dos espaços verdes 

adjacentes ao rio. 

 

Figura 7 – Área de intervenção a integrar no projeto de arquitetura paisagista do Centro Cultural  
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8. Estacionamento 

O estacionamento deverá ser proposto nas entradas do parque (em particular junto à rotunda 

na EN 115) e disperso pelas malhas urbanas existentes e a criar.  

O pavimento a utilizar deverá ser permeável, facilitando a infiltração das águas no solo. O seu 

ensombramento deverá igualmente ser promovido sempre que possível. 

 

9. Minimização do efeito segregante da Via Urbana Interior 

Serão procuradas soluções para unificação dos sectores Nascente e Poente do Parque definidos 

pela sua interseção com a Via Urbana Interior, tendo em conta a necessidade de minimizar o 

efeito de barreira decorrente do atravessamento do parque pela via a partir do Largo do 

Mercado para NW, até à Rotunda.  

Dependendo da solução arquitetónica que venha a ser adotada para o edifício do Centro 

Cultural, deverá pugnar-se também pela ligação do equipamento ao rio e ao setor nascente do 

parque, eventualmente com recurso à criação de passagem sobrelevada para transposição da 

via. 
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V. ÁREAS COMPLEMENTARES AO PARQUE DO RIO 

As parcelas agrícolas, conferem uma paisagem produtiva, intimamente ligada à Várzea de Loures 

e ao Parque do Rio, nomeadamente à zona de restauração e à mata. Estas parcelas, que 

perfazem uma área de cerca de 11ha, estabelecem um jogo de texturas e cores com interesse 

tanto do ponto de vista visual como funcional, que se articula com manchas herbáceo-arbustivas 

de enquadramento, contribuindo para a criação de relações visuais e espaciais no parque. 

Assim, as áreas complementares ao Parque do Rio, integram: 

 Produção agrícola - inclui os talhões de horticultura urbana, ao longo do Rio de Loures, 

ainda ativos e produtivos; 

 Galeria ripícola do Rio de Loures - espaço linear cujo restauro ecológico está previsto 

no âmbito da candidatura ao POSEUR, que prevê a intervenção em algumas linhas de 

águas, entre as quais o troço do rio de Loures confinante com a área de intervenção, 

onde está previsto também a criação de um percurso na mota do Rio que poderá 

potenciar as ligações de todo o Parque do Rio à sua envolvente; 

 Percursos de ligação de recreio; 

 Áreas de fruição da paisagem; 

 Vertente pedagógica; 

 Memória do lugar. 

Deverá por isso promover-se a conexão destas áreas ao parque. As áreas complementares, ainda 

que tendo identidades e valências distintas, poderão ser vivenciadas e usufruídas através de 

percursos que estabeleçam a ligação aos pontos de interesse, à malha urbana e à envolvente 

rural. 

Deverá prever-se a recuperação de órgãos de armazenamento e estruturas hidráulicas 

existentes nas parcelas agrícolas com possibilidade de conservação ou restauro (poços, tanques, 

noras), associados à vertente pedagógica e à memoria do lugar, apreendida através dos 

percursos deambulatórios que atravessem esta paisagem, aproximando assim a cidade urbana 

da rural. 

 

 

 

 

 


