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Abstract
The present thesis aims to deepen the study on the German influence in the genesis
of Landscape Architecture in Portugal, allowing identifying and characterizing the
nature and dimension of this influence. With this thesis, we intend to take further the
investigation already done, now focused on the deep knowledge of the origin of the
foundations that were the basis of the teaching of Landscape Architecture in Portugal.
It was developed through the investigation of the Landscape Architecture education
that Francisco Caldeira Cabral received in Berlin, at the Higher Agricultural Institute
of Berlin, which originated from the Royal School of Gardeners Training, founded in
1823 in Potsdam. This school, which marks the origin of education in Horticulture and
Gardening with an institutional character in Germany, deserves to be investigated for
the influence it will have exerted in the Landscape Architecture in Portugal.
The methodology used to answer the research objectives is based mainly on the
research and critique on a selected bibliography. It was also possible to access primary
sources essential for the development of research, namely a diverse set of documents,
partly already published or used for several works on Francisco Caldeira Cabral and
the first generation of landscape architects trained in Portugal, but also documents
still little explored. In order to understand the inherited principles of the Royal School
of Gardeners Training, which Caldeira Cabral met at the Higher Agricultural Institute
of Berlin, reference works were consulted on the formation of gardening in the 19th
century in Potsdam and the teaching of Landscape Architecture in Berlin, already in
the beginning of century XX.
This thesis confirms the impact of the German formation in Francisco Caldeira Cabral
and, consequently, the influence that it produced in the understanding about the
role of the Landscape Architecture as a profession, that was affirmed with specific
peculiarities in century XIX. This impact also manifested itself in teaching, with the
creation of the free course in the 1940s, with implications for professional practice and
landscape intervention in Portugal.

Key words
Landscape Architecture, Gardening, Horticulture, Francisco Caldeira Cabral, Royal
School of Gardeners Training, Higher Agricultural Institute of Berlin, Free Course of
Landscape Architecture.
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Resumo
A presente tese tem como objetivo aprofundar o estudo sobre a influência alemã na
génese da Arquitetura Paisagista em Portugal, permitindo identificar e caracterizar
a natureza e dimensão dessa influência. Com esta tese, pretendemos levar mais
longe o trabalho já realizado, agora focado no conhecimento profundo da origem dos
fundamentos que foram a base do ensino de Arquitetura Paisagista em Portugal.
Foi desenvolvida através da investigação da formação em Arquitetura Paisagista que
Francisco Caldeira Cabral recebeu em Berlim, no Instituto Superior Agrícola de Berlim,
formação esta que teve origem na Escola Real de Formação de Jardineiros, fundada
em 1823 em Potsdam. Esta escola, que marca a origem da educação em Horticultura
e Jardinagem com carácter institucional na Alemanha, merece ser investigada pela
influência que terá exercido na Arquitetura Paisagista em Portugal.
A metodologia utilizada para responder aos objetivos da investigação assenta,
sobretudo, na pesquisa e crítica sobre uma bibliografia selecionada. Foi também
possível aceder a fontes primárias, essenciais para o desenvolvimento da investigação,
nomeadamente um conjunto diversificado de documentos, em parte já publicados ou
utilizados para diversas obras sobre Francisco Caldeira Cabral e a primeira geração de
arquitetos paisagistas formados em Portugal, mas também documentos ainda pouco
explorados. Com o objetivo de compreendermos os princípios herdados da Escola
Real de Formação de Jardineiros, que Caldeira Cabral conheceu no Instituto Superior
Agrícola de Berlim, foram consultados trabalhos de referência sobre a formação de
jardinagem no século XIX em Potsdam e o ensino de Arquitetura Paisagista em
Berlim, já no início do século XX.
Esta tese vem confirmar o impacto da formação alemã em Francisco Caldeira
Cabral e, consequentemente, a influência que produziu no entendimento sobre o
papel da Arquitetura Paisagista como profissão, que se afirmou com particularidades
específicas no século XIX. Esse impacto manifestou-se, também ao nível do ensino,
com a criação do curso livre nos anos 1940, com implicações ao nível da prática
profissional e da intervenção na paisagem em Portugal.
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2.17.b Estudo para o jardim de August Wilhelm Schirmer.
Pückler-Muskau, Hermann P. von (1834). ‘Notas sobre Jardinagem Paisagista’
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Fig. 2.27 Plano da proposta de remodelação do Parque Tiergarten, em Berlin, da
autoria de Peter Joseph Lenné e desenhado por Gerhard Koeber, 1840.
Technische Universität Berlin, Architekturmuseum. [Internet] Disponível em <https://
architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=79&POS=6>.
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2.31.b Capa do guia ilustrado da Exposição, publicado como edição especial da
revista Der Cicerone, em junho de 1926.
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Fig. 2.32 Parque Lietzensee, da autoria de Erwin Barth, 1913, 1915, 1930.
Gabinete Distrital de Charlottenburg-Wilmersdorf (Bezirksamt CharlottenburgWilmersdorf). [Internet] Disponível

em <https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-

wilmersdorf/verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/
gartendenkmale/artikel.196639.php>.
Fig. 2.33 Mierendorffplatz, 1912, 1915.
Gabinete Distrital de Charlottenburg-Wilmersdorf (Bezirksamt CharlottenburgWilmersdorf). [Internet] Disponível

em <https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-

wilmersdorf/verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/
gartendenkmale/artikel.196697.php>.
Fig. 2.34 Jardim Springer, Zehlendorf, Berlim, da autoria de Berthold Körting, 19111912.
Autoridade dos Monumentos de Berlim (Landesdenkmalamt Berlin). [Internet]
Disponível

em

<http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_

datenbank/de/denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr=09045999>.
Fig. 2.35 Um exemplo do ‘Jardim Natural’ (Naturgarten) de Willy Lange, BerlinWannsee, 1920
www.pictokon.net [Internet] Disponível

em <https://en.wikipedia.org/wiki/File:

Willylange.gif>.
Fig. 2.36 Capa do livro On the Landscape Architecture of the Great Painters of Italy,
publicado por Gilbert Laing Meason em 1828.
Fig. 2.37 Capa do livro The Landscape Gardening and Landscape Architecture of the
Late Humphry Repton, de John Claudius Loudon, 1840.
Fig. 2.38 Diagrama de Leberecht Migge para a cidade de Kiel, mostrando um cinturão
verde composto por jardins privados, públicos e loteamentos (Kleingärten) e um
cinturão verde externo.
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Leberecht Migge, Der Soziale Garten. Das grüne Manifest (Berlin: Gebr. Mann Verlag:
1999 [1918]) ]), 145). Retirada de Dümpelmann, Sonja (2014). What’s in a word: on
the politics of language in landscape architecture. In: Studies in the History of Gardens
& Designed Landscapes, 34:3, p. 219.
Fig. 2.39 Capas de Revistas e Periódicos de Horticultura.
2.39.a Gartenflora, vol. 51, 1902, fundada por Eduard von Regel.
www.plantillustrations.org. [Internet] Disponível em <http://plantillustrations.org/
volume.php?id_volume=4351&mobile=broad&lay_out=1&hd=0&compare=1>.
2.39.b Die Gartenwelt 1896-1897.
Biodiversity

Heritage

Ligrary.

[Internet]

Disponível

em

<https://www.

biodiversitylibrary.org/item/30404#page/4/mode/1up>.
Fig. 2.40 Heinrich Friedrich Wiepking-Jürgensmann (1891-1973).
Arquivo de Herdeiros de Francisco Caldeira Cabral.
Retirada de Andresen, Teresa et al. (2003). Três décadas da Arquitectura Paisagista
em Portugal (1940-1970). In: T. Andresen, ed. Do Estádio Nacional ao Jardim da
Gulbenkian. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 27.
Fig. 2.41 ‘O Círculo de Bornimer’ (Der Bornimer Kreis), fotografia de Marianne Foerster, no
final dos anos 1960. Estão presentes, no sentido horário, a partir da esquerda: Karl Foerster;
Herta Hammerbacher; Hermann Mattern; Ursula Funcke; Heinz Hagemann; Beate Mattern;
Faísca de Walter; e Eva Foerster.
Fundação Karl Foerster (Karl-Foerster-Stiftung. Für Angewandte Vegetaionskunde). [Internet]
Disponível em < https://www.ulmer.de/Karl-Foerster/Der-Bornimer-Kreis/4130.html>.
Fig. 2.42 Mapa com a localização da casa de Francisco Caldeira Cabral (Königin
Luisestr, 89, Berlin-Dahlem), Instituto de Ensino e Pesquisa em Horticultura (Lehr- und
Forschungsanstalt für Gartenbau), antiga Escola Real de Formação de Jardineiros e
Jardim Botânico de Berlim. Google Maps.
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Fig. 2.43 Catálogo do estabelecimento hortícola Späth,1898-1899.
Catálogo do Viveiro Späth 1898 (Katalog Baumschule Späth 1898). [Internet]
Disponível

em

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katalog_Baumschule_

Sp%C3%A4th_1898.jpg>.
Fig. 2.44 Trabalhos de aluno de Francisco Caldeira Cabral, 1938-1939, s.d..
Arquivo Teresa Andresen. Imagens policopiadas.
3. A Implementação da Arquitetura Paisagista em Portugal: Formação e Prática
Fig. 3.1 Planta da Cidade de Lisboa com indicação das obras realizadas pelo
Engenheiro Duarte Pacheco e principais artérias do Plano de Urbanização da Cidade.
Retirada da Revista Municipal de Lisboa (1944). Revista Municipal, Publicação
Cultura da Câmara Municipal de Lisboa – Número especial dedicado à memoria do
Engenheiro Duarte Pacheco. Janeiro de 1944. Lisboa: Oficinas Gráficas da C.M.L.,
pp. 48-49.
Fig. 3.2 Exposição do Mundo Português, 1940.
3.2.1 Pavilhão dos Portugueses no Mundo, fotografia de Eduardo Portugal, 1940.
Arquivo Municipal de Lisboa.
3.2.2 Panorâmica geral da Exposição do Mundo Português, fotografia de Eduardo
Portugal, 1940. Arquivo Municipal de Lisboa.
Fig.3.3 Fotografia aérea do parque florestal de Monsanto, fotografia de Abreu Nunes,
década de 1950.
Arquivo Municipal de Lisboa.
Fig. 3.4 Panorâmica do alto do Parque Eduardo VII, em direção ao rio Tejo, fotografia
da Repartição dos Serviços Culturais, Secção de Propaganda e Turismo, da Câmara
Municipal de Lisboa, c. 1952. Arquivo Municipal de Lisboa.
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Fig. 3.5 Jardim do Campo Grande, fotografia de Paulo Guedes, s.d..
Arquivo Municipal de Lisboa.
Fig. 3.6 Documento de Francisco Caldeira Cabral, com a indicação dos trabalhos que
deveriam ser apresentados pelos alunos do Curso Livre de Arquitetura Paisagista,
s.d.. Arquivo Teresa Andresen. Imagem policopiada.
Fig. 3.7 Textos de Francisco Caldeira Cabral escritos nos anos 1940 para as aulas do
Curso Livre de Arquitetura Paisagista.
Arquivo Teresa Andresen. Imagem policopiada.
Fig. 3.8 Fotografia de Francisco Caldeira Cabral (1908-1992).
Arquivo Teresa Andresen.
Fig. 3.9 Notícia publicada no Diário Popular, em 15 de março de 1966, ‘O Prof. Caldeira
Cabral ao «Diário Popular» As Pressões da Sociedade justificam a importância de
uma ciência moderna – a arquitectura-paisagista’.
Retirada da Biblioteca Municipal de Porto.
Fig. 3.10 Exposição Itinerante da IFLA, inaugurada em 1957 em Zurique.
3.10.1 Capa do Catálogo da Exposição.
3.10.2 Painéis da Exposição.
Arquivo Teresa Andresen.
Fig. 3.11 Capa do Programa do 7º Congresso da IFLA, 20 a 22 de junho de 1960, em
Amesterdão.
Arquivo Teresa Andresen.
Fig. 3.12 Os seis presidentes da IFLA no ‘Schloss’, Estugarda, Alemanha, 6 de junho
de 1966: Geoffrey Jellicoe (1948-1952; Walter Leder (1952-1956); René Pecheré
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(1956-1958); Sidney Shurcuff (1958-1962); Francisco C. Cabral (1962-1966); Richard
Schreiner (1966-).
Harvard University, Graduate School of Design, Special Collections Archivist and
Reference Librarian Frances Loeb Library.
Fig. 3.13 Notícia da primeira exposição de Arquitetura Paisagista realizada em
Portugal, publicada no Diário de Notícias de 4 de agosto de 1953.
Retirado da Biblioteca Municipal de Porto.
Fig. 3.14 Notícia da exposição ‘A Paisagem e Vida Moderna’, publicada no Diário de
Notícias de 24 de março de 1957.
Retirado da Biblioteca Municipal de Porto.
Fig. 3.15 Cartaz do 12º Congresso da IFLA, realizado em Lisboa na Fundação
Calouste Gulbenkian, com o tema ‘A Arquitetctura Paisagista ao Serviço do Homem’.
Arquivo Teresa Andresen.
Fig. 3.16 Capa do relatório da autoria de Azevedo Coutinho relativo ao 3º Congresso
da IFLA, em Estocolmo, 1952.
Arquivo Teresa Andresen.
Fig. 3.17 Capa do livro ‘Problemas da Paisagem Urbana’, de Ilídio Alves Araújo, 1961.
Retirado da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Fig. 3.18 Textos da autoria de Francisco Caldeira Cabral.
3.18.1 Separata ‘Flores’, 1940.
3.18.2 ‘Fundamentos da Arquitectura Paisagista’, 1993.
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Quadro 1. disciplinas específicas do CLAP, disciplinas professadas no ISA que mais
interessam ao CLAP e planos de curso de Engenharia Agronómica e de Engenharia
Silvícola (antes da Reforma de 1952).
‘Curso Livre de Arquitectura Paisagista - Esboço de Programa’ - documento elaborado
por Francisco Caldeira Cabral, datado de 11 de janeiro de 1941, provavelmente para
o ano letivo de 1941/1942. In: Arquivo Teresa Andresen; Alves, António et al (2007).
O Instituto Superior de Agronomia na segunda metade do Século XX. Lisboa: ISA
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Quadro 5. Regulamento do Curso Livre de Arquitectura Paisagista (CLAP), 1955.
Arquivo Teresa Andresen.
Quadro 6. Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em Arquitectura Paisagista
ministrado no ISA.
Portaria nº 1072/81, de 17 de dezembro, publicada no Diário da República, I Série, nº
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Quadro 7. Congressos e Reuniões no Estrangeiro de Francisco Caldeira Cabral
(1952-1970).
CEAP (1968). Memorial – Curso Livre de Arquitectura Paisagista e CEAP (1959).
Sem Título. In: Arquivo Teresa Andresen.
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APAP . Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas
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CLAP . Curso Livre de Arquitetura Paisagista
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Justificação do Tema, Âmbito e Objetivos de Investigação
A presente tese tem como objetivo aprofundar o estudo sobre a influência alemã na
génese da Arquitetura Paisagista em Portugal, permitindo identificar e caracterizar a
natureza e dimensão dessa influência.
O interesse da autora por esta área temática, envolvimento que dura já há vários
anos, inicia-se com um trabalho de investigação relacionado com a primeira geração
de arquitetos paisagistas em Portugal, elaborado por solicitação da Associação
Portuguesa dos Arquitetos Paisagista1. Outros trabalhos de investigação, realizados
previamente, contribuíram, igualmente, para este interesse por esta área temática.
Referimo-nos, particularmente, à participação no projeto ‘Inventário e classificação
de jardins com interesse histórico e cultural da cidade do Porto’, realizado no âmbito
do projeto ‘Inventário do Património Arquitectónico do Porto’, coordenado pelo
Departamento de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto. Anos
depois, a oportunidade de integrar a equipa que desenvolveu o projeto de recuperação
do Jardim Botânico da Universidade do Porto, sob coordenação da professora Teresa
Andresen, permitiu-nos realizar o inventário histórico documental sobre a Quinta do
Campo Alegre e o primeiro Jardim Botânico do Porto que conduziu, anos mais tarde,
à elaboração do livro de comemoração dos 150 anos do Jardim Botânico do Porto,
publicado em 2018.
O envolvimento nestes trabalhos permitiu a aproximação e aprofundamento, por um
lado, à atividade científica própria da pesquisa histórica no âmbito da arte dos jardins e,
por outro, à investigação sobre a obra concetual e projetual da geração dos pioneiros
em Arquitetura Paisagista em Portugal, suscitando questões merecedoras de mais
aprofundada investigação e que constituíram o ponto de partida para a motivação
e para o desenvolvimento da temática desta tese. Referimo-nos, em particular, à

Destacam-se três trabalhos de investigação sob coordenação da arquiteta paisagista Margarida Cancela d’Abreu:
Preparação da candidatura ‘Prémio Personalidade Arquitetura Paisagista’ para o arquiteto paisagista António Viana
Barreto; Preparação da candidatura ‘2013 IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award’ para o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro
Telles; Projeto de Investigação ‘História da Arquitetura Paisagista em Portugal’; e as publicações / comunicações por
convite: Conferência internacional ‘The Historiography of Landscape Design and Management: Why is the Profession
so Disengaged?’, com o tema The Significance of History to the Portuguese Landscape Profession; Strategies in
Communication, Universidade de Sheffield, Setembro 2013; Homenagem a António Facco Vianna Barreto. Revista
da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, nº 9, outubro 2012; Biografia de António Vianna Barreto, Jornal
Arquitecturas, março 2012.
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educação universitária de Francisco Caldeira Cabral no Instituto Superior Agrícola
de Berlim e à influência que terá produzido na formação e na prática profissional,
antecedentes daquilo que é hoje a Arquitetura Paisagista em Portugal. Apesar da
monografia ‘Francisco Caldeira Cabral’ (2001), da autoria de Teresa Andresen, e
da exposição e catálogo ‘Do Estádio Nacional ao Jardim da Gulbenkian’, (2003)
comissariados também por Teresa Andresen, ficou por revelar a génese, a orientação
e as circunstâncias da influência da escola alemã.
A recente investigação sobre Emil David, formado em meados do século XIX pela
Escola Real de Formação de Jardineiros, em Potsdam e Berlim, revelou-se também
essencial para o desenvolvimento do nosso argumento. O estudo iniciado por
Teresa Marques com a sua tese de doutoramento, ‘Dos Jardineiros Paisagistas
e Horticultores do Porto de Oitocentos ao Modernismo na Arquitectura Paisagista
em Portugal’ (2009), foi continuado na investigação realizada no âmbito das
comemorações dos 150 anos dos jardins do Palácio de Cristal e que resultou na
organização da conferência ‘Exposições internacionais, entre o jardim e a paisagem
urbana: Do Palácio de Cristal do Porto (1865) à Exposição de Paris (1937)’, realizada
em fevereiro de 2016 na Fundação de Serralves, e na elaboração do livro ‘Jardins
do Palácio de Cristal´, publicado em 2017 pela Câmara Municipal do Porto. Estes
estudos revelaram que Emil David é uma figura determinante para a construção de
uma ‘escola’ informal de projetistas de jardins e de horticultores, no Porto no século
XIX, os quais viriam a ter um papel decisivo e de significativa dimensão na construção
de espaços de amenidade, um pouco por todo o país.
As escolas que Emil David2 e Francisco Caldeira Cabral frequentaram têm uma origem
comum. A Escola Real de Formação de Jardineiros (Königliche Gärtnerlehranstalt)
fundada em 1823 e originalmente dirigida por Peter Joseph Lenné, o primeiro diretor
da Escola e diretor dos Parques e Jardins Reais de Potsdam, marca a origem da
educação em Horticultura e Jardinagem com carácter institucional na Alemanha,
diferenciando-se das suas congéneres pelo que ensinava e valorizava, numa
articulação do ensino científico com o projeto de jardins e a prática da jardinagem.

2

Em Portugal viria a ser conhecido como Emílio David.

32 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

Cerca de 100 anos depois, em 1929, é criado o primeiro curso de Arquitetura
Paisagista na Alemanha, no Instituto Superior Agrícola de Berlim (Landwirtschaftliche
Hochschule), que Caldeira Cabral frequentou e que o influenciou, anos mais tarde, na
criação de uma escola congénere em Portugal.
Diversos autores defendem que os cursos de Arquitetura Paisagista criados na
Alemanha3, nomeadamente o curso no Instituto Superior Agrícola de Berlim, são
herdeiros da formação ministrada e difundida pela Escola Real de Formação de
Jardineiros (Downing, 1989) (Kellner, 2007) (Krosigk, 1987) (Kühn, 2003) (Schmohl,
2014) (Weckwerth, 1992). Emil David e Caldeira Cabral trazem para Portugal, fruto da
sua formação nestas Escolas com uma história comum, novos modelos e princípios
que vão influenciar o pensamento vigente na forma de projetar parques e jardins e de
olhar e intervir na paisagem e na cidade.
Assim, cremos que quer os ensinamentos da Escola Real de Formação de
Jardineiros, através do trabalho de Emil David e da influência que este produziu no
seu tempo, quer os do Instituto Superior Agrícola de Berlim, através do trabalho de
Francisco Caldeira Cabral, tiveram um importante papel em Portugal, manifestado
no universo da arte dos jardins do século XIX até à criação do ensino e afirmação
da atividade profissional, mais vasta, da Arquitetura Paisagista, na primeira metade
do século XX. Surge, assim, a oportunidade para estudar o tema que propomos para
esta tese, assente na hipótese de que a formação alemã merece ser investigada
pela influência que terá exercido na Arquitetura Paisagista em Portugal, sendo este o
objetivo de investigação que nos propomos atingir com esta tese, considerando que
não se encontra objetivamente estudado e descrito na historiografia da Arquitetura

Exemplos de cursos de Arquitetura Paisagista que foram influenciados pela Escola Real de Formação de Jardineiros,
referidos no texto de Weckwerth pulicado na obra Teaching Landscape Architecture in Europe: a comparative study
of course contents, durations, and emphases – with comments, and statements of aims objectives and definitions
(1992) são os cursos criados na Universidade de Humboldt; Universidade Técnica de Dresden; Escola de Engenharia
e Ciências Aplicadas, em Weihenstephan, na Bavaria, herdeira de uma escola de horticultura fundada em 1804;
Universidade Técnica de Munique; Colégio de Horticultura, em Sarstedt, em Niedersaschen, que foi integrado em
1952 na Universidade de Hanôver; Universidade de Geisenheim, herdeira de uma formação em ‘Arte e construção
dos Jardins’, criada em 1912 e que em 1947 teve o estatuto de Institute for Garden Design; Universidade de Ciências
Aplicadas de Erfurt, no Estado da Turíngia, que teve como precursores o Instituto de Horticultura em Bad Köstritz,
criado em 1887 e que se manteve como escola privada até 1906, e o Colégio Hortícola de Erfurt, criado em 1950.
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Paisagista em Portugal.
A base de dados sobre Francisco Caldeira Cabral, resultado dos estudos que Teresa
Andresen realizou nos finais da década de 1990, em particular os documentos
sobre os anos em que Caldeira Cabral estudou em Berlim e sobre o Curso Livre
de Arquitetura Paisagista que criou após o seu regressou a Portugal, confirmou a
possibilidade de desenvolver esta tese. A base de dados é constituída, na sua maioria,
por fontes primárias de informação, não publicadas e merecedoras de estudo mais
aprofundado, fundamentalmente transcrições e cópias de textos originais diversos,
coligidos, identificados e organizados por esta investigadora. Por este motivo, e para
efeitos desta tese, ao conjunto destes documentos demos a designação de ‘Arquivo
Teresa Andresen’.
Emil David (1838-1873), frequentou a Escola Real de Formação de Jardineiros no
período 1856-1858, tendo vindo para Portugal, para a cidade do Porto, a convite
da Sociedade do Palácio de Cristal Portuense, para projetar os jardins do recinto
construído para a Exposição Internacional do Porto de 1865. Terá sido o próprio Lenné
a sugerir o nome de David (Marques, 2018). Este projeto, a par de outros que realizou
no Porto, teve um importante papel na cultura da arte dos jardins do século XIX
em Portugal, influenciando o gosto e o modo de apreciação dos espaços exteriores,
com fortes repercussões nos jardins criados nas décadas seguintes (Marques,
2009). Desconhece-se, contudo, o percurso profissional de Emil David nos anos que
intercalaram a conclusão do curso e a sua vinda para Portugal. A pesquisa realizada
na Fundação dos Palácios e Jardins Prussianos de Berlim-Brandemburgo (Stiftung
Preussische Schösser und Gärten Berlin-Brandenburg), que hoje detém o espólio
da Escola Real de Formação de Jardineiros, não nos permitiu obter informações
que nos pudessem esclarecer sobre este período da sua atividade profissional. É
possível que essa informação se encontrasse entre os documentos relativos aos
alunos da Escola Real e jardineiros que trabalhavam nos Jardins Reais de Potsdam,
destruídos na 2ª Guerra Mundial. Contudo, pensamos poder afirmar que Emil David
foi aluno de Gustav Meyer (1816-1877) na disciplina de projeto de parques e jardins
(Landschaftsgärtnerei) (Wimmer, 2004) um dos mais ilustres projetistas desse período
e colaborador direto de Lenné.
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Emil David terá sido um aluno qualificado e, como era comum entre os melhores
alunos, poderá ter sido convidado a trabalhar nos Jardins Reais de Potsdam. Se
o fez, terá participado, certamente, no desenho e construção de alguns jardins
emblemáticos, ainda com Gustav Meyer como diretor dos Jardins Reais, não tendo
havido, presumivelmente, dúvidas em indicá-lo para a elaboração do ambicioso
projeto dos jardins do Palácio de Cristal, de visibilidade e dimensão internacional.
Presume-se, também, que o trabalho de Emil David, tenha sido influenciado por
algumas obras emblemáticas realizadas em Potsdam e Berlim, nomeadamente os
projetos de Lenné, Meyer ou Gerhard Koeber e por textos de autores de origem
alemã sobre jardins, publicados no período da sua formação ou pouco antes de partir
para Portugal. Serão exemplos o livro de Gustav Meyer, publicado em 1860 com
o nome ‘Manual da Bela Arte da Jardinagem, com ênfase na execução de jardins,
parques, etc.’ (Lehrbuch der Schönen Gartenkunst, mit Besonderer Rücksicht auf
die Praktische Ausführung von Gärten‚ Parkanlagen U. S. W.), e bastante ilustrado,
embora nunca traduzido para inglês ou francês. Outra publicação que poderá ter
constituído uma inspiração para Emil David será o livro da autoria do alemão Rudolph
Siebeck (1812-1878) ‘Projetos para jardins e parques com diferentes características
e em variadas situações: 20 planos para utilização em condições favoráveis’ (From
Entwürfe zu Garten- und Parkanlagen verschiedenen Charakters in mannigfaltigen
Situationen: 20 Pläne zur Anwendung bei günstigen Verhältnissen), publicado em
1853, em Leipzig, e no qual se encontram vários planos de jardins com açafates
idênticos aos propostos por Emil David para os jardins do Palácio de Cristal e para
o jardim da Baronesa do Seixo, também no Porto. Siebeck publica o mesmo livro
em Inglaterra em conjunto com Joseph Newton, em 1864, com o título ‘Picturesque
garden plans. A practical guide to the laying-out, ornamentation, & arrangement of
villa gardens, town squares, & open spaces from a quarter of an acre to four acres.
For the use of practical gardeners, architects, builders, & amateurs.’
No século XX, Caldeira Cabral (1908-1992) volta a trazer a novidade de Berlim.
Tendo partido para esta cidade em 1936, motivado por uma proposta da Câmara
Municipal de Lisboa para ocupar o lugar de chefe da Repartição de Arborização e
Jardinagem, cargo que exigia conhecimentos que ele não tinha e que em Portugal
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não seria possível obter, regressa a Portugal em 1939 tendo, a partir de então,
construído uma carreira profícua e longa. Com base no que aprendeu e viu nos anos
passados em Berlim, reconheceu a “(...) importância de fazer uma escola onde os
seus conhecimentos recém adquiridos pudessem criar raízes e ganhar adeptos para
a sua causa da Arquitectura Paisagista!” (Andresen, 2003: 123), contribuindo para
uma profunda transformação do pensamento e da cultura profissional vigente.
Nas palavras de Barbara Birli, Francisco Caldeira Cabral pode ser visto como o primeiro
exemplo de transferência de conhecimento de um país para outro, em particular, de
um modo de cooperação transnacional no ensino de Arquitetura Paisagista4 (Birli,
2011: 156). Na monografia que Teresa Andresen escreveu sobre Caldeira Cabral,
este é apresentado como “one of the world leaders of landscape architecture in the
20th century” (Andresen, 2001: 19) na afirmação da profissão na primeira metade
do século XX, não só no país, mas também internacionalmente, a quem se deve
Analogamente, e inspirados por esta observação, poderemos falar de uma transferência de conhecimento
transnacional, a partir de Emil David que, tendo recebido educação formal na Alemanha, transferiu os seus
ensinamentos, embora de um modo não institucional, para a criação de uma elite de ‘jardineiros paisagistas’ e
horticultores do Porto, como já referido. Da mesma forma, poderemos apontar outras figuras que, naturais da Alemanha,
também no século XIX, transferiram conhecimento aplicando-o, através da sua prática profissional. Referimo-nos,
nomeadamente, a Edmond Goeze, diretor do jardim botânico de Coimbra e um dos maiores apreciadores da obra
de Emil David. Contudo, será o rei D. Fernando II (1816-1885), Duque de Saxe-Coburgo Gotha, figura maior da arte
paisagista em Portugal, já amplamente estudado que inicia esta transferência, particularmente através da sua obra
no Palácio da Pena, em Sintra (Teresa Andresen, ‘Plano de recuperação do Parque da Pena em Sintra’ (1995-1996);
Cristina Castel-Branco, ‘Necessidades. Jardins e Cerca’ (2001); Tude M. de Sousa, ‘Mosteiro, Palácio e Parque da
Pena na Serra de Sintra’ (1951); Jorge Muchagato, ‘O Palácio e Parque da Pena: fontes e bibliografia para apoio à
investigação histórica’ (2011); Mário de Azevedo Gomes, ‘Monografia do Parque da Pena’ (2011)), onde introduziu, na
primeira metade do século XIX, o modelo do parque pitoresco, inspirado pelas mais recentes paisagens dos palácios
alemães (Teresa Andresen, ‘Plano de Recuperação do Parque da Pena em Sintra’ (1995-1996)).

4

A influência da jardinagem alemã poderá ter chegado a Portugal, também, através da presença de famílias que,
oriundas da Alemanha, se vão instalando em Portugal. Cremos, por exemplo, que a construção do jardim da
Quinta do Campo Alegre, no Porto, pela família Lehman Andresen a partir de 1895, poderá ter recebido contributos
significativos pelo ramo alemão, Lehman. O grande roseiral parece inspirar-se num dos jardins formais da Escola
Real de Formação de Jardineiros, nas instalações de Potsdam. Uma fotografia publicada no livro ‘A Escola Real de
Formação de Jardineiros, em Wildpark, Potsdam 1824-1899’, em 1899, que apresentamos no capítulo 2 (Figura 2.6),
revela uma grande semelhança no desenho dos dois jardins. As publicações alemãs estariam acessíveis e seriam,
presumimos, de grande interesse para a colónia alemã no Porto.
Já no século XX, Karl Hermann Franz Koepp (n. 1908), arquiteto paisagista alemão vem, em meados do século
XX, para a cidade do Porto, onde exerceu funções de inspetor do Jardim botânico durante o período 1952-1967
(Andresen, 2018). O papel de Koepp foi decisivo para a transformação da quinta de recreio, a Quinta do Campo
Alegre, num jardim botânico, de cariz modernista, com elevada qualidade estética.
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“(...) não só a fundação do ensino da Arquitectura Paisagista, mas também a visão
humanista e a profundidade cultural com que desde o início marcou no essencial a
Arquitectura Paisagista.” (Telles, 1995: 9). Identificado por José Manuel Fernandes
como “«Estrangeirado» na formação superior, da estirpe de um Orlando Ribeiro
– fundador da geografia moderna no país – ou de um Faria da Costa, urbanista,
Caldeira Cabral atravessou com a sua forte personalidade, pedagogia e influência,
toda a primeira geração de profissionais do século XX, desde Ribeiro Telles a Viana
Barreto, de Ponce Dentinho a Edgar Fontes, entre muitos.” (Fernandes, 2003).
Revisitando o seu longo percurso profissional de 50 anos, que conjuga múltiplos
saberes e cruza diversas geografias (Andresen, 2003), o seu principal legado é,
por certo, o ensino superior de Arquitetura Paisagista, associado à criação de uma
nova profissão em Portugal e, em paralelo com a docência incluindo a investigação,
assumiu funções de direção na International Federation of Landscape Architecture
(IFLA), elaborou um conjunto diversificado de trabalhos e foi autor de um grande
número de publicações que contribuíram para a afirmação da Arquitetura Paisagista
em Portugal e, também, no estrangeiro.
Sobre a obra de Emil David e dos horticultores e jardineiros paisagistas portuenses os
estudos referidos avançaram já com informação significativa5 não tendo sido possível
obter, apesar dos esforços envidados, novas informações sobre a vida e obra deste
projetista. Falta, contudo, conhecer a Escola que esteve na origem da sua formação
e o contexto desse tempo que, simultaneamente, representam os antecedentes da
formação de Caldeira Cabral, procurando-se demonstrar a relação entre a Escola Real
e o curso de Arquitetura Paisagista do Instituto Superior Agrícola de Berlim e deste
com o Curso Livre no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de
Lisboa. O desconhecimento que se verifica existir nesta matéria, justifica a pertinência
e importância desta investigação que pretende levar mais longe o trabalho já realizado
sobre Francisco Caldeira Cabral, agora focalizado no conhecimento aprofundado da
origem dos princípios que estiveram na génese do ensino da Arquitetura Paisagista
em Portugal.
Em particular ‘Dos Jardineiros Paisagistas e Horticultores do Porto de Oitocentos ao Modernismo na Arquitectura
Paisagista em Portugal’ (Marques, 2009), ‘Jardins do Palácio de Cristal´ (Marques e Bruno, 2017) e ‘Jardins do
Palácio de Cristal do Porto. Inovação, Experimentação e Influência’ (Marques, 2018).

5
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1.2. Metodologia de Investigação
A metodologia utilizada para responder aos objetivos da investigação assenta,
sobretudo, na pesquisa e crítica sobre uma bibliografia selecionada.
A revisão bibliográfica iniciou com a leitura dos trabalhos de investigação e publicações
sobre a história da Arquitetura Paisagista em Portugal. A vida e obra de Caldeira Cabral
foi estudada por Teresa Andresen, dando origem a uma publicação em 2001 intitulada
‘Francisco Caldeira Cabral’ integrada na Landscape Design Trust Monographs, que
inaugurou um novo período na historiografia da Arquitetura Paisagista em Portugal,
que ficou marcado por uma significativa produção de trabalhos sobre esse tema.
Trata-se de obras centradas no estudo biográfico de alguns dos primeiros arquitetos
paisagistas, alunos de Caldeira Cabral, e figuras de referência da Arquitetura
Paisagista em Portugal6. Outras publicações mais diretamente relacionadas com o
tema de investigação são: ‘Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian’7, publicada
em 2003, sob coordenação de Teresa Andresen que sistematiza a obra da primeira
geração de arquitetos paisagistas em Portugal; as obras em homenagem a Caldeira
Cabral, das quais salientamos ‘Francisco Caldeira Cabral, memórias do mestre’,
publicada no centenário do seu nascimento pela Associação Portuguesa dos
Arquitetos Paisagistas (APAP) sob coordenação de João Reis Gomes8; os trabalhos
académicos a ele dedicados, como o trabalho de fim de curso de Gabriela Lopes,
‘Francisco Caldeira Cabral. Primeiro Arquitecto Paisagista Português’9; e o trabalho
de mestrado de Mariana Pinto, ‘O legado escrito de Francisco Caldeira Cabral’10,
apresentado à Universidade do Porto em 2014. Este último trabalho consiste num
inventário crítico de uma parte do legado escrito de Caldeira Cabral, constituído por

Referem-se ao catálogo da exposição A Utopia e os Pés na Terra, Gonçalo Ribeiro Telles, sob a coordenação de
Aurora Carapinha; as publicações 'Gonçalo Ribeiro Telles, esboço biográfico' e 'Gonçalo Ribeiro Telles, fotobiografia',
da autoria de Fernando Pessoa. Mais recentemente, em 2015, também da autoria de Fernando Pessoa, foi publicada
a obra A Arquitetura Paisagista em Ilídio Alves de Araújo, uma Fotobiografia.

6

7

Andresen, Teresa, et al. (2002). Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (2009). Francisco Caldeira Cabral, memórias do mestre no
centenário do seu nascimento. Lisboa: Argumentum.

8

Lopes, Gabriela (1998). Francisco Caldeira Cabral. Primeiro Arquitecto Português. Trabalho de fim de curso de
Arquitetura Paisagista, Universidade de Évora.

9

Pinto, Mariana (2014). O legado escrito de Francisco Caldeira Cabral, construção do pensamento teórico em
arquitetura paisagista. Tese de mestrado, Universidade do Porto.
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146 textos. Caldeira Cabral manteve uma produção regular de textos ao longo dos
anos, que se revelam importantes para a praxis e teoria da Arquitetura Paisagista.
Para este trabalho importa, sobretudo, a consulta dos textos que estão ligados à sua
atividade docente e que Mariana Pinto designa como ‘Arquitetura Paisagista – ensino
e profissão’.
Ainda no que respeita a trabalhos académicos, salientamos a tese de doutoramento
de Teresa Camara, ‘Contributos da Arquitetura Paisagista para o espaço público de
Lisboa (1940-1970)’11, que trata o contributo dos arquitetos paisagistas para o espaço
público de Lisboa no período compreendido entre 1950 e 1970. Deste trabalho,
interessa, essencialmente, para os fins desta tese, a sistematização e análise que é
apresentada das viagens ao estrangeiro realizadas por Caldeira Cabral e pelos seus
primeiros alunos nos anos 1950 e 1960.
Outras fontes de trabalho, nomeadamente fontes primárias, essenciais para o
desenvolvimento da investigação é o referido ‘Arquivo Teresa Andresen’ que, como
já mencionado, compreende um conjunto diversificado de documentos, transcritos
ou policopiados, em parte já publicados ou utilizados para as obras referidas, mas
também documentos ainda pouco explorados. Da análise efetuada a este arquivo,
identificámos que os documentos mais importantes para a investigação referem-se à
formação de Caldeira Cabral em Berlim, à criação do curso de Arquitetura Paisagista
em Portugal e aos primeiros projetos por ele desenvolvidos. Estes documentos
consistem nos relatórios trimestrais que Caldeira Cabral fez durante o período
passado na Alemanha e que enviava para o Instituto para a Alta Cultura (IAC); outros
registos que esclarecem sobre o que aprendeu e viu nesses anos em Berlim, como
a correspondência trocada com colegas em Portugal12; e outros documentos, ainda
não estudados, essenciais para a caracterização do ensino de Arquitetura Paisagista,
como o plano do Curso Livre de Arquitetura Paisagista (CLAP), o programa das
disciplinas e das matérias lecionadas nas aulas. Tais relatórios encontram-se

Camara, Teresa (2015). Contributos da Arquitetura Paisagista para o espaço público de Lisboa (1940-1970). Tese
de doutoramento Universidade do Porto.
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também arquivados no Instituto Camões, instituição que detém o espólio da Junta de
Educação Nacional (JEN) e do IAC.
Para complementarmos a informação referida sobre o CLAP, consultámos o ‘Arquivo
do Instituto Superior de Agronomia’, designação esta utilizada na tese de doutoramento
de Teresa Camara. Nesta instituição, solicitámos a consulta das atas das reuniões
do Conselho Científico do ISA de modo a conhecermos e compreendermos os
argumentos de Caldeira Cabral para a estruturação do CLAP. Em resposta ao nosso
pedido, o ISA indicou que não tem conhecimento da existência de tais documentos.
Ao nível da horticultura e do projeto de jardins, destacamos uma vez mais o trabalho
de doutoramento de Teresa Marques que nos dá uma visão da prática da arte dos
jardins no início do século XX em Portugal, auxiliando na compreensão do momento
de viragem para a nova profissão de Arquitetura Paisagista.
Num segundo momento da revisão bibliográfica, com o objetivo de compreendermos
os princípios herdados da Escola Real de Formação de Jardineiros, que Caldeira
Cabral conheceu no Instituto Superior Agrícola de Berlim, prosseguimos com a
consulta de trabalhos de referência sobre a formação de jardinagem no século XIX
em Potsdam e o ensino de Arquitetura Paisagista em Berlim, já no início do século
XX.
Relativamente à investigação desenvolvida sobre a Escola Real de Formação de
Jardineiros, privilegiou-se a consulta de trabalhos realizados essencialmente por
investigadores e autores cuja língua materna é o alemão e também outros, de língua
inglesa, que dedicam a sua investigação aos temas alemães relacionados com a arte
dos jardins e Arquitetura Paisagista dos séculos XIX e XX.

Os principais relacionamentos pessoais com personalidades de várias áreas e em vários contextos que possam
ter contribuído para a estruturação do seu pensamento sobre a Arquitetura Paisagista foram Raul Lino (1879-1974),
amigo de família, teve uma forte influência na escolha de Berlim, ele próprio que também estudou na Alemanha, a
quem Caldeira Cabral deve muito da sua formação e do início da atividade profissional (Andresen, 2002); André
Navarro (1904-1989), que foi professor de Caldeira Cabral nas cadeiras de Arboricultura, Horticultura e Jardinagem
no ISA e, em 1936, ano em Caldeira Cabral parte para Berlim, é nomeado Diretor do ISA; Mário de Azevedo Gomes
(1885-1965) é outro professor de Caldeira Cabral do curso de Agronomia e seu apoiante. Depois de deixar Berlim,
manteve contacto com Heinrich Wiepking-Jürgensmann e também com Konrad Wiesner e, em menor grau, com
Gerhard Hinz.
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Evidenciamos Björn Brüsch que nos dá uma perspetiva da história da Escola centrada
no conhecimento científico proveniente da corrente cameralista e a sua ligação ao
movimento hortícola que marcou o século XIX na Prússia. Interessou, também, a
consulta de diversas obras publicadas sobre Peter Joseph Lenné, o primeiro diretor
da Escola e diretor dos Parques e Jardins Reais de Potsdam. Destacamos alguns
autores, como Gerhard Hinz (1904-1989), assistente no Instituto Superior Agrícola de
Berlim e professor de Caldeira Cabral, que elaborou em 1937 o primeiro trabalho de
investigação sobre a obra de Lenné. Mais recentemente, Michael G. Lee, professor
de História da Arquitetura Paisagista na Universidade da Virgínia, oferece uma visão
do carácter tecnológico da paisagem criada por Lenné. Por último, os historiadores
alemães da arte dos jardins, Marie Luise Gothein e Klaus von Krosigk, acrescentam
um olhar abrangente e integrador das intervenções de Lenné no jardim e na paisagem
em tempos diferentes. Gothein (1863-1931) terá acompanhado de perto uma parte
significativa dos temas alemães aqui investigados pelo que a sua obra ‘História da
Arte do Jardim’ (Geschichte der Gartenkunst), publicada na Alemanha em 1913 se
revela um instrumento de conhecimento muito significativo13.
Gert Gröening e Joachim Wolschke-Bulmahn, professores da Universidade de Leibniz,
em Hanover, são outros autores com uma grande diversidade de publicações desde
a década de 1970 que reúnem reflexões sobre os primeiros tempos da história da
Arquitetura Paisagista alemã, inaugurando o estudo e a análise do impacto do Nacional
Socialismo na Arquitetura Paisagista. Acrescentamos outros autores alemães, Sonja
Dümpelmann, professora de Arquitetura Paisagista na Universidade de Harvard,
cuja área de interesse de investigação é, entre outras, a história da paisagem dos
séculos XIX e XX, e Norbert Kühn, professor do Instituto de Arquitetura Paisagista e
Planeamento Ambiental da Universidade Técnica de Berlim, com trabalho realizado
sobre a história da formação de Arquitetos Paisagistas em Berlim.
Para além destas fontes secundárias, consultámos também arquivos na Alemanha
que reúnem documentos sobre as escolas frequentadas por Emil David e
Francisco Caldeira Cabral, a Escola Real de Formação de Jardineiros (Königliche

13

O livro em dois volumes viria a ser traduzido e publicado em língua inglesa em 1928.
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Gärtnerlehranstalt) e o Instituto Superior Agrícola de Berlim (Landwirtschaftliche
Hochschule), respectivamente. Os arquivos visitados localizam-se em Berlim e
Potsdam, e foram os seguintes: Arquivos do Estado Prussiano (Geheimes Staatsarchiv,
Preußischer Kulturbesitz), Arquivos e Biblioteca da Universidade Técnica de Berlim
(Technische Universität Berlin, Universitätsbibliothek, Universitätsarchiv), Fundação
dos Palácios e Jardins Prussianos de Berlim-Brandemburgo (Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg). Nesta última fundação, em Potsdam,
tivemos a oportunidade de reunir com um dos elementos da equipa de gestão dos
Parques e Jardins Reais de Potsdam que nos esclareceu muitas questões relacionadas
com a história e funcionamento da Escola. Acrescentamos ainda outras reuniões de
trabalho e contactos com investigadores de nacionalidade alemã. Referimos ainda,
a comparência no Simpósio From Garden Art to Landscape Architecture – Traditions,
Re-Evaluations and Future Perspectives, realizado em setembro de 2018, em
Hanover, onde tivemos a oportunidade de apresentar a atual investigação.
Por último, tivemos também a oportunidade de realizar uma entrevista à professora
Teresa Andresen que presenciou alguns acontecimentos aqui relatados relacionados,
essencialmente, com o funcionamento do CLAP no final dos anos 1970 e a sua
transformação em licenciatura, entre outros.
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1.3. Estrutura da Investigação
Este trabalho de investigação tem como objetivo demonstrar a influência alemã na
génese do ensino de Arquitetura Paisagista em Portugal, como já foi referido.
Foi em torno desta premissa que a investigação se desenvolveu, procurando
demonstrar a relação entre a Escola Real de Formação de Jardineiros e o curso
de Arquitetura Paisagista do Instituto Superior Agrícola de Berlim com o CLAP. A
resposta a esta hipótese de investigação apela a uma abordagem centrada na análise
dos fundamentos destas escolas segundo uma perspetiva histórica. Tendo em conta
estes objetivos e esta metodologia, a tese foi estruturada em 3 partes.
Este primeiro capítulo introdutório começa por explicitar o tema, âmbito e objetivos da
investigação, seguido da apresentação da estratégia metodológica que conduziu a
pesquisa, das fontes de informação utilizadas e também do esclarecimento de alguns
termos referidos nesta tese.
No segundo capítulo é analisado o programa de ensino da Escola Real de Formação
de Jardineiros e do curso de Arquitetura Paisagista do Instituto Superior Agrícola de
Berlim.
O terceiro capítulo debruça-se sobre o CLAP, dando especial atenção às bases
teóricas e ao plano de estudos. A análise sobre o ensino ministrado na Alemanha e em
Portugal, no CLAP, é feita com um duplo sentido, aqui identificado como ‘formação’ e
‘prática’. Por ‘formação’ entende-se o ensino, tanto teórico como prático, referindo-se
a ‘prática’ às obras da prática profissional, que no processo de ensino serviram de
modelo para o exercício da nova profissão.
O cruzamento e interpretação das informações obtidas, a par das reflexões e
conclusões sobre todas estas análises, permitirá concluir sobre o contributo alemão
na formação e prática da Arquitetura Paisagista em Portugal, o que será apresentado
no capítulo 4.
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1.4. Terminologia
Uma parte significativa das monografias, artigos, cartas e outros documentos
consultados no âmbito desta tese está escrita em língua alemã, pelo que foi necessário
recorrer ao auxílio de serviços de tradução. Apesar disso, alguns termos mereceram
da nossa parte uma mais aprofundada atenção porque a sua tradução implicava,
mais do que uma questão semântica, uma correta compreensão do seu significado,
no tempo e no contexto específico em que foram utilizados.
A Escola frequentada por Emil David é designada de Königliche Gärtnerlehranstalt,
podendo ser traduzida para português como Escola Real de Jardineiros.
Relativamente à tradução para inglês, que pode contribuir para a validação desta
tradução, a revista The Gardener’s Magazine publica, em 1827 e 1828, dois artigos
sobre a Escola designando-a de Prussian Gardening Society, privilegiando destacar
a sua localização geográfica e assumindo o termo ‘Jardineiro’. Michael G. Lee (2014),
professor de História da Arquitetura Paisagista na Universidade da Virgínia refere-se à
Escola como Royal Gardeners Academy, e Sonja Dümpelmann, no seu artigo What’s
in a word: on the politics of language in landscape architecture (2014), designa-a de
Royal Gardener’s Training School. Björn Brüsch, investigador no Max Planck Institute
refere-se a uma School for gardeners e a tradução que faz do nome da Escola alemã
para inglês é Royal Gardener’s Institute.
Decidimos adotar a tradução de Sonja Dümpelmann – Escola Real de Formação de
Jardineiros – não só por provir de uma especialista neste tema, e nativa da língua
alemã, mas também por ser a que mais reforça e enfatiza a ideia de Escola enquanto
lugar de aprendizagem e de formação na arte da Jardinagem. O termo Jardineiro é
uma constante em todas as traduções.
Consequentemente, o termo Jardinagem merece esclarecimento. John Claudius
Loudon, publica um livro, no início do século XIX, An Encyclopædia of Gardening,
que se tornaria uma obra seminal. ‘Gardening’ ou ‘Jardinagem’ é entendida como
uma arte com várias ramificações, como o próprio subtítulo da publicação revela:
An Encyclopædia of Gardening: Comprising the Theory and Practice of Horticulture,
Floriculture, Arboriculture, and Landscape Gardening. No prefácio da primeira edição,
1822, Loudon evidencia esta característica desta arte, que se tornou mais vasta a
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partir da segunda metade do século XVIII com a chegada de mais plantas à Europa
e o incremento na aclimatação e produção:
“The term Encyclopædia, applied to a single art, is meant to convey the idea
of as complete a treatise on that art as can be composed at the time of its
publication. No art has been more extended in its objects, or improved in
its practices within the last fifty years than Gardening. During that period,
numerous books have been written in various departments of the subject;
but in no work has the whole Art of Gardening been included. The only books
which have any pretensions to completeness are the Gardener's Dictionaries:
but though some of these are copious on the culture of plants, and others,
in botanical description; yet in none is the subject of design, taste, and the
arrangement of gardens, adequately treated of; and scarcely any thing is
contained in these books, either on the History or Statistics of Gardening. (…)
The Encyclopædia of Gardening now submitted to the public treats of every
branch of the Art, and includes every modern improvement to the present
year” (Loudon, 1822: iii).
A Jardinagem é entendida como uma vasta arte, implicando o conhecimento da sua
origem e evolução em relação com as diferentes zonas climáticas, como uma ciência
(botânica sistemática, taxonomia, morfologia, anatomia, fisiologia, fitopatologia,
fitogeografia, etc., solos – classificação, melhoramento, fertilização…) e ainda o
conhecimento das máquinas, instrumentos, utensílios, estruturas e edifícios, das
operações culturais, da produção hortícola, frutícola e florestal e, naturalmente, da
arte de projetar jardins, das técnicas de implantação do projeto no terreno e da sua
gestão e manutenção.
Jardinagem e Horticultura apresentam-se, no século XIX, como termos muito
próximos, chegando, por vezes, a confundir-se. Trata-se de um período marcado
pelas práticas de aclimatação e cultivo de espécies vegetais que chegavam de
várias partes do mundo à Europa, e pela produção de novos cultivares e híbridos.
Os jardins, por seu lado, são desenhados com formas cada vez mais adaptadas à
exibição e apreciação destas plantas, implicando um conhecimento avançado das
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suas características formais e das suas necessidades edafo-climáticas, de modo a
se adaptarem e desenvolverem adequadamente nos jardins. Por isso, o jardineiro –
que faz (projeta, constrói, cuida) jardins – é também, em maior ou menor extensão,
horticultor – pois conhece profundamente as plantas e o seu cultivo.
No seu trabalho de doutoramento já aqui referido, Teresa Marques, alerta-nos para
esta questão quando analisa o título escolhido para um periódico que, no Porto, foi
publicado entre 1870 e 1892, o designado Jornal de Horticultura Prática, remetendonos para o primeiro volume onde o redator esclarece o significado de ‘Horticultura’:
(…) na acepção restrita da palavra – denomina-se a arte de cultivar os jardins. Quem
diz jardim, diz reunião de todos os vegetais, qualquer que seja a sua natureza ou
procedência, o grau de desenvolvimento que atinjam, os usos ou aplicações a que
se destinem. Debaixo deste ponto de vista, pois, a horticultura é a cultura universal
de que são, não partes integrantes mas aplicações especiais, a agricultura, a
arboricultura, a floricultura, a viticultura, etc., ou para melhor fazermos compreender
o nosso pensamento, é a arte de cultivar, multiplicar e aclimar os vegetais.” (Jornal
de Horticultura Prática, 1870: 2). Horticultura aproxima-se, assim, fundamentalmente
da arte do cultivo das plantas (Marques, 2009) e integra a arte maior da Jardinagem
(Loudon, 1822).
O ‘Jardim’ (no seu sentido mais amplo, independentemente da sua tipologia formal,
dimensão ou propriedade) é uma entidade planeada, ordenada e conservada por
‘Jardineiros’. Le Nôtre ou Capability Brown designavam-se de Jardineiros. A partir do
século XVIII, a moda do jardim paisagista vem adicionar, a partir de Inglaterra, um
qualificativo ao termo Jardineiro:
“Com o advento do jardim paisagista – landscape garden – em Inglaterra no
século XVIII, o termo [landscape gardener] revela aquele que projecta jardins
de acordo com esta tipologia de feição naturalista, que adere à jardinagem
paisagista (landscape gardening). Estando, no século XIX, este modelo
divulgado e assimilado um pouco por toda a Europa, e constituindo-se como
a forma preferencial de projectar jardins, é natural que o termo jardineiro
paisagista fosse adoptado para referir aquele que tem competências e que
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projecta jardins. Da leitura dos textos portugueses (…), particularmente o
Jornal de Horticultura Prática e o Jornal Hortícolo-Agrícola, constata-se que a
denominação jardineiro paisagista é utilizada, de facto, com este significado,
ou seja, para designar o projectista de jardins. Todavia, os termos arquitecto
de jardins e arquitecto paisagista aparecem, também, referidos no Jornal de
Horticultura Prática e cremos que, pela primeira vez, num artigo publicado
em 1878, intitulado ‘A Arquitectura de Jardins’ da autoria de Henri Lusseau,
projectista francês, (…). Os projectistas franceses e belgas utilizavam,
preferencialmente, a designação de architecte de jardins. Contudo, esse
termo praticamente só é utilizado no Jornal de Horticultura Prática nas
traduções feitas a partir da língua francesa ou para referenciar os projectistas
que se auto-designavam deste modo. [Os portugueses] Jeronymo e José
Monteiro da Costa identificavam-se como ‘jardineiros paisagistas’ (…).”
(Marques, 2009).
O termo inglês landscape gardener

terá sido criado pelo poeta inglês William

Shenstone (1714-1763), autor do parque Leasowes, concebido em meados do século
XVIII. Também Humphry Repton adotou o termo landscape gardening para os títulos
dos seus três principais textos publicados na viragem do século XVIII para o século
XIX (Sketches and Hints on Landscape Gardening (1794); Observations on the
Theory and Practice of Landscape Gardening (1803), An Enquiry into the Changes of
Taste in Landscape Gardening (1806).
Um estudo recente de Sonja Dümpelmann (2014) aborda esta questão, nomeadamente
sobre as designações em uso na Alemanha nos finais do século XIX onde termos
como ’landscape gardener’ (landschaftsgärtner) e ‘garden artist’ (gartenkünstler) eram
frequentemente usados. Contudo, a designação landscape gardener era considerada
limitada por se aplicar apenas àqueles que projetavam, geriam e mantinham um tipo
particular de jardim, o jardim paisagista, pelo que outros preferiam “(...) the more
inclusive ‘garden artist’ because it could not only be applied to public and private, big
and small parks, gardens, and landscapes, but because at the same time it elevated
the occupation to a sister art of painting and architecture” (Dümpelmann, 2014:
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208). Na viragem para o século XX o termo mais comum na Alemanha será ‘garden
architect’ (garten architekten), sobretudo a partir do movimento reformista do início
do século XX e à valorização do jardim geométrico, também dito ‘arquitectónico’, que
passa a prevalecer em detrimento do modelo naturalístico desenvolvido e divulgado
por Lenné e Meyer (ibid.).
Ao longo desta tese, os termos aqui apresentados serão utilizados com os significados
aqui explicitados.
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2. A ESCOLA REAL DE FORMAÇÃO
DE JARDINEIROS, EM POTSDAM, E O
INSTITUTO SUPERIOR AGRÍCOLA DE
BERLIM: FORMAÇÃO E PRÁTICA
Este capítulo tem como objetivo a compreensão da formação ministrada na Escola
Real de Formação de Jardineiros e o modo como esta potenciou uma cultura da
prática de jardinagem que foi marcante para o ensino e para o exercício profissional de
Arquitetura Paisagista criado no início do século XX em Berlim e, consequentemente,
para o pensamento e trabalho que Caldeira Cabral desenvolveu poucos anos depois
em Portugal. Apartir da informação coligida em várias fontes de informação, debatese a origem e orientação do ensino sob o ponto de vista teórico e metodológico e a
evolução de duas formações na Alemanha ministradas na Escola Real de Formação
de Jardineiros (Königliche Gärtnerlehranstalt), em Potsdam, e no Instituto Superior
Agrícola de Berlim (Landwirtschaftliche Hochschule Berlin) que se identificaram
como estando na base do ensino e da prática da Arquitetura Paisagista em Portugal
aquando da sua criação, no início dos anos 1940, assunto que será tratado no capítulo
seguinte.
O subcapítulo 2.1 intitulado ‘A Jardinagem no Século XIX em Potsdam e Berlim’, trata
do ensino ministrado na Escola Real de Formação de Jardineiros e da forma como se
manifestou no âmbito da concepção e construção de parques e jardins durante grande
parte do século XIX na Prússia. Aborda, igualmente, o contexto político e social da
Prússia do início do século XIX que nos permitirá ter uma melhor compreensão das
razões da criação desta Escola. Para a sua caracterização, centrámo-nos na sua
organização, no plano de estudos, apresentando também uma síntese do percurso
profissional dos seus alunos.
O subcapítulo 2.2 designado ‘Dos Jardineiros Paisagistas aos Arquitetos Paisagistas’
investiga o período de viragem do século XIX para o século XX que, na Alemanha,
trouxe uma mudança de paradigma na arte dos jardins. Para a caraterização deste
período, centrámo-nos na análise destas mudanças ocorridas na prática profissional
(com expressão nos modelos do ‘Jardim Arquitetónico’ e ‘Jardim Natural’), que
despoletaram novos debates entre os projetistas de jardins da velha escola e os
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‘arquitetos de jardim’ do movimento de reforma. Estes debates centraram-se na
afirmação de uma nova identidade profissional e na ‘Questão Universitária’, que
contrapôs a formação em Jardinagem à criação de uma nova área de ensino
universitário, a Arquitetura Paisagista, tendo sido promovidos, essencialmente, pelas
associações profissionais alemãs de Horticultura e de Jardinagem.
O subcapítulo 2.3 faz a caracterização do ensino de Arquitetura Paisagista criado por
Erwin Barth no Instituto Superior Agrícola de Berlim, em 1929. Esta caracterização
teve como base a biografia de Erwin Barth, ‘Pátria, Natureza e Cidade Cosmopolita
– Vida e Obra do Arquiteto Paisagista Erwin Barth’ (Heimat, Natur und Weltstadt –
Leben und Werk des Gartenarchitekten Erwin Barth), publicada em 2005 por Dietmar
Land, e o testemunho de Caldeira Cabral enquanto aluno de Arquitetura Paisagista
naquela universidade no período 1936-1939, que se revelou muito esclarecedor para
se compreender os conteúdos disciplinares e a dinâmica da formação. Termina com
o estudo da prática profissional da Arquitetura Paisagista na ‘Grande Berlim’.
Na investigação sobre as duas instituições serão privilegiadas a formação (ensinos
teórico e prático) e a prática (exercício profissional).
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2.1. Jardinagem no século XIX em Potsdam e Berlim
Na obra ‘O Reino de Ferro. Uma História da Prússia’ (2018), o autor, Christopher
Clark, refere que no princípio da Guerra dos Sete Anos (1756-1763), enquanto o
rei Friedrich da Prússia, tentava a custo repelir as forças conjuntas da França, da
Áustria e da Rússia, o seu amigo Voltaire escreveu: “Alguém devia escrever qualquer
coisa sobre o que está a acontecer (…). Valeria a pena explicar como é que a região
arenosa de Brandemburgo adquiriu tanto poder que foram reunidas contra ela forças
mais poderosas do que contra Luís XIV.” (Clark, 2018: 25).
A Prússia que o autor atrás referido caracteriza como veículo de administração racional
e progresso, tem uma história feita de “alternância de momentos de força precoce
com momentos de fraqueza perigosa” (Clark, 2018: 30). Não pretendemos fazer aqui
um estudo aprofundado da sua história, mas apenas uma breve contextualização
dos factos e personagens que marcaram a história correspondente ao período de
investigação.
Friedrich II (1712-1786), apelidado o Grande, transformou a Prússia num formidável
estado militar. Durante o seu tempo de reinado aumentou os territórios da Prússia. As
cidades de Potsdam e Berlim encontram-se no que é hoje a Região Metropolitana de
Berlim-Brandemburgo, distando entre si cerca de 30 km. Berlim tornou-se a capital
do então reino de Brandemburgo-Prússia no tempo de Friedrich I (1657-1713). O
seu neto Friedrich II (1712-1786), conhecido como Friedrich der Große (Frederico
o Grande), reinou a Prússia desde 1740 até à sua morte e transformou Berlim num
grande centro cultural tendo também introduzido a escolaridade obrigatória dos 5 aos
14 anos. Patrono das artes e das ciências, notabilizou-se pelas suas vitórias militares
e pela reorganização do exército prussiano, tendo sido uma das grandes figuras do
iluminismo europeu no século XVIII.
A construção do Palácio de Charlottenburg tinha-se iniciado no tempo de Friedrich I,
por iniciativa de sua mulher Sophia Charlotte von Hannover, com o intuito de ser uma
residência de verão. Friedrich II fez do Palácio de Charlottenburg a sua residência
permanente em Berlim embora, mais tarde, tenha focalizado a sua atenção na
construção do Palácio de Sanssouci, em Potsdam, a sua residência de verão onde
morreu em 1786. Potsdam foi residência da família real prussiana e nela foram
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construídos diversos palácios envolvidos em parques e tapadas de caça notáveis
que estão na base da inscrição de Potsdam na Lista do Património da Humanidade
(1990).
As tropas napoleónicas ocuparam Berlim em 1806 até que, depois do Congresso de
Viena de 1815, as fronteiras europeias foram redesenhadas e a Prússia integrou-se na
chamada Confederação Germânica para, a partir de 1871, se assumir como o Império
Alemão tendo Berlim como capital. Duas figuras são determinantes neste período:
o imperador (Kaiser) Wilhelm I (1797-1888) e Otto von Bismark (1815-1898) que
serviu 3 monarcas. Wilhelm I foi o último rei da Prússia (1861-1888) tendo presidido
à Confederação Germânica entre 1867 e 1871 quando se toma o 1º Imperador da
Alemanha e Bismark, a partir de então, será o 1º chanceler da Alemanha. Sucedemse guerras com os países vizinhos visando estabelecer a supremacia do novo império
e dando lugar a uma fortíssima industrialização, a um expressivo império colonial e
riqueza.
Outra ocorrência que marcou a história da Alemanha que se afigura essencial para
obtermos uma melhor compreensão das razões que conduziram à criação da Escola
Real de Formação de Jardineiros, da qual falaremos de seguida, é o Cameralismo
(Kameralismus). Esta corrente de pensamento económico, que surgiu na Alemanha
na segunda metade do século XVII, consistia na doutrina que deu aos funcionários do
Krammer o conhecimento necessário para o trabalho na administração dos estados
alemães14. Mais associado ao ensino do que à prática, com esta doutrina que tinha
por base uma ideologia que privilegiava o bem comum e o interesse do Estado pelos
seus recursos, este procurou encontrar soluções para a devastação causada pela
Guerra dos Trinta Anos (1618-1648).
O cameralismo olhava as necessidades do Estado num sentido amplo, não se
focando apenas no seu desenvolvimento económico. No pressuposto que o bemestar da população fazia parte da esfera de governança do Estado, considerava

O cameralismo encontrou ecos não apenas no mundo germânico, mas também noutros países da Europa moderna.
Para além dos principados alemães e da Áustria, o ensino cameralista sobre o Estado e a Cconomia teve grande
influência na Suécia, Dinamarca, Rússia e também em Portugal.

14
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que o desenvolvimento da sociedade e da economia dependia de uma correta
governação. Nesta linha de pensamento, Seppel e Tribe (2017), defendem que, na
sua essência, o cameralismo é o ensino da Oeconomie15, transferido para o nível do
Estado. Apoiado neste princípio ideológico central do cameralismo, estes autores
defendem que a chave para a riqueza e bem estar da população não estava na
conquista do desenvolvimento económico, mas sim na conservação e exploração
efetiva dos recursos locais, como a agricultura, a exploração mineira, a silvicultura, a
pesca e a manufatura (Seppel, 2017).
O livro de Andre Wakefield ‘Cameralismo alemão como ciência e prática’ (2009) sugere
que o cameralismo foi uma espécie de ficção fantasiosa e utópica, cujos princípios
dificilmente encontravam aplicação prática. Seppel e Tribe (2017) contrariam esta
visão, referindo que a ligação do cameralismo à economia e ações do Estado não deve
ser ignorada. Defendem que a aplicação do cameralismo não pode ser identificada
apenas pela observação das ações associadas aos seus princípios ideológicos,
podendo identificar-se o sentido cameralista de determinadas ações pelo modo como
foram apresentadas e fundamentadas. Na opinião deste autor, o cameralismo foi,
acima de tudo, um modo de pensar.

2.1.1. A Escola Real de Formação de Jardineiros, em Potsdam
No início do século XIX, a prioridade do reino da Prússia assentava na redução do
atraso económico em que o país se encontrava, que se esperava alcançar através
do desenvolvimento da indústria, de uma agricultura mais moderna e da exploração
mineira e florestal. A criação de uma instituição focada especificamente na educação
de jardineiros está profundamente ligada a esta visão económica, de inspiração
cameralista, que caracterizava o pensamento político da época (Brüsch, 2007):
“The establishment of a pedagogical institution specifically aimed at the
specialized education of gardeners is closely connected to the multiform

Oeconomie é o ramo da governança que visa criar atores institucionais, processos e regras para organizar a
produção, distribuição e uso de bens e serviços, de modo a garantir à humanidade todo o bem-estar possível.

15
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narratives of freedom, culture, science, modern technology, agronomy and
the use of the land for gardening that was also deeply entrenched in the
English style landscape gardens of the late 18th century. Gardeners working
in those gardens were no longer thought of as simply gardeners, but rather
as experts of cultivation of all the resources Nature provided. As an elite of
land cultivateurs they would assist purposefully in both the aesthetic and
commercial ennoblement of the land, and furthermore in the instruction of
landholders, peasants, the local clergy and teachers. This focus on political
economy and the economy of nature had been among the general and
cameralistically-inspired arguments, which gave way to a different notion of
what gardeners were needed to be.” (ibid.: 17-18).
Eram estes os princípios de Karl Sigmund Altenstein (1770-1840), Ministro dos
Assuntos Culturais da Prússia (1817) e responsável pela reforma do sistema
educativo prussiano (Figura 2.1) que, no início da sua carreira na Câmara do
Conselho nos principados prussianos de Ansbach-Bayreuth, na década de 1790,
defendeu a instrução da prática hortícola e do projeto de parques e jardins, através
da criação de uma escola especializada. Os relatórios de Altenstein produzidos nesta
época, contribuíram mais tarde para o estabelecimento da Escola Real de Formação
de Jardineiros. Esses relatórios, para além de medidas para o desenvolvimento
económico da Prússia, revelaram um interesse pelas questões agrícolas, hortícolas e
florestais, e salientaram a necessidade de educação e instrução prática num ambiente
institucionalizado, com o objetivo de promover a produção agrícola, a horticultura e a
jardinagem (ibid.).
A oportunidade de criar uma instituição de caráter
hortícola surge após uma visita que Altenstein fez à
Universidade de Erlangen, uma cidade no Estado da
Baviera, onde estou Direito. Nesta visita, em 1804,
provavelmente encontrou-se com Karl Cranz (17711835), proprietário agrícola e inspetor económico em
Ansbach, com quem elaborou um plano para a criação
de uma estação experimental no campo da horticultura

Fig. 2.1 - Karl Sigmund
Altenstein (1770-1840).
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(experimental und probe-wirthschaft). Altenstein conceptualizou esta instituição, em
associação com a Universidade de Erlangen, como um conjunto de vários jardins
com condições para a realização de ensaios e testes e apresentação de métodos
inovadores da prática agrícola e hortícola, com o objetivo de fornecer uma formação
para horticultores e também para estimular a pesquisa nos diversos campos das
ciências naturais, como a química aplicada (fertilização e nutrição vegetal), botânica
(classificação e fisiologia) e pedologia (ibid.: 25).
Este projeto não vingou, mas a ideia de criar uma escola de formação de jardineiros
ficou fortalecida cerca de 10 anos depois, em 1815, com uma visita ao Jardin des
Plantes (Figura 2.2), em Paris. Nesta visita, Altenstein conheceu o jardineiro e
professor André Thouin (1747-1823), que o motivou a considerar a fundação de
uma instituição educativa similar, como fonte de criação de riqueza para o estado
prussiano. Em novembro de 1817, no ano em que foi nomeado Ministro dos Assuntos
Culturais da Prússia, Altenstein avançou com a criação de uma escola de formação
de jardineiros.

Fig. 2.2 - Jardin des
Plantes, Paris, 1803.

FCUPA 57
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

2.1.1.1. A Fundação e Organização da Escola
No ano de 1817, quando assumiu a pasta de Ministro dos Assuntos Culturais da
Prússia, como já referido acima, Altenstein solicitou a elaboração de planos para a
organização de uma escola de jardinagem (Gärtnerlehranstalt) a Peter Joseph Lenné
(1789-1866), que fora contratado como jardineiro para os Jardins Reais de Potsdam
no ano anterior, e a Karl Cranz, que já havia participado na proposta de criação de
uma escola experimental no campo da horticultura na Universidade de Erlangen.
Em 1818, três anos depois da visita ao Jardin des Plantes, Altenstein recebeu o
relatório com a proposta de Peter Joseph Lenné (Figura 2.3), que trabalhou naquele
jardim uns anos antes, para estabelecer uma escola prática para jardineiros.
Nesta proposta, com o cunho de ‘jardinagem científica’, Lenné propôs um modelo
organizacional que incluía dois níveis distintos: um de carácter empírico e o outro
científico. O primeiro preparava jardineiros para trabalhar em hortos ou viveiros. Os
alunos deste nível que pretendessem outras posições necessitariam de obter uma
formação científica mais completa e teórica, o que correspondia ao segundo nível de
formação. O plano apresentado por Lenné propõe, ainda, a divisão da formação em
cinco ramos: jardinagem e pomicultura, jardinagem ornamental, viveiro de árvores,
jardinagem botânica e, considerado o nível mais alto, jardinagem paisagista. Defende
também que seria conveniente formar os alunos em todas as áreas identificadas
(ibid.: 18).
Em 1822, Karl Cranz enviou um plano a
Altenstein, em resposta ao mesmo pedido
que fez a Lenné. A proposta sugerida por
Cranz visava uma formação de jardinagem
em que toda a instrução deveria ser
organizada

em

torno

da

componente

prática, não considerando a formação de
jardineiros distintos, mas sim jardineiros
preparados para todos os tipos de trabalho
no jardim. Na opinião de Björn, as atividades
que Cranz tinha em mente eram bastante
elementares. Consistiam na instrução dos

Fig. 2.3 - Peter Joseph
Lenné (1789-1866).
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alunos sobre o cultivo de vegetais, culturas forrageiras e ornamentais, jardinagem
de estufa, pomicultura e apicultura (ibid.). Ao contrário de Lenné, que propusera um
modelo para a Escola fundamentado nas ciências naturais, Cranz concentrou-se
em questões práticas, argumentando que a formação de jardineiros sustentada na
produção agrícola e hortícola era muito mais rentável do que a formação com o cunho
de ‘jardinagem científica’, já referida.
Em 20 de agosto de 1823, o rei da Prússia Friedrich Wilhelm III, aprovou a criação da
Escola Real de Formação de Jardineiros (Königliche Gärtnerlehranstalt) em Potsdam
e Berlim16 que se tornou um centro de difusão da cultura hortícola, da formação e
prática da jardinagem e do pensamento artístico com um tremendo impacto no reino
da Prússia, no sucedâneo império alemão e em toda a Europa. Embora o Jardin des
Plantes tivesse funcionado como modelo, Altenstein desaprovou a fundamentação
científica inerente à abordagem de Lenné e levou mais em conta os domínios
hortícolas. No entanto, o foco científico permaneceu, embora de forma moderada
comparativamente com a proposta apresentada por Lenné.
As aulas da Escola iniciaram-se na primavera de 1824, com 10 alunos (ibid.). Para a
sua organização foi criada uma comissão composta por Lenné, Karl Cranz e Christoph
Friedrich Otto17 (1783-1856), este último do Jardim Botânico de Berlim. De acordo
com o referido por Ferdinand Jühlke na obra sobre a Escola Real de Formação de
Jardineiros, publicada em 1872 (Figura 2.4), foi com base nestes primeiros planos que
se organizou a estrutura e programa curricular da Escola. O seu programa curricular
assegurou a articulação do carácter científico, prático e artístico da formação em dois
departamentos:
- o Jardim Botânico de Berlim, em Schöneberg (Figura 2.5), e
- Wildpark e Jardins Reais de Sanssouci, em Potsdam (Figura 2.6).

Na Alemanha, no início do século XIX, nas décadas de 1820 e 1830, seguindo o modelo das escolas politécnicas
francesas, assistiu-se à criação das primeiras escolas para arquitetos e engenheiros, nomeadamente: a Academia
de Construção de Berlim (Bauakademie) em 1799, a Academia Comercial de Berlim (Gewerbeakademie), em 1821,
e outros Politécnicos em Karlsruhe, Darmstadt, Munique, Dresden, Stuttgart e Hanover (Dümpelmann, 2014).

16

Foi um jardineiro e botânico alemão. De 1805 a 1843, foi inspetor do Jardim Botânico de Berlim. Com Albert
Gottfried Dietrich (1795-1856), dirigiu o periódico sobre jardinagem ‘Jornal de Jardim’ (Allgemeinen Gartenzeitung).

17

FCUPA 59
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

O Jardim Botânico de Berlim foi criado
em Schöneberg, nos arredores da cidade
de Berlim, e pouco se sabe sobre o seu
funcionamento nos primeiros anos – hoje é um

Fig. 2.4 - Capa do livro
de Ferdinand Jühlke
sobre a Escola Real de
Formação de Jardineiros,
com um retrato do

parque público designado Heinrich-von-Kleist-

seu primeiro diretor,
Peter Joseph Lenné,

Park. Foi fundado em meados do século XVII

publicado em 1872: ‘O
Viveiro Real e a Escola

muito provavelmente para o cultivo de plantas
de interesse medicinal para a corte (Eckardt,
1966). Na segunda metade do século XVIII, o
seu diretor Johann Gottlieb Gleditsch (17141786) começou a introduzir plantas de interesse

Real de Horticultura em
Potsdam. Apresentação
histórica da sua
fundação e resultados’
(Die Königliche
Landesbaumschule und
Gärterlehranstalt zu

botânico e, em 1801, foi reorganizado e

Potsdam. Geschichtliche
Darstellung ihrer

melhorado pelo botânico Carl Ludwig Willdenow

Gründung, Wirksamkeit
und Resultate nebst

(1765-1812)18, convertendo-o numa instituição

Cultur-Beiträgen).

florescente, um dos centros de pesquisa botânica mais destacados da Europa
(Woudstra, 2004). O sucessor de Willdenow, Heinrich Friedrich Link (1767-1851),
que acompanhou o Conde de Hoffmannsegg numa expedição botânica a Portugal,

Fig. 2.5 - Jardim Botânico
de Berlim, Schöneberg,
1806 e 1816.

esteve à frente do Jardim Botânico de Berlim durante os 30 anos em que as aulas da
Escola Real de Formação de Jardineiros aqui funcionaram (de 1824 a 1854). Mas o
diretor deste departamento da Escola, onde era lecionada a componente teórica do
curso, foi Christoph Friedrich Otto, que aqui se manteve de 1824 até 1843, tendo sido

No cargo de diretor do Jardim Botânico de Berlim seguiram-se outros botânicos notáveis – Johann Heinrich Friedrich
Link (1767-1851), Alexander Heinrich Braun (1805-1877), August Wilhelm Eichler (1839-1887), Heinrich Gustav Adolf
Engler (1844-1930) e Friedrich Ludwig Emil Diels (1874-1945).
18
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s.d.
1874

Fig. 2.6 - Plano e
fotografias da Escola Real
Formação de Jardineiros
localizada no Neues
Palais, no limite poente
dos Jardins Reais de
Sanssouci, em Potsdam,
publicadas no livro de
Theodor Echtermeyer,
‘A Escola Real de
Horticultura em Wilpark,
Potsdam, 1824-1899’
(Die Königl. Gärtener
Lehranftalt am Wildpark
bei Potstam, 1824-1899).

1899

1899

1899
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substituído por Pfarrer Helm.
Em Potsdam, Wildpark, nos jardins reais
de Sanssouci e no edifício Neues Palais
(Figura 2.7), funcionava a componente
prática do curso. Esta organização, com as
aulas teóricas em Schönerberg, Berlim, e
as aulas práticas em Potsdam, manteve-se
até 1854, quando dificuldades financeiras
levaram ao fecho do departamento de
Schönerberg. No entanto, a estrutura
do curso manteve-se à semelhança da
existente na fundação da Escola – na
divisão em dois departamentos, um
com carácter teórico e o outro com um
carácter mais artístico e de natureza mais

Fig. 2.7 - Escola Real de
Formação de Jardineiros,
em Potsdam.
7.a Edifício principal da
Escola.
7.b Área envolvente à
escola, por volta de 1880.

prática. Uma mudança verificada foi a
possibilidade dos alunos que concluíssem
o curso com êxito, de continuarem os
seus estudos numa universidade (Archiv
LBV, 1998). Acrescentamos, ainda, que
o Viveiro Real19 (Landesbaumschule)
(Figura 2.8), criado em 1823 por Lenné
em Pirschheide, Potsdam, separou-se
administrativamente da Escola em 1844
(ibid.).
Após a morte de Lenné em 1866, com Ferdinand Jühlke (1815-1893) como diretor,
a Escola Real de Formação de Jardineiros foi novamente reestruturada. O plano
de estudos passou a focar-se menos na arte dos jardins e mais em questões
O Viveiro Real serviu como um laboratório para o desenvolvimento de novas variedades de árvores de fruto e para
a produção de madeira. Fornecia exemplares para reflorestamento de parques reais e também para os agricultores
de Potsdam (Lee, 2014).

19

Fig. 2.8 - Viveiro Real
em Wildpark, Potsdam.
Detalhe do ‘Plano de
embelezamento para os
arredores de Potsdam’
(Verschönerungsplander
Umgegend von Potsdam
entworfen von Lenné),
1833.
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hortícolas. As aulas de trabalhos práticos, ministradas pelos jardineiros reais nos
jardins de Potsdam foram substituídas por trabalhos numa área agrícola localizada
na proximidade da Escola (ibid.). Nos anos seguintes foram diretores da Escola Real
de Formação de Jardineiros: Franz Vetter (1824-1896), de 1891 a 1896; Hermann
Walter (1837-1898), de 1896 a 1898; Gustav Fintelmann (1846-1918), de 1898 a
1903; e Theodor Echtermeyer20 (1863-1932), de 1903 a 1929.
O 75º aniversário da Escola, em 1899, com Gustav Fintelmann como diretor, marcou
uma nova etapa da sua história. A concorrência com outras escolas hortícolas entretanto
criadas, assim como a falta de espaço no departamento de Potsdam e a iminente
relocalização do Jardim Botânico de Berlim, forçaram uma reorientação da Escola.
Carecendo de um maior contacto científico e proximidade com outras instituições
especializadas, a Escola Real de Formação de Jardineiros foi transferida para BerlimDahlem (Figura 2.9) em 1903. Aqui, juntamente com o novo jardim botânico (Figura

Fig. 2.9 - Instituto de
Ensino e Pesquisa em
Horticultura (Lehr- und
Forschungsanstalt für
Gartenbau), em BerlimDahlem.
2.9.a Planta do Instituto,
1924.
2.9.b Vista para os jardins
formais do Instituto, com
o edifício principal ao
fundo, 1924.
2.9.c Fotografias das
estufas do Instituto, 1913.
De todos os diretores da Escola Real de Formação de Jardineiros, nas fontes consultadas apenas obtivemos
informação que nos permitiu escrever uma breve nota biográfica sobre o último diretor, Theodor Echtermeyer, que
aqui apresentamos.
Theodor Echtermeyer teve formação em horticultura num viveiro perto de Gdansk, na Polónia, em 1882-1884. De
seguida, entre 1886 e 1889, frequentou a Escola Real de Formação de Jardineiros. De 1890 a 1894 trabalhou como
jardineiro e professor numa escola de jardinagem em Wädenswil, na Suíça. Em 1894 foi nomeado diretor da Escola
Real de Formação de Jardineiros, e, em 1899, diretor dos Parques e Jardins Reais de Potsdam. Desde 1924, foi
membro do Senado do Instituto Superior Agrícola de Berlim como professor honorário. Reformou-se em 1929. Sob
a sua liderança, o Instituto de Ensino e Pesquisa Dahlem desempenhou um papel decisivo no estabelecimento das
bases para uma moderna ciência hortícola.

20
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Fig. 2.10 - Planta do
Jardim Botânico de
Berlim, Berlin-Dahlem,
1909.

2.10), o Departamento de Biologia da Saúde Pública Imperial (Biologische Abteilung
des kaiserlichen Gesundheitsamtes) e os campos experimentais do instituto que
corresponde hoje à Universidade Humboldt (Landwirtschaftlichen Hochschule), foi
criada uma concentração única de ciência e ensino no sector hortícola e agrícola em
Berlim (Kühn, 2003).
Uwe Schmohl, descreve a Escola no tempo em que o seu director era Theodor
Echtermeyer do seguinte modo: nos 6,5 hectares que correspondiam à área da Escola
foram criadas hortas e áreas experimentais para horticultura e edifícios para ensino
e pesquisa. Os roseirais e jardins de plantas perenes, simetricamente desenhados,
foram estabelecidos ao longo de 2 eixos com referências visuais ao edifício da Escola
(Lehrgebäude) e enquadravam um arboreto. Nas hortas adjacentes, fazia-se pesquisa
sobre o aumento da produção frutícola e hortícola e nas estufas cultivavam-se frutos
exóticos (Schmohl, 2014).
Após a transferência da Escola para Berlim-Dahlem, houve a intenção de a transformar
num instituto de ensino superior, mas os esforços de Theodor Echtermeyer falharam.
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No entanto, os estudantes do curso aqui ministrado tinham a possibilidade de
ingressar no ensino superior após a sua conclusão.
Entretanto, em 1910, a Escola teve uma nova designação – Escola Superior de
Jardinagem (Höhere Gärtnerlehranstalt) e, em 1923, voltou a mudar o seu nome
para Instituto de Ensino e Pesquisa em Horticultura (Lehr- und Forschungsanstalt für
Gartenbau). Em 1929, uma parte da Escola foi anexada ao Instituto Superior Agrícola
de Berlim (Kühn, 2003).
Na celebração do 100º aniversário da Escola, em agosto de 1924, durante o período
da República de Weimar21, foram-lhe atribuídas instalações experimentais. O curso
de jardinagem era agora de 4 semestres e as condições para a admissão de alunos
na Escola, relativamente à experiência prévia de 2 anos de jardinagem, passaram de
aprendiz de jardinagem para assistente de jardinagem.

2.1.1.2. O Plano de Estudos
A Escola Real de Formação de Jardineiros marca a origem da educação em
horticultura e formação de jardineiros com carácter institucional na Alemanha. Durante
os cerca de 80 anos que permaneceu em Potsdam, teve uma posição dominante
relativamente a outras escolas que, entretanto, surgiram em diversas cidades na
Alemanha (Wolschke-Bulmahn, 2014) (EFLA, 1992), tais como Bamberg, em 1835;
Hohenheim, perto de Stuttgart, em 1843; Reutlingen, em 1860; Geisenheim, perto de
Frankfurt, em 1877; Köstritz, em 1887.
O departamento de Schönerberg, em Berlim, de acordo com o descrito por J. Taylor
num artigo sobre a Escola Real de Formação de Jardineiros, publicado em 1827
na revista inglesa The Gardener’s Magazine22 compreendia cerca de 12 hectares,
e era destinado unicamente ao uso dos jovens estudantes que frequentavam a

Como consequência do envolvimento da Alemanha na 1ª Guerra Mundial (1914-1918), da qual sai derrotada e
enfrentando uma grave crise económica e social, o império alemão - o 2º Reich iniciado em 1871 - foi extinto dando
lugar à república de Weimar que manterá a capital em Berlim. Com a ascensão do regime nazi, sob o comando de
Adolf Hitler, depois de 1933, a Alemanha entra no chamado 3º Reich cujo final irá culminar com o fim da 2ª Guerra
Mundial em 1945.

21
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Escola Real de Formação de Jardineiros. A Escola admitia por ano, doze alunos que
pagavam cerca de 10 libras para o alojamento na ‘Casa do Jardim’. Os alunos tinham
três sessões de aulas por semana onde aprendiam latim, matemática e desenho, e
assistiam a palestras de botânica proferidas pelo Professor Schlechtendal, guardião
do Herbário Willdenow23. Durante o primeiro ano do curso, os estudantes passavam
semanas alternadas no Jardim Botânico de Berlim e em Potsdam. Concluído o
primeiro ano, os alunos eram encaminhados para o departamento de Potsdam, onde
recebiam a instrução prática do curso24. Seguiam-se os exames e a possibilidade de
fazerem um estágio de três anos em qualquer cidade da Prússia ou noutro país. No
regresso, eram novamente avaliados e, de acordo com os resultados das provas,
eram-lhes atribuídos postos de trabalho (Taylor, 1827).
No ano seguinte, em 1828, é publicado outro artigo na mesma revista, onde é
apresentado o relatório oficial do senhor Ludoff, conselheiro das finanças da Escola,
datado de 11 de março de 1827, três anos após a sua fundação. O relatório apresenta
uma avaliação da instituição de ensino e dá a conhecer o plano de estudos do curso.
Inicia-se com considerações gerais sobre o funcionamento da Escola: indica que nos
três anos que decorreram desde a sua fundação, a Escola teve quarenta alunos e
que, face aos bons resultados que obtiveram, conclui que a maioria se sentiu atraída
pelo gosto da arte da jardinagem. De seguida apresenta o plano de estudos do 1º
ano do curso, que funcionava no Jardim Botânico de Berlim. Aqui eram leccionadas
as seguintes matérias: 1. instrução da cultura de árvores frutíferas e outras árvores;
2. jardinagem na estufa (treibgdrtncrei); 3. geometria, com exercícios práticos
(levantamento e medição); 4. instrução em botânica; 5. desenho de planos para

J. Taylor visitou Berlim em 1826 e publicou um artigo sobre a Escola Real de Formação de Jardineiros de Potsdam
no ano seguinte, na edição da revista Gardener’s Magazine de 1827.

22

O Herbário Willdenow encontra-se no Museu Botânico de Berlim-Dahlem. Consiste em aproximadamente 20260
espécies de plantas vasculares. Uma parte importante deste herbário é o conjunto de 3360 espécimes recolhidas por
Humboldt e Bonpland, assim como as obtidas por Willdenow e Link.

23

Durante este tempo, ficavam alojados nas secções do jardim onde realizavam o trabalho prático. Até 1839, as aulas
teóricas, geralmente lecionadas pelos jardineiros reais ou pelo diretor dos Parques e Jardins Reais de Potsdam,
realizavam-se em Sanssouci, no edifício da administração, mais tarde na casa Handmann, perto de Kuhtor, no lado
sul do parque.

24
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hortas, pomares e áreas de recreio e orçamentação; 6. temas diversos relacionados
com jardinagem (Ludoff, 1828).
Barbara Birli, no seu trabalho de doutoramento, From Professional Training to
Academic Discipline, The Role of International Cooperation in the Development of
Landscape Architecture at Higher Education Institutions in Europe (2016), acrescenta
mais informação sobre o funcionamento do curso: no primeiro ano, em simultâneo com
as aulas teóricas no Jardim Botânico de Berlim, os alunos assistiam a palestras em
Wildpark, Potsdam. Os graus que a Escola atribuía, de acordo com os anos de estudo,
e indicados nos Estatutos da Escola (Figura 2.11) eram: Jardineiro (Handelsgärtner),
Viveirista (Kunstgärtner) e Artista de Jardim (Gartenkünstler), designações estas
que perduraram até ao fim do século XIX, de acordo com o indicado por Sonja
Dümpelmann no artigo What’s in a word: on the politics of language in landscape
architecture (2014). Para a conclusão do último grau, o mais exigente do curso, era
requerido o seguinte: conhecimento
básico

de

latim

e

matemática;

conhecimento abrangente de cálculo;
competências criativas de desenho; e
caligrafia (atraente e compreensível).
Os conteúdos do curso ministrado
na Escola Real de Formação de
Jardineiros chegaram a ser publicados
em

1837

(1801-1873),

por
um

Wilhelm
dos

Legeler
primeiros

alunos aqui graduados. No texto
‘Preparação científica para jardineiros:
matemática, desenho, física e química
na sua aplicação e relação com
a
Fig. 2.11 - Capa dos
Estatutos da Escola
Real de Formação de
Jardineiros, 1824.

jardinagem’

(Wissenschaftliche

Vorbereitung für Gärtner: Mathematik,
Zeichnenkunst, Physik und Chemie in
ihrer Anwendung und Beziehung auf
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die gesammte praktische Gärtnerei), as ilustrações da publicação incluem exercícios
práticos sobre trigonometria e cálculos de escavação e aterro, juntamente com
um alfabeto visual de árvores, arbustos e outros símbolos padronizados para uso
em planos de jardins. Essas tabelas e figuras, com ênfase na categorização e na
medição, são sintomáticas da ligação à tradição cameralista da economia da Prússia,
que considerava a paisagem como um recurso (Lee, 2014).

2.1.1.3. Os Percursos Profissionais dos Alunos
Da análise de três relatórios publicados
pela Escola Real de Formação de
Jardineiros em 1899, 1913 e 192425
(Figura 2.12), que reúnem dados
biográficos

sobre

mais

de

2000

indivíduos que formaram o corpo
diretivo, docente e também os alunos
que frequentaram a Escola entre
1824 e 1924, identificámos diversos
graduados (Figura 2.13) que tiveram
um papel determinante na história da
arte dos jardins tanto na Alemanha
como noutros países, e também na
fundação da Arquitetura Paisagista
em Berlim, em 1929. Apresentamos
de seguida uma breve descrição dos
nomes mais representativos, alguns
dos quais nos debruçaremos com

Os dados biográficos que constam nas publicações referidas foram compilados num só documento intitulado
‘Biografias da Escola Real de Formação de Jardineiros’ (Biographien in den Festschriften der Gärtnerlehranstalt
am Wildpark bei Potsdam), elaborado pela Universidade de Neubrandenburg (Hochschule Neubrandenburg) e pela
Biblioteca de Horticultura Alemã (Bücherei des Deutschen Gartenbaues). Este trabalho foi financiado pela Fundação
Alemã para Proteção de Monumentos (Deutsche Stiftung Denkmalschutz) e pelo Landes Mecklenburg-Vorpommern.

25

Fig. 2.12 - Capa da
publicação ‘A Escola Real
de Horticultura 18241899’ (Die königl. GärtnerLehranstalt am Wildpark
bei Potsdam, 1824-1899),
publicada por Theodor
Echtermeyer, em 1899.
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Fig. 2.13 - Alunos
da Escola Real de
Formação de Jardineiros
em Potsdam.
2.13.a Fotografia de
grupo de professores e
alunos da Escola Real,
Parque Sanssouci,
Potsdam, s.d..
2.13.b Fotografia de
grupo de professores e
alunos da Escola Real,
Oranienburg, Potsdam,
s.d..

mais detalhe noutros subcapítulos. Estes nomes foram selecionados por diversos
autores que se dedicaram ao estudo da Escola Real de Formação de Jardineiros,
particularmente Norbert Kühn26 e Gerd Schurig27.
Norbert Kühn, no artigo ‘100 anos da Escola Real de Formação de Jardineiros em
Berlim-Dahlem’ (100 Jahre Königliche Gärtnerlehranstalt in Berlin-Dahlem) (2003),
refere que em 1912, os alunos diplomados na Escola Real de Formação de Jardineiros
totalizaram 136228 (Kühn, 2003). Muitos foram colocados em serviços administrativos
como diretores de jardins.
Gustav Meyer (1816-1877), frequentou a Escola Real de Formação de Jardinagem de
1832 a 1836. Aqui foi pupilo e sucessor de Lenné, tendo sido professor, nos períodos
1842-1846 e 1853-1870, e diretor dos Parques e Jardins Reais de Potsdam, em
1852. Posteriormente foi responsável pelos Parques e Jardins Públicos de Berlim
(Stadtgartendirektor von Berlin), tendo sido o primeiro diretor deste serviço em 1870,
onde permaneceu até à sua morte, em 1877.
No cargo de diretor dos Parques e Jardins Públicos de Berlim seguiram outros graduados
Professor do atual Instituto de Arquitetura Paisagista e Planeamento Ambiental (Institut für Landschaftsarchitektur und
Umweltplanung) da Universidade Técnica de Berlim-Charlottenburg (Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg).

26

Atualmente um dos elementos da equipa de gestão dos Parques e Jardins Reais de Potsdam, pelo que é responsável
a Fundação dos Palácios e Jardins da Prússia (Siftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg).

27

Nos primeiros 30 anos houve uma entrada média anual de sete alunos que aumentou na década de 1850 quando
foi extinto o departamento de Schöneberg, em Berlim. Quando a escola se mudou para Berlim-Dahlem, o número de
alunos subiu para uma média de 55 por ano.

28
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e docentes da Escola: Hermann Mächtig,
que, em 1877, substituiu Gustav Meyer
e aqui permaneceu até à sua morte, em
1909; Albert Brodersen29 (1857-1930),
que não frequentou a Escola, mas
trabalhou nos Jardins Reais de Potsdam
como jardineiro chefe e, em 1910, foi
nomeado para suceder a Mächtig, onde
permaneceu até 1925; seguiu-se Erwin
Barth30 (Figura 2.14) que, em 1926,
sucedeu a Brodersen, onde se manteve
até 1929, quando assumiu a direção
do curso de Arquitetura Paisagista no
Instituto Superior Agrícola de Berlim.
Depois da saída de Barth, o serviço
De 1870 a 1872 teve a sua formação no Instituto Agrícola Hohenwestedt, no Estado de Schleswig-Holstein da
Alemanha, ao que se seguiu o Instituto Pomológico, em Proskau, na Polónia, de 1874 a 1876. Após cerca de dez
anos de trabalho em vários viveiros de renome e depois de várias viagens de trabalho que o levaram a Inglaterra,
Itália, França (Paris), Áustria (Viena), Rússia (Moscovo) e Hungria (Budapeste), em 1884 foi contratado como
jardineiro chefe dos Parques e Jardins Reais de Potsdam. Em 1910, foi nomeado diretor dos Parques e Jardins
Públicos de Berlim, sucedendo a Hermann Mächtig, onde se manteve até 1925. A partir de 1917, conciliou este cargo
com as funções de palestrante da Universidade Técnica de Berlim-Charlottenburg (Weckwerth, 1992). Em oposição
aos parques criados por Lenné, Meyer e Mächtig, no estilo do jardim paisagista inglês, os arquitetos paisagistas
modernos, como Brodersen, em resposta às novas exigências da cidade, criaram espaços com funções de lazer e
recreio, incluindo atividades culturais, como concertos de música e teatro. Ainda na direção de Brodersen, em 1921,
com o objetivo de encontrar uma resposta para o grande número de desempregados após a derrota na 1ª Guerra
Mundial, o presidente da Câmara Municipal de Berlim, Gustav Böss (1871-1946), estabeleceu um programa que
compreendia a construção de 43 grandes projetos para parques verdes. Em 1924, doze desses projetos estavam
concluídos (Berlin.de, s.d.).

29

Natural de Lübeck, frequentou a Escola Real de Formação de Jardineiros de 1900 a 1902. Trabalhou no
departamento de Parques de Hanover, sob a orientação de Julius Trip, onde participou na organização do primeiro
corpo profissional de arquitetos paisagistas alemães. De 1908 a 1911 desenvolveu projetos para espaços verdes em
Lübeck. Em 1912 foi nomeado diretor dos Parques e Jardins Públicos de Charlottenburg, cargo que ocupou até 1925.
Nestas funções desenhou um grande número de praças, como a Gustav-Adolf Platz, Goslarer Platz e Karolinger
Platz, num estilo que contrastava profundamente com os projetos da Escola Lenné-Meyer. Foi diretor dos Parques
e Jardins Públicos de Berlim de 1926 a 1929. Nos seus quase quatro anos de serviço nestas funções, redesenhou
várias praças da cidade nos bairros centrais e criou um espaço verde no aterro sanitário do antigo Luisenstädtischer
Kanal e, em 1929, concluiu o Parque Rehberge, que estava em construção desde 1926, entre outros projetos. Em
1929, foi o primeiro professor de Arte de Jardins no Instituto Superior Agrícola de Berlim. Em 1933 suicidou-se.
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Fig. 2.14 - Erwin Barth
(1880-1933).
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de Parques e Jardins Públicos de Berlim esteve 6 anos sem diretor. Em 1935, foi
nomeado Joseph Pertl (1899-1989), que aqui permaneceu até 1945.
Como diretor dos Parques de Hanover esteve Julius Trip (1857-1907), que frequentou
a Escola Real de Formação de Jardineiros em 1876-1878, e da cidade de Düsseldorf,
Walter von Engelhardt (1864-1940) (Kühn, 2003). Outros tornaram-se professores da
Escola, como é o caso de Willy Lange (1864-1941)31, que aqui leccionou no período
1903-1915, Paul Graebner (1871-1933), de 1890 a 1891, e Theodor Echtermeyer, de
1884 a 1886 (ibid.).
Um grande número de graduados trabalhou como projetistas de jardins, como por
exemplo Friedrich Bauer (1872-1937), Harry Maaß (1880-1946) e Rudolf Bergfeld
(1873-1941) e muitos, mantiveram-se a trabalhar como jardineiros nos Parques
e Jardins Reais de Potsdam. Houve outros que foram proprietários de viveiros,
como Peter Lambert (1860-1939), Karl Foerster (1874-1970) e Eugen Karl Lorberg.
Graduados da época em que a Escola comemorou 100 anos são Hermann Göritz
(1902-1998), Hermann Mattern (1902-1971) e Herta Hammerbacher (1900-1985), que
no inicio do século XX pertenceram ao grupo Der Bornimer Kreis, de que falaremos
mais à frente (ibid.).
A reputação da Escola propagou-se imediatamente pela Alemanha e também por
diversos países da Europa e outros continentes. Foram vários os alunos que vieram
de longe e muitos, após a conclusão do curso, deixaram Potsdam para trabalhar
como jardineiros habilitados em muitos lugares do mundo.
Na conferência Prussian Gardens in Europe – 300 Years of Garden History, realizada
em 2007, Gerd Schurig (Schurig, 2007) apresenta os resultados da pesquisa que
Filho do compositor Gustav Lange (1830-1889), frequentou a Escola Real de Formação de Jardineiros de 1884
a 1886. Depois de alguns anos de trabalho em viveiros, em diversas cidades alemãs, de 1896 a 1903 viveu em
Dietharz, onde se dedicou ao estudo das ciências naturais e história da arte. Em 1903, foi contratado como professor
pela Escola Real de Formação de Jardineiros, esta já localizada em Berlim-Dahlem e aqui permaneceu até 1915.
Realizou inúmeras viagens pela Europa, onde visitou países como França, Espanha e Ilhas Canárias, Suécia,
Noruega, Dinamarca, Áustria, Itália e Holanda, e também pelo norte de África, em Marrocos. Sobre estas viagens
escreveu diversas obras, como são exemplos o livro ‘Projeto do Jardim dos Tempos Modernos’ (Gartengestaltung der
Neuzeit), e artigos publicados na revista ‘Biblioteca Ilustrada de Jardim’ (Illustrierte Gartenbibliothek). Os princípios
defendidos nos seus textos tiveram aplicação prática em inúmeros projetos para jardins que realizou no estilo que
designou ‘Jardim Natural’.

31
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realizou sobre os alunos estrangeiros que frequentaram a Escola Real de Formação
de Jardineiros e os percursos profissionais daqueles que partiram para outros
lugares fora da Alemanha. Esta pesquisa focou-se no período que decorre desde a
fundação da Escola, em 1824, até ao final do século XIX, antes da sua transferência
para Berlin-Dalhem, em 1903, e o documento que serviu de base foi o memorando
realizado por Theodor Echtermeyer no qual compilou toda a informação disponível
sobre os académicos e estudantes que frequentaram a Escola desde a sua origem.
Este memorando foi publicado no âmbito das comemorações dos dez anos da
transferência da Escola para Berlin-Dahlem, em 1913.
O memorando oferece dados interessantes que permitem, entre outros aspetos,
avaliar a importância internacional da Escola. As listas de Echtermeyer mostram
que o número de alunos que tiveram um percurso profissional na área dos jardins,
manteve-se relativamente constante durante o período em análise. Deste grupo,
323 eram originários da Prússia, 227 de outras localidades da Alemanha e 23 de
países estrangeiros. Ainda neste período em análise constatou-se que depois de
completarem a sua formação, 333 (58%) permaneceram na Prússia, 177 foram para
outras regiões germânicas e 80 partiram para outros países. Destes últimos, 54
deslocaram-se para países europeus e 26 encontraram trabalho noutros continentes.
O número dos graduados que foram para a Rússia é surpreendentemente elevado32
(Schurig, 2007). Nas regiões do Báltico, esteve Georg Kuphaldt33 (1853-1938) e para
a Áustria foram Rudolf Stoll34(1847-1913) e Gustav Sennholz35 (n. 1850). É uma

Meister (n. 1809), ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1825 e tornou-se supervisor dos
jardineiros reais em São Petersburgo, na Rússia.
Rudolf Groebenscütz (n. 1812), ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1827 e tornou-se jardineiro
real em Odessa, na Ucrânia.
Nouvel (n. 1815), ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1830 e tornou-se jardineiro real em São
Petersburgo.
Rudolf Katzer (n. 1864), ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1884 e foi para Pavlovsk, na
Rússia, como jardineiro real.

32

Ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1876. Depois de um ano e meio como jardineiro sénior
em Ostprignitz, na Prússia, partiu, em 1880, para Riga, Letónia, e aqui trabalhou como diretor de jardineiros. Ao
longo do seu percurso profissional também fez projetos para parques e jardins na Estónia, na Ucrânia, em França e
na Alemanha. No início da sua atividade profissional, insurgiu-se contra o método de planeamento de Lenné-Meyer
ensinado na escola por Gustav Eichler que, na sua opinião, era muito estereotipado (Schurig, 2007).
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coincidência notável que dois graduados do mesmo ano de entrada, em 1880, F.
Kelbling (n. 1860) e Anton von Schmidt (n. 1862) tivessem sido diretores de jardins
das cidades de Roma e Atenas. Outro aluno que também esteve na região do
Mediterrâneo foi Walter Siehe (1859-1928)36 (Schurig, 2007).
O impacto da Escola Real de Formação de Jardineiros também foi sentido noutros
continentes. Wilhelm Schübeck37 (1861-1889) foi para Buenos Aires onde trabalhou
como diretor de jardins. Em 1911, Hans Wilhelm Wollenweber38 (1879-1949), foi
farmacologista no Ministério da Agricultura de Washington D. C. e distinguiu-se como
autor de artigos sobre micologia. Vários jardineiros iniciaram suas carreiras nas
colónias alemãs de África, onde permaneceram por um curto período. Uns tiveram
morte prematura e outros regressaram quando as colónias foram entregues, depois
da derrota da Alemanha na 1ª Guerra Mundial.
Hans Jencke (1850-1920) é outro antigo aluno cujo percurso académico e profissional
foi objecto de investigação de Joachim Wolschke-Bulmahn. Jencke fez a sua formação
na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1869-1870. Depois dos seus estudos,
trabalhou em Berlim (Moabit), França (Metz) e na Bélgica (Gande) e esteve de 1874
a 1875 em Knowsley, perto de Liverpool, para conhecer e avaliar estabelecimentos
de horticultura que aí existiam. Mais tarde esteve no Georgengarten, em Hanover,
e no Neuer Garten, em Potsdam. De 1879 a 1885 foi professor na Escola de Real
de Formação de Jardineiros. Desde 1884 foi jardineiro chefe em Berlin-Bellevue
(residência oficial do presidente da Alemanha) (Wolschke-Bulmahn, 2014).
Para a cidade do Porto, em Portugal, veio Emil David (1838-1873). De nacionalidade

Ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1868. Foi Professor em Klosterneuburg, perto de Viena,
e diretor do Instituto de Pomologia em Proskau, na Polónia, até 1912. Publicou, entre outras outras obras, um notável
estudo sobre pomologia austro-húngara (Schurig, 2007).

34

Ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1872. Tornou-se diretor de jardineiros em Viena e neste
cargo desenhou o Parque Türkenschanz.

35

Foi professor a partir de 1878 e viajou pela Asia Menor, Líbano em particular, tornando-se um famoso botânico e
taxonomista.

36

37

Ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1879.

38

Ingressou na Escola Real de Formação de Jardineiros em 1899.
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alemã, frequentou a Escola Real de Formação de Jardineiros no período 1856-1858.
A análise do texto de Clemens Alexander Wimmer, ‘A educação dos jardineiros da
corte’ (Die Ausbildung der Hofgärtner), publicado no livro ‘Prússia Verde. Jardineiros
da corte em Brandenburg-Prússia’ (Preußisch Grün. Hofgärtner in BrandernburgPreußen) (2004), permite-nos concluir que Emil David foi aluno de Meyer na disciplina
de projeto de parques e jardins (Landschaftsgärtnerei).
David chegou ao Porto em 1865, a convite da Sociedade do Palácio de Cristal
Portuense para a construção dos jardins do recinto que ia acolher a 1ª Exposição
Internacional Portuguesa em 1865. A Sociedade do Palácio de Cristal pretendia que
respondessem a “(...) um novo modelo originalmente emanado de Inglaterra e já em
voga na Europa. Para a sua concepção (...) consulta, em 1863, Peter Joseph Lenné,
arquiteto paisagista alemão e um dos mais conceituados do seu tempo. Lenné indica
um jovem formado pela Escola de Potsdam, da qual era diretor. Trata-se de Emílio
David, chamado de Berlim para conceber e dirigir as obras dos jardins.” (Marques,
2017: 25-26). David manteve-se na cidade do Porto até à sua morte, tornando-se
um reconhecido projectista. Os jardins que criou para o espaço público do Porto “(...)
abrangem os sítios mais emblemáticos e mais visitados pela população e marcaram,
com certeza, um estilo de concepção que correspondia à modernidade na arte dos
jardins na Europa.” (Marques, 2009: 191), até então desconhecido no Porto. Esta
abordagem transformou o paradigma do modelo de jardim vigente e marcou uma
nova era na arte dos jardins.

2.1.2. O Projeto de Jardins
Nos estados prussianos, a prática da arte dos jardins ao longo do século XIX esteve
profundamente ligada à Escola Real de Formação de Jardineiros. Neste subcapítulo,
através da apresentação de exemplos que fazem a história da arte dos jardins desta
época, procuraremos conhecer como é que os jardins paisagista e pitoresco se
manifestaram, em particular na Prússia, mas também conhecer a sua relação com a
Escola Real de Formação de Jardineiros.
O jardim paisagista na Prússia afirma-se, verdadeiramente, com a Escola Real de

74 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

Formação de Jardineiros. Mas o primeiro jardim deste estilo aqui construído, de
acordo com Gräfin zu Dohna Ursula (1986), data do fim do século XVIII. Trata-se
do Jardim Sanspareil, de Margravine Wilhelmine, irmã do rei Friedrich der Große
(Frederico, o Grande), localizado em Bayreuth, na Bavaria, numa zona rochosa com
um bosque de faias, representando os cenários das aventuras narradas no famoso
romance de Fenélenon, Les Aventures of Télémaque (Dohna, 1986).
Mas um dos exemplos mais notáveis da ‘nova arte’ (Gothein, 1979) e que inspirou a
criação de muitos jardins ao longo do século XIX, incluindo os Parques e Jardins Reais
de Potsdam, como veremos mais à frente, é o Parque Wörlitz (Gartenreich DessauWoerlitz) (Figura 2.15). Localizado no principado de Anhalt-Dessau, delimitado pelos
rios Elbe e Mulde foi construído entre 1765 e 1817 pelo Príncipe Franz de AnhaltFig. 2.15 - Parque Wörlitz
(Gartenreich DessauWoerlitz). Localizado
entre os rios Mulde e
Elbe, no estado federal
alemão Sachsen-Anhalt,
esta paisagem cultural
criada na segunda
metade do século
XVIII faz parte, desde
novembro de 2000, do
Património Mundial da
UNESCO.
2.15.a Plano para a
paisagem de Wörlitz,
autor desconhecido,
1870-1880.
2.15.b Fotografia aérea,
2006.

Dessau (1740-1817), com o apoio dos jardineiros Eyserbeck, Neumark e Schoch.
Perto da cidade de Dessau, a paisagem de Wörlitz notabiliza-se também pela procura
de modernidade, com expressão em construções que marcaram o início da sociedade
industrial do século XIX, como a construção de pontes. Como refere Lee:
“Not only did the gardens embrace and enclose working architectural fields,
but the entire principality boasted the most modern system of roads and dikes
in the German territories. The main highways were ligned with fruit trees,
and even the gardens themselves became didactic landscapes celebrating
the earliest achievements of industrial construction, including a miniaturized
replica of the first cast-iron bridge at Coalbrookdale, England.” (Lee, 2014:
170).
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Marie Luise Gothein, noutra perspectiva, acrescenta: “The prince found a beautiful
lake of a good shape; he cut fresh creeks and inlets, and united these with small
streams passing through canals, so that each Island thus formed was a complete
picture, with one or more buildings as accessories. In this way the prince attained the
first essentials: variety and contrast.” (Lee, 2014: 303).
Este parque é um excelente exemplo da aplicação dos princípios filosóficos do
Iluminismo, da filosofia de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), do pensamento
de Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) e da estética de Johann Georg
Sulzer (1720-1779) (UNESCO, s.d.). A sua criação tem por base um programa de
reforma cultural e social encetado pelo Príncipe Franz de Anhalt-Dessau e pelo seu
amigo e arquiteto Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736-1800), e decorre das
diversas viagens que fizeram a Inglaterra e Itália, onde conheceram exemplos de
jardins criados no estilo paisagista e os modelos da arquitetura clássica. Com esta
intervenção na paisagem de Wörlitz pretenderam transformar a estrutura social e
política feudal vigente numa estrutura progressista baseada numa economia agrícola
mais produtiva, sem esquecer a importância da arte e da estética (UNESCO, s.d.).
Durante cerca de 50 anos, foi criada uma paisagem ordenada artisticamente, não
negligenciando os aspetos económicos associados, com uma rede de relações
visuais entre os diversos jardins do parque, levando à criação de um parque paisagista
numa escala única na Europa. Este parque, pelo seu conceito e escala, na opinião de
Harald Linke, marca o início do planeamento paisagístico na Europa (Linke, 1986).
Durante décadas, o Parque Wörlitz foi considerado um exemplo pioneiro em todo
o estado prussiano. Charles Joseph (1766-1814), Príncipe de Ligne, um nobre e
homem de letras belga, no seu livro Coup d’oeil sur Beloeil, de 1781, mostrou uma
clara preferência pelo novo estilo de jardins aqui criado, e sobre Wörlitz escreveu:
“It is an urgent need for me, to admire, and at least I have been able to satisfy
this need. Gardeners, painters, philosophers, poets, go to Wörlitz! You will
relish the very name of pleasure. (…) Nobody had, before him [Prince Franz],
neither in Germany nor in France, made such garden-grounds (…) The
Prince, who is loath to do his subject the least hurt, has in the creation and
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maintenance of his gardens paid such attention to economy that one must
know of his talent for management to believe it possible that all this has
cost too little. I do it wrong to call that a garden which is wholly treated as a
landscape and which extends from his residence in Dessau as far as Wörlitz:
as his canals, his splendid meadows and the masses of oaks, plane trees,
Italian poplars, spruce and so on connect the houses to each other (…)”
(Ludwig, 2007: 40).
Este parque exerceu uma grande influência nos jardins da nobreza da Prússia, mas
a sua importância ganhou forte expressão com Friedrich Wilhelm IV (1795-1861),
quando, em 1840, já como rei da Prússia, ordena que Lenné remodele a paisagem
de Potsdam do seguinte modo: “The Duke of Dessau has made a garden of his entire
land (...) my lands are too large for that. But, out of the surroundings of Berlin and
Potsdam I could, little by little, make a garden (...) make me a plan.” (Trauzettel, 2007: 41).
Um outro exemplo notável que seguiu os princípios deste novo estilo iniciado em Wörlitz
é o Englische Garten (Figura 2.16), criado por Friedrich Ludwig von Sckell39 (17501823),

em

Munique.

Em 1789, o príncipeeleitor
Karl

da

Baviera,

Philipp

Theodor

(1724-1799),

ordenou

a criação de um grande
parque

Fig. 2.16 - O Jardim
Inglês (Englischer
Garten), em Munique,
da autoria de Friedrich
Ludwig von Sckell (17501823).

público

em

Munique no novo estilo
paisagista, a Benjamin
Thompson

(1753-

Descendente de uma família de jardineiros, recebeu formação em horticultura em Schwetzingen, na Prússia,
onde o seu pai trabalhou. Depois estudou na cidade alemã Bruchsal e também em Paris, no Jardin des Plants e
em Versalhes. De 1773 a 1777 esteve em Inglaterra, onde conheceu o estilo paisagista. Após o seu regresso à
Prússia criou novos e transformou antigos parques e jardins barrocos no novo estilo trazido de Inglaterra. Em 1803
foi convidado para trabalhar em Munique, onde adquiriu o posto de jardineiro real. Nesta cidade, em 1789-1807, criou
o Englischer Garten, o primeiro jardim público da Prússia. Também transformou jardins barrocos ou parte deles em
jardins paisagistas, como Schönbusch, perto de Aschaffenburg, e Nymphenburg, em Munique (Burmil et al., 2011).

39
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1814), de nacionalidade americana, e ao alemão Friedrich Ludwig von Sckell, que
havia participado na construção do Parque do Palácio de Schwetzingen, na cidade
com o mesmo nome, em Baden-Württemberg40. Em Munique, concebeu um parque
onde criou lagos de configuração naturalizada e introduziu plantas essencialmente da
região e organizadas em maciços, também estes de formas naturalizadas.
Também influenciado por Wörlitz e pelas viagens que fez a Inglaterra, o Príncipe
Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (1785-1871), nas palavras de Marie
Luise Gothein, “(...) a new inspired prophet of ladscape gardening in the young,
good-looking, enthusiastic” (Gothein, 1979: 318), foi uma figura marcante na história
do jardim paisagista na Alemanha: “Pückler appears one the one hand as the man
who proved the grandeur and importance of landscape gardening and made it live”
(Gothein, 1979: 321).
Pückler-Muskau foi um estudioso do modelo de base naturalista, considerado como
um dos paisagistas que gozou de maior reputação no século XIX. Interessou-se
desde cedo pela jardinagem paisagista, encorajado pelo grande poeta da Prússia,
Johann Wolfgang von Goethe (1749- 1832). Em 1812, numa visita que Pückler fez a
Goethe, em Weimar, este ter-lhe-á dito: “Follow this direction. You seem to have a flair
for it. The study of nature is most rewarding if also most unfathomable - it makes those
happy who want to be.” (Bowe, 1995: 192). Pückler-Muskau influenciou fortemente o
desenho dos jardins através de um conjunto de projetos que desenvolveu e também
dos textos que publicou. Introduziu novas abordagens, como é exemplo o carpetbedding, em alemão Teppichgärtenerei, que surgiu em Inglaterra no fim da década de
1860 (Elliott, 1986). É reconhecido, sobretudo, por dois parques que criou – Muskau
(1811-1845) e Branitz (1846-1871) –, nos quais, segundo José Duarte de Oliveira
Junior, “mostrou bem a que altura póde atingir a arte da architectura dos jardins
quando é inspirada pelo talento e devidamente dirigida” (Oliveira Junior, 1872: 55).
O Parque Muskau (Figura 2.17), localizado em torno do seu castelo em Bad Muskau,

No século XVIII foi a residência de verão da corte de Palatine. O Palácio, originalmente um castelo medieval, foi
reconstruído e ampliado após a sua destruição na Guerra dos Trinta Anos. A reconstrução foi feita a cargo de Karl
Theodor, nomeado Eleitor da Palestina em 1743.

40
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Fig. 2.17 - Obras de
Hermann von PüklerMuskau.
2.17.a Plano do Parque
e Arboreto de Muskau,
1834.
2.17.b Estudo para o
jardim de August Wilhelm
Schirmer.

foi iniciado em 1815, quando o príncipe fez um apelo à população de Muskau para
vender terrenos adjacentes aos seus para a criação do parque (Günther, 1986). Os
trabalhos foram dirigidos pelo próprio príncipe e pelo jardineiro Jakob H. Rehder
(1790-1852) e fortemente influenciados pela obra de Humphry Repton (1752-1818).
Os ambiciosos esquemas de Pückler para a transformação do seu parque em Muskau
deixaram-no financeiramente fragilizado, tendo sido obrigado a vendê-lo em 1846. O
príncipe Friedrich da Holanda comprou o parque e, com a ajuda de Eduard Petzold
(1815-1891) que aqui se manteve como diretor do jardim entre 1852 e 1881 (Günther,
1986a), continuou os trabalhos. Depois da venda do Parque Muskau, Pückler iniciou
em 1846 a criação de outro parque numa propriedade da família, em Branitz (Figura
2.18). Prosseguiu os trabalhos até à sua morte em 1871 (interrompidos apenas
por uma viagem que fez
a Inglaterra em 1851),
tendo sido concluídos pelo
seu sobrinho em 1910
(Günther, 1986b).
Para

além

da

criação

destes dois parques, em
1843 Pückler participou
na elaboração do Parque
Fig. 2.18 - Plano geral
para o Parque Branitz,
1903.

Babelsberg, em Potsdam,
localizado ao longo do
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rio Havel, que já havia sido iniciado por Peter Joseph Lenné uma década antes.
Aconselhou e influenciou o desenho de outros parques, como Bad Liebenstein, Tiefurt
e Ettersburg, perto de Weimar. Este último foi executado por Petzold e Coblenz, que
transformaram a floresta densa aqui existente num parque pitoresco.
A sua obra escrita, juntamente com os parques
da sua autoria, exerceu uma forte influência
na concepção de parques e jardins e no
entendimento da paisagem na sua época. Após
a sua visita a Inglaterra em 1851, escreveu um
conjunto de textos onde registou as impressões
adquiridas nas suas viagens. No livro ‘Notas
sobre Jardinagem Paisagista’ (Andeutungen
über Landschaftsgärtnerei, verbunden mit der
Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in
Muskau) (Figura 2.19), escrito originalmente
em 1834, em lingua alemã, e traduzido para
a lingua inglesa em 1917 com o nome Hints
on Landscape Gardening, Pückler lançou os

Fig. 2.19 - Capa do
livro ‘Notas sobre
Jardinagem Paisagista’
(Andeutungen über
Landschaftsgärtnerei,
verbunden mit der
Beschreibung ihrer
praktischen Anwendung
in Muskau), da autoria de
Hermann von PüklerMuskau, publicado em
1834.

princípios e ideias para o projeto de paisagem
na sua época. Também através dos textos e
trabalhos do seu discípulo Petzold, autor do
livro ‘O Parque Muskau’ (Der Park von Muskau
: für Freunde der Landschaftsgärtnerei und den
Fremden zum Wegweiser), publicado em 1856
(Figura 2.20), as suas ideias foram largamente
conhecidas não só na Europa, mas também
nos Estados Unidos da América (EUA).
Da obra ‘Notas sobre Jardinagem Paisagista’
transcrevemos um excerto com uma breve
descrição do Parque Muskau:

Fig. 2.20 - Capa do
livro ‘O Parque Muskau’
(Der Park von Muskau
: für Freunde der
Landschaftsgärtnerei
und den Fremden zum
Wegweiser), 1856.
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“(...) the whole is broken down into three sections – namely, the palace park,
the spa park, and the outer park – each with its own special pleasure deriving
from its location. Each of these offers sufficient area and material for a
carriage ride. The first is bounded partly by a tall wooden fence that is always
hidden from view by extensive plantings, and partly by the Neisse River; the
second is bounded on the half facing the town by a similar fence and then
by deep trenches and wide blackthorn plantings. The third is bounded on all
sides by acacia, thorn, and honey locust hedges at least ten feet wide, which
are completely impenetrable by man or beast and make do with the worst
soil.” (Pückler-Muskau, 2014: 193).
Nos EUA, a segunda geração de arquitetos paisagistas do país, à qual pertenciam
Charles Eliot (1859-1897), Samuel Parsons (1844-1923) e Henry Vincent Hubbard
(1875-1947), foi muito influenciada pelo trabalho do príncipe alemão. Foi sentida
em primeiro lugar através do seu aluno, Adolph Strauch (1822-1883) que emigrou
para os EUA, onde foi nomeado superintendente do cemitério de Spring Grove, em
Cincinnati, em 1855. A criação do cemitério, de acordo com o estilo paisagista, como
aprendeu durante o período que trabalhou com Pückler, influenciou fortemente o
desenho dos cemitérios nos EUA durante muito tempo.
Mas a influência de Pückler nos EUA tornou-se mais óbvia após a visita de Charles
Eliot a Muskau, em 1886, que numa carta faz as seguintes observações: “Altogether it
is the most remarkable and lovable park I have seen on the Continent.” (Bowe, 1995:
194). Quando regressa aos EUA, em 1891 apresentou uma comunicação para a
Sociedade de Arquitetos de Boston na qual enfatizou o poder transformador do projeto
da paisagem de Muskau, bem como a maneira pela qual a paisagem e a vegetação
nativas podiam ser usadas como inspiração para a criação de magníficos parques.
O interesse americano sobre Pückler provocado por Eliot, despertou a curiosidade
de Samuel Parsons, membro fundador da American Society of Landscape Architects
(ASLA) e diretor dos parques de Nova York que, também ele, realizou uma visita a
Muskau em 1906. Sobre esta visita fez a seguinte apreciação: “it is difﬁcult to ﬁnd
anywhere in Europe a purer example of the natural style than in the parks of New
York.” (ibid.: 196). Anos depois, em 1917, foi feita a primeira tradução para inglês do
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livro de Pückler, com o prefácio de Samuel Parsons, com o título Hints on Landscape
Gardening, como já foi referido.
Outra figura pioneira na afirmação do jardim paisagista na Prússia foi Peter Joseph
Lenné, um dos mais importantes jardineiros paisagistas prussianos do século XIX.
Durante quase meio século criou numerosos jardins, parques e praças nas cidades
de Potsdam e Berlim e desenhou a paisagem do rio Havel, entre estas duas cidades,
de acordo com os princípios da Land Embellishment (Landesverschönerung), que
combina em grandes propriedades, o útil (agricultura) com o belo (jardinagem
paisagista) (Gröning, 2002).
A este respeito, Harald Linke, professor da Universidade Técnica de Dresden, resume
os princípios de planeamento paisagístico que Lenné formulou há cerca de 200 do
seguinte modo: 1) Todas as intervenções na paisagem devem trazer benefícios
económicos sem perturbar o seu equilíbrio; 2) Deverão atender às condições do
local; 3) Deverão ligar a economia com a beleza (Linke, 1986).
Após a viagem que fez a Inglaterra, em 1824, tornou-se um adepto convicto do estilo
que se difundiu pela Europa, o jardim paisagista. Num relatório que documenta esta
viagem, Lenné regista algumas observações sobre Wörlitz, onde reconhece a sua
semelhança com a paisagem inglesa. Acrescenta que desejava copiar o trabalho
do Príncipe Franz de Anhalt-Dessau nos seus próprios projetos, aperfeiçoandoos através da abertura de longas filas de choupos que tipicamente alinhavam as
estradas alemãs, “to reveal groupings of hardwood and fruit trees loosely arranged in
the manner of paitings.” (Lee, 2014: 170).
Quando Lenné iniciou o seu trabalho ao serviço de Friedrich Wilhelm IV, em 1816,
então ainda príncipe herdeiro da Prússia, a cidade de Potsdam contemplava já um
elevado número de palácios com grandes parques e jardins. O Palácio Sanssouci, o
primeiro palácio real criado em Potsdam para residência de verão de Friedrich II, o
Grande, havia sido construído em 1745. Ainda no seu reinado foram construídos o
Palácio da Galeria de Imagens (Bildergalerie), o Palácio das Novas Câmaras (Neue
Kammern), o Pavilhão Chinês (Chinesisches Haus), o Novo Palácio (Neues Palais),
Beldevere no Morro Pentecostal (Belvedere auf dem Klausberg). Após o Congresso

82 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

de Viena, em 1815, com o território alemão fora do domínio de Napoleão, cujas tropas
ocuparam a Prússia desde 1806, o rei da Prússia, Friedrich Wilhelm III (1770-1840),
iniciou uma nova era de crescimento e afirmação da vitalidade política. Em Potsdam,
construiu novos palácios e recuperou os parques e jardins que haviam ficado
danificados nos anos de guerra. Era este o contexto de Potsdam quando Lenné foi
contratado para fazer a remodelação e também para conceber e criar novos jardins
tendo sido, em 1854, nomeado diretor dos Parques e Jardins Reais de Potsdam
(Hofgartendirektor) por Friedrich Wilhelm IV.
O trabalho mais notável que realizou foi a intervenção na paisagem de Potsdam, o ‘Plano
de Embelezamento para os arredores de Potsdam’ (Figura 2.21). Habilmente, Lenné
ligou os jardins e parques dos palácios reais à paisagem envolvente. Com Sanssouci
no centro (Figura 2.22), esta paisagem compreende um cinturão de parques que se
estende em redor do rio Havel e que abrange a ilha Peacock a norte, Caputh a sul
(Figura 2.23), Babelsberg a este (Figura 2.24) e Werder a oeste. Guiado pelo conceito
de Landesverschönerung (Land Embellishment) procurou transformar a região de
Potsdam numa “(…) gardened landscape, a quilted fabric of fields, orchards, vineyards,
pastures, lakes, and villages that was interspersed with the country residences of

Fig. 2.21 - ‘Plano
de Embelezamento
para os arredores de
Potsdam’, da autoria de
Peter Joseph Lenné e
desenhado por Gerhard
Koeber, fotografia de
Daniel Lindner 1833.
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the royal family.” (Lee, 2014:
169-170).
Nos

parques

reais

localizados nas colinas de
Potsdam com vistas para
o rio Havel, de onde se

Fig. 2.22 - Paisagem de

via também parte do rio

Potsdam em redor do rio
Havel, intervencionada

Spree, Lenné aproveitou a
topografia, incomum nesta
região

maioritariamente

por Peter Joseph Lenné,
na qualidade de diretor
dos Parques e Jardins
Reais de Potsdam.

plana para criar uma série
de vistas que ligavam os
palácios

reais

através

de

enquadramentos

estruturados e a localização
de marcos na paisagem.
Os jardins de Lenné estão
muito alinhados com o estilo
de Humphry Repton e com os
princípios do gardenesque,
defendido por John Claudius
Loudon
(Haney,

Fig. 2.23 - Plano para
o Jardim do Palácio de
Caputh, da autoria de
Peter Joseph Lenné, por
volta de 1828.

(1783-1843)
2010)

(Downing,

2007). Estas tipologias, de
base

naturalista,

surgem

da vontade de imitar a
natureza
são

no

jardim

representadas

e
por

caminhos sinuosos, assim
desenhados para fomentar
a contemplação do jardim,

Fig. 2.24 - Vista sobre
Tiefer See em direção ao
Palácio de Babelsberg.
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onde artisticamente se dispõem grupos de plantas exóticas e exuberantes, bordaduras
mistas e elementos construídos (Haney, 2010). A concepção de base paisagista
guiava a organização dos grandes parques públicos e dos parques das grandes
propriedades privadas, como é o caso do Parque Sanssouci (Figura 2.25), no qual,
as zonas em redor dos palácios eram cedidas para os jardins floristas, formando
um estilo misto que viria a ser designado na Alemanha de ‘estilo Lenné-Meyer’ por
ter sido desenvolvido intensamente por Lenné e Gustav Meyer, o seu aluno mais
próximo41, e que influenciou a arte dos jardins durante grande parte do século XIX na
Prússia.

Fig. 2.25 - O Parque
Sanssouci.
2.25.a Plano para o
Parque Sanssouci, autor
desconhecido, entre 1775
e 1787.
2.25.b Plano a
remodelação do Parque
Sanssouci, da autoria
de Peter Joseph Lenné,
1816.
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Na segunda metade do século XIX, a cidade de Berlim cresceu muito, tornando-se
a maior cidade dos estados prussianos, obrigando à necessidade de planeamento.
O Plano Hobrecht, assim designado em homenagem ao seu autor, James Hobrecht
(1825-1902), diretor de planeamento urbano da Prússia, é um importante exemplo.
Este plano que visava o desenvolvimento dos arredores de Berlim foi elaborado em
1862 para um horizonte de 50 anos. O plano não só abrangia a área em torno das
cidades de Berlim e Charlottenburg, mas também um grande perímetro regional,
preparando a cidade e os seus municípios vizinhos para o que viria a ser a ‘Grande
Berlim’ em 1920, que ampliou enormemente a dimensão e a população da capital
da Alemanha. O plano de Hobrecht é frequentemente comparado à reestruturação
de Paris realizada pelo Barão Haussmann, pois também resultou na criação de
amplas avenidas, grandes parques, praças urbanas e projetos de modernização de
infraestruturas, como o saneamento.
Lenné teve um papel importante nesta transformação, tendo, participado em trabalhos
previstos neste plano, tanto no centro de Berlim como nos seus subúrbios, como é o
caso de Moabit e Tempelhof (Curl, 2016). Da sua intervenção destaca-se o plano para
a cidade de Berlim – ‘Plano de embelezamento para o perímetro de Berlim e seus
arredores imediatos’ (Schmuck und Grenzzüge von Berlin mit nachster Umgegend)
(Figura 2.26). Neste plano apresentado em 1840, Lenné reconheceu que a situação
exigia uma abordagem diferente, afastando-se da estratégia tradicional. Em vez de
estabelecer normas sobre os detalhes das construções, procurou, essencialmente,
definir onde não poderia haver construções (Lee, 2014). Como o historiador Ulrich
Reinisch observou, era uma estratégia de ‘espaço aberto’, e não de ‘arquitetura’ (Lee,
2014). Para além destes trabalhos, a sua intervenção mais conhecida na capital é
a reformulação do Parque Tiergarten (Figura 2.27) no qual aplicou os princípios do
estilo paisagista.

Para além de Meyer, na biografia sobre Peter Joseph Lenné, Von Klaus von Krosigk (1987) indica outros nomes de
alunos talentosos que, após a conclusão do curso trabalharam com Lenné:
• A. G. Klengel (1809-1843) - Lenné confiou a Klengel, em 1833, o cargo de inspetor de Tiergarten, em Berlim;
• G. Koeber (m. 1852) - assumiu o cargo de inspetor de Tiergarten após a morte de Klengel;
• J. Hartwig (n. 1823);
• E. Nietner (1842-1909).

41
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Fig. 2.26 - ‘Plano de
embelezamento para o
perímetro de Berlim e
seus arredores imediatos’
(Schmuck und Grenzzüge
von Berlin mit nachster
Umgegend), da autoria
de Peter Joseph Lenné e
Gustav Meyer, fotografia
de Jörg P. Anders,
litografia,1840.

Para além destes projetos em
Potsdam e Berlim, também foi
autor de outros projetos noutros
locais da Prússia. Na década
de 1850 foi conselheiro de

Fig. 2.27 - Plano da
proposta de remodelação
do Parque Tiergarten,
em Berlin, da autoria de
Peter Joseph Lenné e
desenhado por Gerhard
Koeber, 1840.

planeamento de várias cidades,
como

Dresden,

Leipzig

e

Munique (Curl, 2016). Realizou
diversos parques municipais em
Magdeburg (1824) (Figura 2.28),
Frankfurt am Oder (1835), Dresden (1859) e Colónia, onde realizou o seu último
trabalho, o parque ‘Flora’, em 1862 (Krosigk, 1987).
Muito cedo na sua carreira, no início da década de 1820, Lenné apresentou três
importantes propostas que tiveram um papel relevante na difusão do modelo do
jardim paisagista e na promoção da atividade hortícola. A primeira, em 1822, foi
a criação da Associação para o Avanço da Jardinagem nos Estados Prussianos
Reais (Deutsche Gartenbaugesellschaft), em 1823, a criação do Viveiro Real e a
Escola Real de Formação de Jardineiros, de que nos ocupámos no subcapítulo
anterior.
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Muitos

autores

consideram

que

verdadeiro

espírito

o

do jardim paisagista
na Alemanha morreu
com

Peter

Lenné
Contudo,

Joseph

em
na

1886.
arte

dos jardins, deixou
muitos

seguidores

que continuaram o
seu legado. É o caso
dos antigos alunos
da Escola Real de Formação de Jardineiros que ocuparam o cargo de diretor dos
Parques e Jardins Públicos de Berlim, desde 1870, quando a Câmara Municipal
de Berlim (Zweckverband Groß-Berlin) criou uma direção para a elaboração,
construção e gestão dos parques e jardins públicos da cidade, até 1928, como já
referido no subcapítulo anterior.
Gustav Meyer, pode-se dizer que foi o continuador mais evidente do trabalho de
Lenné. Anos antes de assumir as funções de primeiro diretor do serviço de Parques e
Jardins Públicos de Berlim, Meyer foi encarregado de elaborar projetos para parques
e jardins em Berlim, como o Parque Friedrichshain, construído entre 1846 e 1848;
o Parque Treptower, considerado o primeiro parque público (Volkspark) de Berlim,
cujo projeto, elaborado em 1864, só foi construído em 1876-1888, já com Meyer
como diretor dos Parques e Jardins Públicos de Berlim. Neste cargo, foi autor de um
número considerável de parques, como o Parque Plänterwald, cuja obra foi iniciada
em 1873; o Parque Humboldthain, construído em 1869-1870; o Parque Kleiner
Tiergarten, entre outros (Günther, 1986). Refere-se também o projeto para o ‘Jardim
da Prússia’, elaborado para a Exposição Mundial de Paris de 1867 (Figura 2.29).
Meyer foi autor de dois livros. O primeiro foi publicado em 1860 com o nome ‘Manual da
Bela Arte da Jardinagem, com ênfase na execução de jardins, parques, etc.’ (Lehrbuch
der Schönen Gartenkunst. Mit Besonderer Rücksicht auf der Praktische Ausführung
von Gärten, Parkanlagen U.S.W.) (Figura 2.30). No segundo, publicado em 1873,
intitulado ‘Arte dos Jardins’ (Lehrbuch der Schönen Gartenkunst), sistematizou os

Fig. 2.28 - Planta do
Parque Municipal da
cidade de Magdeburg,
Alemanha, da autoria
de Peter Joseph Lenné,
1824.
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Fig. 2.29 - Plano e
gravuras do jardim do
pavilhão alemão para a
Exposição Universal de
Paris em 1867, da autoria
de Gustav Meyer.

princípios do estilo de jardim que praticava e que combinava o estilo formal com
o jardim paisagista, designado por ‘estilo misto’. O livro teve muito sucesso, tendo
sido adoptado como guia oficial pela Associação Alemã de Artistas de Jardim (Verein
Deutscher Gartenkünstler), em 1887, e já no início do século XX, serviu de base
para as palestras sobre este tema, ministradas pelo professor Hans M. Misvaer, na
Noruega (Birli, 2011).
Depois dos jardineiros paisagistas seguidores de Lenné e Meyer, nas últimas décadas
do século XIX vieram os reformadores, como Hermann Mächtig42 (1837-1909) e
Fritz Encke43 (1861-1931). Estes pretendiam afastar-se do ‘estilo Lenné-Meyer’
De origem polaca, em 1852-1853 teve uma aprendizagem em Mohnhaupt, Vratislávia, na Polónia. Frequentou a
Escola Real de Formação de Jardineiros em 1854-1856. A partir de 1864, trabalhou nos Parques e Jardins Reais de
Potsdam, com Peter Joseph Lenné e Gustav Meyer. Em simultâneo, foi professor na Escola Real de Formação de
Jardineiros (de 1865 a 1872) e jardineiro real em Potsdam (de 1870 a 1875). De 1875 a 1877, foi inspetor de jardins
da cidade de Berlim e, após a morte de Gustav Meyer, foi nomeado diretor dos Parques e Jardins Públicos de Berlim,
funções que ocupou de 1877 a 1909.

42

Natural de Oberstedten, perto de Frankfurt, foi aprendiz no viveiro de Julius Fischer em Hamburg no período de
1877 a 1879. De 1879 a 1880, trabalhou como jardineiro no Jardim Inglês, em Hamburgo. Frequentou a Escola
Real de Formação de Jardineiros em 1880-1882. Entre 1883 e 1884, trabalhou em viveiros em Erfurt e Chester,
em Inglaterra, e também em Berlim, na administração municipal de jardins. Foi professor de jardinagem na Escola
Real de Formação de Jardineiros de 1890 a 1902. Em 1897 foi inspetor dos Parques e Jardins Reais de Potsdam
e, em 1899, diretor. Desde 1903, foi diretor dos Parques e Jardins Públicos de Colónia. Os seus trabalhos mais
importantes nestas funções são: Klettenberg Park (1905-6), Vorgebirgspark (1912) e Kleine Alhambra (1914), bem
como o cinturão verde da cidade de Colónia.

43
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continuamente repetido, e também da
imagem do jardineiro paisagista que
então vigorava (Kühn, 2003). Já nos
anos que antecederam a 2ª Guerra
Mundial, a Escola Real de Formação
de Jardineiros foi um importante
centro de difusão da nova ideologia
hortícola desenvolvida no início do
século XX por Willy Lange (18641941), então docente desta Escola,
que teve expressão no chamado
‘Jardim Natural’ (Naturgarten), de que
falaremos no próximo subcapítulo.
Este estilo de jardim foi defendido
por Lange na sua obra ‘O jardim dos

Fig. 2.30 - Capa e
imagens do primeiro
livro de Gustav Meyer,
publicado em 1860,
‘Manual da Bela Arte da
Jardinagem, com ênfase
na execução de jardins,
parques, etc.’ (Lehrbuch
der Schönen Gartenkunst,
mit Besonderer Rücksicht
auf die Praktische
Ausführung von Gärten‚
Parkanlagen U. S. W.).
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tempos modernos’ (Gartengestaltung der Neuzeit), publicada em 1907. Lange aplicou
estas ideias à concepção de jardins e também ao ensino, tendo introduzido novos
temas de estudo na Escola, como a paisagem, a ciência natural e a fisiologia vegetal
(Wolschke-Bulmahn, 1992).
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2.2. Dos Jardineiros Paisagistas aos Arquitetos Paisagistas
O período de viragem do século XIX para o século XX foi marcado por uma série de
movimentos artísticos que reclamavam novos paradigmas. Neste subcapítulo faremos
a caracterização deste período de transição, orientada para as transformações
ocorridas no campo das artes que tiveram repercussões no trabalho da Arquitetura
Paisagista, tanto no que diz respeito à formação académica, com a criação de um
curso universitário, como no que se refere à prática, com expressão no ‘Jardim
Arquitetónico’ e ‘Jardim Natural’, estilos de jardim emergentes naquela época.
O movimento Arts and Crafts, que surgiu em Inglaterra na segunda metade do século
XIX, inaugura uma era de grandes transformações. Com uma duração relativamente
curta, mas com uma ampla difusão das suas ideias, associada ao forte mediatismo
dos seus fundadores, William Morris (1834-1896), exerceu uma grande influência
sobre outros movimentos artísticos, tanto na Europa como na América do Norte, tais
como a Art Nouveau, Wiener Werkstätte, Prairie School, Bauhaus ou o Modernismo.
De facto, ao nível da arte dos jardins, o movimento Arts and Crafts reflete as correntes
de agitação na arquitetura e design (Tankard, 2004) e traduz-se, em conceito, na
criação de jardins arquitetónicos em vez de floristas, com uma escala íntima, com
cores e texturas suaves, equilibradas com a casa e muitas vezes distinguidas por
elementos arquitetónicos, como casas de jardim, pombais e pérgulas, tudo construído
com os materiais locais da região (ibid.), rejeitando os jardins floristas da era vitoriana
e também da natureza idealizada do estilo paisagista do século XVIII.
Este novo modelo de concepção de jardins de inspiração vernácula e traçados
regulares, defendido por arquitetos como John Dando Sedding44 (1838-1891),
Reginald Bloomfield45 (1856-1942), Francis Inigo Tiggs46 (1866-1950) entre outros,

Em 1891 publicou o livro Garden-craft Old and New, o que estabeleceu as bases para o movimento Arts and Crafts
no início de 1900. Em 1893, publicou o livro Art and Handicraft.

44

Através do seu influente livro Formal Garden in England (ilustrado por Inigo Thomas) com a primeira publicação em
1892, foi o primeiro a adotar a palavra ‘formal’ para descrever o jardim arquitetónico e renascentista (Tankard, 2004)
(Wolschke-Bulmahn, 2004).

45

Publicou diversas obras, nomeadamente: Some Architectural Works of Inigo Jones (1901); Formal Gardens in
England and Scotland (1902); The Art of Garden Design in Italy (1906); Town Planning, Past, Present and Possible
(1909); Garden Craft in Europe (1913); Gardens Old and New (1901-1907).
46
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suscitou acesos debates que colocaram arquitetos contra horticultores, já que os
arquitetos defendiam para o jardim a aplicação de princípios estéticos análogos
ao traçado geométrico da casa (ibid.). Thomas Mawson (1861-1933), através dos
seus projetos de jardins, muitos deles reunidos no seu livro The Arts and Crafts of
Garden Making, publicado em 1900, nos quais procurou “reunir o jardim silvestre e
informal com o jardim arquitectónico” (Marques, 2009: 215), superou o fosso então
estabelecido entre a horticultura e a arquitetura (Tankard, 2004). Do mesmo modo, a
ação de Gertrude Jekyll47 (1843-1932) e de William Robinson48 (1838-1935), ambos,
com um excelente conhecimento de horticultura e autores de publicações muito
influentes, introduziram as bordaduras vivazes que suavizavam as linhas rígidas da
arquitetura que “viriam a ser uma marca dos jardins do movimento Arts and Crafts”
(Marques, 2009: 213).
Também na Alemanha, a perspetiva reformadora no campo das artes trouxe
mudanças profundas no estilo de jardim, para as quais contribuíram, com uma
expressão mais ou menos acentuada, as novas ideias que surgiram no domínio da
arquitetura. São exemplos, entre outras, a Associação Alemã de Artesãos (Deutscher
Werkbund49 (DWB)), fundada em 1907, em Munique, sob a liderança do arquiteto
Hermann Muthesius (1861-1927), que introduziu o movimento Arts and Crafts na
Alemanha. A Bauhaus50 , também herdeira da ideologia do movimento Arts and Crafts
A reputação de Jekyll assenta na sua escrita e nos jardins que projetou individualmente e em associação com o
arquiteto Edwin Lutyens. Defensora do ‘Jardim Natural’, acrescentou às teorias do seu colega William Robinson uma
sensibilidade que lhe faltava (Tankard, 2004). Publicou muitos artigos na revista de Robinson, The Garden, e noutras,
como a Country Life, e escreveu vários livros de sucesso. São exemplos as obras Wood and Garden (1899), Colour
in the Flower Garden (1908) e Gardens for Small Country Houses, com Lawrence Weaver (1912).

47

48
William Robinson, considerado o pai do ‘Jardim Selvagem’ (Wild Garden), defendia a utilização de plantas nativas
inglesas que William Morris usou nos papéis de parede e nos trabalhos têxteis. No livro Garden Design and Architects,
faz uma crítica aos livros de Sedding e de Bloomfield. Os numerosos livros de William Robinson, em particular os
seus dois livros mais importantes, The Wild Garden (1870) e The English Flower Garden (1883), como a revista que
publicava, The Garden, despertaram o interesse para a utilização das plantas indígenas.

Faziam parte desta associação arquitetos, artistas, artesãos, industriais e também jornalistas que se propunham
estreitar as relações entre as artes, a industria e o comércio artesanal. Até à 1ª Guerra Mundial, a DWB manteve-se
muito ativa, influenciando outras escolas na Alemanha com a ideia de reconciliar a arte com a máquina. Dos seus
fundadores destacam-se Peter Behrens, Walter Gropius e Mies van der Rohe.

49

Em Weimar, Henry van de Velde, destacado arquiteto e designer belga do movimento Art Nouveau, fundou a Escola
de Artes e Ofícios de Weimar. Van de Velde abandonou a Escola e foi recomendado para o seu cargo o arquiteto
Walter Gropius. A proposta de Gropius de unir a Escola de Artes e Ofícios à Escola de Artes de Weimar foi aceite
e, em 1919, foi inaugurada a primeira e mais importante escola de design estadual de Weimar, como o nome de
Bauhaus. Em 1933 foi fechada pelo 3º Reich.
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contra a produtividade anónima dos objetos que surgem com a revolução industrial,
transformou o pensamento do século XX no campo das artes e da indústria.
Igualmente, o estilo holandês De Stijl, teve implicações na Alemanha defendendo
uma abordagem abstrata do jardim, como é exemplo o jardim Juryfreie Kunstschau,
realizado em 1925 em Berlim, da autoria de Hans Friedrich Pohlenz (1901-1981)
(Wolschke-Bulmahn, 2004) e o Jugendstil, o equivalente alemão à Art Nouveau,
influenciou a obra de alguns arquitetos paisagistas no início do século XX, como
é exemplo o plano para o jardim Villenkolonie na província de Brandemburgo, que
Erwin Barth elaborou em 1905, ainda estudante da Escola Real de Formação de
Jardineiros.
Nos anos 1920 não podemos deixar de referir a Exposição Internacional de Artes
Decorativas e Industriais Modernas, realizada em Paris em 1925. Este evento reuniu
muitas ideias e conceitos da vanguarda internacional nos campos da arquitetura,
das artes decorativas, da moda e também do projeto de jardins. Aqui foram exibidos
trabalhos de André Vera, Tony Garnier e Gabriel Guevrekian, que foram um grande
contributo para a afirmação do jardim moderno.
Também nestes anos, na Alemanha, que não participou na Exposição de Paris,
verificaram-se algumas tendências expressionistas na criação de jardins alemães
(ibid.: 16), que alcançaram o seu auge na Exposição de Horticultura realizada em
Dresden (Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung), em 1926, cujo plano da exposição
(Figura 2.31) foi realizado por Gustav Allinger51 (1892-1974). Um dos arquitetos

Fez a sua formação em jardinagem em Heilbronn, em 1907, e trabalhou de 1909 a 1911 em gabinetes de arquitetura
em Heilbronn e Heidelberg. De 1911 a 1920, esteve no gabinete de Fritz Encke, em Colónia. Em 1921 mudou-se
para Berlim, onde trabalhou no departamento de projeto de jardins dos Viveiros Späth. De 1928 a 1931, foi diretor
de jardins em Hindenburg, na Silésia. Em 1932, iniciou o seu próprio negócio com Hermann Rothe. Em 1933, filiouse no Partido Nacional Socialista. Ao longo da sua carreira profissional teve uma forte participação em associações
profissionais. Quando em 1933 a Associação Alemã de Artistas de Jardim (Verein Deutscher Gartenkünstler) foi
dissolvida e integrada na Associação de Horticultura Alemã (Deutscher Gartenbauverein), Allinger ficou a liderar a
direção de Projeto de Jardins, Parques e Cemitérios de Berlim. Depois da sua dissolução no fim de 1933, tornouse vice-presidente da Sociedade Alemã de Jardinagem (Deutsche Gesellschaft für Gartenbau). De 1934 a 1938
trabalhou com Alwin Seifert (1890-1872) nos planos de integração paisagística de estradas. Em 1945, participou na
Exposição de Horticultura em Erfurt e, em 1946, foi consultor para comunidades e empresas na Renânia do NorteVestfália, um dos 16 Estados da Alemanha. De 1948 a 1954 foi vice-presidente da Associação Alemã de Arquitetos de
Jardim (Verband deutscher Gartenarchitekten). Em 1952, tornou-se professor e diretor do Instituto de Jardinagem e
Paisagismo da Universidade Técnica de Berlim (Institut für Gartenkunst und Landschaftsgestaltung der Technischen
Universität Berlin), onde permaneceu até à sua reforma, em 1959.
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Fig. 2.31 - Exposição de
Horticultura (JubiläumsGartenbau-Ausstellung),
realizada em Dresden,
em 1926.
2.31.a Plano da
Exposição, da autoria de
Gustav Allinger.
2.31.b Capa do guia
ilustrado da Exposição,
publicado como edição
especial da revista Der
Cicerone, em junho de
1926.

paisagistas mais experimentais do período da República de Weimar, com trabalho
realizado dentro destes princípios expressionistas é Hans-Friedrich Pohlenz (n. 1901)
(Wolschke-Bulmahn, 2004: 14), cujos jardins representavam “(...) more of a rational
construction than a romantic, naturalistic design. The shaping elements are cubic
forms and colours. Plants appear no longer as individual trees, shrubs and flowers,
but exclusively as space-creating forms and cubes.” (ibid.: 14).
Em Inglaterra, a mudança de atitude na concepção de jardins verificada no fim
do século XIX, que exerceu uma grande influência na Alemanha, reflete “the
undercurrents of unrest in architecture and design” (Tankard, 2004: 17) e traduz-se
na rejeição dos ‘jardins hortícolas’, assim designados por Tankard, da era vitoriana
e também da natureza idealizada do estilo paisagista do século XVIII. Estes jardins,
criados por arquitetos do movimento Arts and Crafts, são caracterizados por Judith
Tankard como “(...) architectural, rather than horticultural, in concept (...) intimate in
scale, with soothing colors and textures (...) harmonized perfectly with the house and
were often distinguished by individualistic architectural componentes, such as garden
houses, dovetotes, and pergolas, all constructed in the local materials of the region.”
(Tankard, 2004: 29).
Nesta época marcada por inúmeras transformações e reformas, os modelos para
o desenho de jardins tomaram diferentes direções à luz dos movimentos e escolas
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aqui referidas, e tiveram, em grande parte um caráter essencialmente experimental e
efémero. Outros modelos de jardim, pelo contrário, tiveram muitos seguidores, como
o ‘Jardim Arquitetónico’ e o ‘Jardim Natural’.

2.2.1. Os novos Paradigmas – o ‘Jardim Arquitetónico’
(Architektugarten) e o ‘Jardim Natural’ (Naturgarten)
2.2.1.1. O ‘Jardim Arquitetónico’ (Architektugarten)
A influência decisiva para a afirmação do ‘Jardim Arquitetónico’ foi Hermann Muthesius,
que esteve em Londres entre 1896 e 1903, “as an officer for technical reporting at the
German Embassy” (Schneider, 2000: 58), onde estudou arquitetura inglesa moderna.
O seu livro ‘Casa de Campo e Jardins’ (Landhaus und Garten), publicado em 1907,
resultado dos seus estudos sobre edifícios e jardins ingleses (ibid.: 58), teve um
impacto revolucionário na Alemanha (Wolschke-Bulmahn, 1992). Muthesius defendia
existir uma forte relação entre a casa e o jardim e que, por essa razão, não podiam
ser desenhados separadamente:
“We must insist unconditionally on the fact that garden and house are a unit
of which the main features must be thought out by the same genius. The
relations between both are of such an intimate nature that it is absolutely
impossible for two different persons, the architect and the gardener, strangers
to each other, to design the house and its surroundings, as has been the case
until now (...). The corresponding aim in the case of the smaller house garden
is to replace the landscape garden with the formal garden.” (ibid.: 194).
Apesar deste estilo de jardins ter sido iniciado por arquitetos, cedo foi adotado por
uma nova geração de profissionais que se auto-designavam de arquitetos de jardim
(Gartenarchitekten), com o objetivo de se diferenciarem da tradição paisagística
do século XIX. Fritz Encke foi uma das principais figuras desta época, assim como
Leberecht Migge52 (1881-1935). Outra figura importante deste período foi Erwin
Barth, amigo de Migge, que inovou no projeto de jardins, através da introdução de
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elementos com formas revivalistas aplicadas de acordo com princípios ecológicos
e fitossociológicos Esta abordagem teve expressão em parques e jardins públicos
de Berlim, como o Parque Lietzensee (Figura 2.32), o Mierendorffplatz (Figura 2.33)
e o jardim privado Dr. Max Fränkel, em Kladow, nas margens do rio Havel, hoje um
jardim de apoio a um estabelecimento de restauração. Outros seguidores do ‘Jardim
Arquitetónico’ foram Wiepking e Alwin Seifert (1890-1972).

Fig. 2.32 - Parque
Lietzensee, da autoria de
Erwin Barth, 1913, 1915,
1930.

1913

1915

1930

Fig. 2.33 Mierendorffplatz, 1912,
1915.

1912

1915

Leberecht Migge no seu livro ‘O jardim do século XX’ (Die Gartenkultur des 20 Jahrhunderts’ (1913), salientou os
benefícios funcionais do novo jardim arquitetónico. Entre 1904 e 1913, desenhou muitos jardins privados e parques
públicos no estilo arquitetónico, assim como os jardins para a International Building Exhibition, que se realizou em
Leipzig, em 1913. O seu trabalho na reforma arquitetónica, com arquitetos como Poelzig, Wagner e Taut é agora
redescoberto e olhado como um dos percursores do movimento moderno self-sufficiency (Haney, 2010).

52
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Durante os anos 1920, o formalismo do ‘Jardim Arquitetónico’ começou a perder
interesse. A configuração geral do jardim permaneceu fundamentalmente geométrico,
mas a simetria do traçado foi-se perdendo (como é exemplo o Jardim Schramm, projetado
por Otto Valentien (1897-1987) para Ludwig Späth (1793-1883) e também através
da introdução de plantas perenes que ajudaram a suavizar a sua rigidez). Foerster
contribuiu para esta mudança, que está bem ilustrada no Jardim Springer (Figura 2.34)
desenhado por um seu
colaborador,

Berthold

Körting (1839-1919), em
1925. Esta tendência
foi

continuada

por

Hermann Mattern nos
jardins Bergius Garden
(1927),
e

Heidenlberg

Ewishaupt

(1929),

em

Garden
Berlim.

Nestes últimos jardins, o
contraste entre a irregularidade geométrica dos terraços do rock-garden e o caminho
no relvado, em pedra indicava, o retorno a elementos mais naturalistas (WolschkeBulmahn, 1992).

2.2.1.2. O ‘Jardim Natural’ (Naturgarten)
No início do século XX, a botânica, a geografia das plantas, a ecologia e a fitossociologia
exerceram uma particular influência no projeto de jardins. Na Alemanha, nesta época,
trinta anos depois da publicação da obra Wild Garden, de William Robinson em
1870, a aplicação destes conceitos no jardim foi desenvolvida por Willy Lange com
a designação de ‘Jardim Natural’, numa tentativa de desenvolver um estilo nacional
para a Alemanha (Woudstra, 2004). Este conceito não só recebeu o estímulo das
ciências naturais, como também teve como base ideias nacionalistas que foram
especialmente influentes para o Nacional Socialismo (Wolschke-Bulmahn, 2016).
Fez parte das ações dos reformadores que no fim do século XIX reclamavam uma

Fig. 2.34 - Jardim
Springer, Zehlendorf,
Berlim, da autoria de
Berthold Körting, 19111912.

98 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

mudança do modelo de jardim que predominava, o jardim paisagista e pitoresco,
suscitando questões como, entre outras, a utilização de plantas nativas.
Joachim Wolschke-Bulmahn (1992), que tem investigado sobre as primeiras décadas
da história da arquitetura paisagista alemã, defende existir um paralelismo entre as
ideias de Willy Lange e William Robinson e que ambos desenvolveram conceitos de
jardins que rejeitavam as principais características do ‘Jardim Arquitetónico’, como
a sua configuração formal, a utilização de sebes podadas e a disposição formal de
plantas. Em oposição, definiram o jardim como um local para a exibição de plantas.
Refere ainda que, quer o ‘Jardim Selvagem’ (Wild Garden), de Robinson, entendido
como um jardim projetado e plantado de forma naturalista com plantas perenes, quer
o ‘Jardim Natural’ (Figura 2.35), de Lange, defendidos pelos seus proponentes como
progressivos e modernos, incluem-se numa definição mais ampla do termo Arts
and Crafts, e que
as

ideologias

de

Robinson e Lange
refletem

talvez

mais claramente as
ideias propagadas
por William Morris

Fig. 2.35 - Um exemplo
do ‘Jardim Natural’
(Naturgarten) de Willy
Lange, Berlin-Wannsee,
1920.

(1834-1896)

e

especialmente por
John Ruskin (18191900), do que aquelas encontradas nos jardins de muitos dos arquitetos do movimento
Arts and Crafts, tais como Hermann Muthesius, de quem já falámos. Carateriza-os
do seguinte modo:
“It is, however, possible to identify trends and characteristic features which
are generally valid for both Lange's and Robinson's ideologies and the works
of their followers. They oppose, for example, geometrical and architectonic
forms; theirs is an informal garden style. A garden exists, for them, not primarily
to serve human beings; rather, nature and especially plants and animals have
equal rights. Native plants are to be preferred to foreign ones. Moreover, the
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garden is interpreted as a part of the surrounding landscape and to this it is
to be subordinated. The ideal nature garden does not require the care of a
gardener; indeed such care is to be avoided-for example, leaves should not
be removed but should remain on the ground to provide habitat for plants
and animals. The cutting of trees and shrubs is rejected as anthropocentric,
an expression of human rule over nature.” (Wolschke-Bulmahn, 1992: 184)
E acrescenta: “The remarkable thing about Robinson's and Lange's ideology
of natural gardening was that it required special botanical knowledge for its
realization, a knowledge which many architects did not normally possess.”
(ibid.: 195).
Com o ‘Jardim Natural’, Lange defende um modelo de jardim que difere do jardim
paisagista do século anterior e do estilo arquitetónico em desenvolvimento nesta
época. Tem como base teórica a herança Humboldtiana53 e também o trabalho
desenvolvido pelo Príncipe Hermann von Pückler Muskau, Gustav Meyer e Hermann
Jäger (1915-1890) que, intuitivamente, anteciparam grande parte da ciência ecológica
(ibid.).

2.2.2. Os Novos Debates
2.2.2.1. Uma Nova Identidade Profissional
A resolução de novos problemas que surgiram com o crescimento das cidades que
passaram a integrar atividades industriais, como sucedeu em Berlim, não cabia no
campo de ação da arte dos jardins, como se praticava até ao momento. A necessidade
de uma abordagem ativa e criativa para a resolução de problemas como, entre outros,
a expansão urbana para áreas rurais e o planeamento de novos bairros urbanos,
assim como a conservação do património e das paisagens naturais, exigia uma nova
visão progressista (Gröening et al., 2014).
Alexander von Humboldt (1769-1859), geógrafo, naturalista e explorador, encontrou inspiração em países distantes,
onde estudou a natureza e escreveu sobre ela, despertando uma nova compreensão da vegetação e do mundo e
uma nova prática de plantação dos parques e jardins. O trabalho de Humboldt sobre geografia botânica lançou as
bases para o campo da biogeografia e também da ecologia.

53
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Se a identidade da nova profissão, a Arquitetura Paisagista, que se tentava afirmar
na Europa, surgiu “(...) sem ruído, encarada de início por todos os sectores que
dela se aperceberam apenas como uma jardinagem mais evoluída, destinada a
não ultrapassar os limites dos parques e jardins” (Pessoa, 2012: 48) mais tarde, na
modernidade do século XX, viria a consolidar-se global e afirmativamente (Andresen,
2003). “A Arquitetctura Paisagista europeia nos primeiros sessenta anos do século
passado sustentou-se muito numa rede internacional de indivíduos que de forma
solitária nos seus países como que encabeçavam um novo conjunto de reflexões,
princípios e ideias sobre a tremenda evolução da relação da sociedade com a
natureza” (Andresen, 2003a: 123).
Foram diversos os debates sobre a designação da nova profissão, já claramente
afastada da ‘jardinagem paisagista’ que dominou quase todo o século XIX. Mas
não ficou, de imediato, clara a definição do seu campo de trabalho, assim como a
designação desta nova atividade.
Na língua inglesa, a expressão Landscape Architecture não era nova quando as
discussões de final de século XIX, em torno da designação profissional tiveram
lugar, tendo sido utilizada pela primeira vez na obra de Gilbert Meason On the
Landscape Architecture of the Great Painters
of Italy (Figura 2.36), publicada em 1828.
Meason usou este neologismo para se referir,
especificamente, à arquitetura no contexto
da pintura da paisagem italiana. Doze anos
depois, John Claudius Loudon usou a mesma
designação na publicação dos trabalhos
de Repton, The Landscape Gardening and
Landscape Architecture of the Late Humphry
Repton (1840) (Figura 2.37). Loudon utilizou
Fig. 2.36 - Capa do
livro On the Landscape
Architecture of the Great
Painters of Italy, publicado
por Gilbert Laing Meason
em 1828.

este termo, tal como Meason, para se referir
à arquitetura no contexto da paisagem e
não para a descrição da prática de Humphry
Repton, que é consistentemente referida como
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landscape gardening no título e no texto
da publicação. Andrew Jackson Downing
(1815-1852) usou o termo para se referir à
arquitetura em contextos paisagísticos ou
rurais, persistindo, no entanto, na utilização
do termo landscape gardening ao longo da
sua carreira, como vemos na publicação
de A Treatise on the Theory and Practice of
Landscape Gardening, de 1841 (Waldheim,
2013).
Terá sido em França que o termo arquiteto
paisagista, enquanto indicador de uma
profissão, foi utilizado pela primeira vez. De
acordo com Disponzio (2001), o arquiteto,
engenheiro e projetista de jardins, JeanMarie Morel (1728-1810), defensor do
jardim paisagista inglês e reconhecido como
o projetista mais notável de França no início
do século XIX, optava pela designação architecte-paysagiste. O neologismo de Morel
é anterior à utilização do termo inglês landscape architect, sendo considerado como a
origem da identidade profissional moderna (ibid). Em Inglaterra é hoje indicado como
primeiro registo de uso deste título profissional o caso de William Andrews Nesfield
(1794-1881) que, em 1849, usou a designação de landscape architect quando assinou
o projeto que realizou para os jardins do Palácio de Buckingham (Antonetti, 2012).
Sonja Dümpelmann (2014) oferece indicação das diferentes designações usadas
na Alemanha no século XIX pelos profissionais ligados à arte da Jardinagem, no
sentido em que a apresentámos no texto introdutório a esta tese. A diversidade
de designações, deve-se, na sua opinião à rápida expansão deste campo de
atividade, que se encontrava, em grande parte, não regulamentado. Algumas das
designações identificadas são: Artista de Jardim (Gartenkünstler), Diretor de Jardim
(Gartendirektor), Técnico de Jardim (Gartentechniker), Jardineiro Real (Hofgärtner),

Fig. 2.37 - Capa do
livro The Landscape
Gardening and
Landscape Architecture
of the Late Humphry
Repton, de John Claudius
Loudon, 1840.

102 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

Jardineiro da Cidade (Stadtgärtner) (Dümpelmann, 2014) e também Jardineiro de Arte
(Kunstgärtner) e Designer de Jardim (Gartengestalter) (Wolschke-Bulmahn, 1992).
Como já referido, na Alemanha a designação Jardineiro Paisagista (Landschaftsgärtner)
era considerada limitada por se aplicar apenas aos profissionais que se dedicavam
a um tipo particular de jardim, o jardim paisagista, pelo que outros preferiam um
termo, que consideravam mais abrangente, o de Artista de Jardim, tendo mesmo sido
constituída, em 1887, uma organização profissional denominada Associação Alemã
de Artistas de Jardins (Verein deutscher Gartenkünstler) (Dümpelmann, 2014).
Contudo, na viragem para o século XX, ‘Arquiteto de Jardim’ (Garten-Architekten)
tornou-se a designação mais usada na Alemanha, o que se deve a uma crítica
generalizada ao chamado ‘estilo Lenné-Meyer’ (Lenné-Meyersche Schule) que
vigorou durante grande parte do século XIX (ibid.) liderada pelo movimento iniciado
por arquitetos civis que se envolveram na promoção do jardim formal, de traçado
marcado a partir, fundamentalmente, das linhas da habitação, e constituindo uma
simplificação das formas e do conhecimento dos sistemas vivos, particularmente das
plantas (Marques, 2009). Muitos destes arquitetos de jardins viriam a questionar a
subsequente afiliação da formação em Arquitetura Paisagista com o Instituto Superior
Agrícola de Berlim preferindo, antes, uma formação em Universidades Técnicas,
como as que formavam arquitetos e engenheiros, referindo o caso da Universidade
de Harvard onde o curso de Arquitetura Paisagista (Landscape Arquitecture) se iniciou
em 1900. Dümpelmann (2014) salienta este interesse pelo caso americano, também
evidenciado na curiosidade suscitada, na Alemanha, nas décadas de 1910-20, pelos
sistemas de parques (park systems) americanos quando, na realidade, Lenné já
havia produzido, em 1840, um plano para Berlim baseado em avenidas arborizadas
e parques – ‘Plano de embelezamento para o perímetro de Berlim e seus arredores
imediatos’ (Schmuck und Grenzzüge von Berlin mit nachster Umgegend) (ibid.), a que
nos referimos anteriormente.
O debate em torno da designação profissional denuncia o desejo de muitos de
alcançar uma identidade singular e distinta, que não se confundisse com nenhuma
das categorias profissionais e artísticas existentes (Waldheim, 2013).
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Na Alemanha, a questão sobre se deveria ser preferida a designação de ‘Arquiteto de
Jardim’ ou a de ‘Arquiteto Paisagista’ surge, fundamentalmente, no final da década
de 1920 (Dümpelmann, 2014) embora o debate, noutros países, se tivesse iniciado
anteriormente.
É conhecido o papel de Frederick Law Olmsted (1822-1903) na discussão sobre
a designação ‘Arquitetura Paisagista’ que, no seu entendimento, era a que melhor
transmitia a ideia de uma profissão e, em concreto, de uma profissão de projeto,
preferindo afastar o termo ‘Gardener’ que poderia ficar restringido àquele que
providenciava serviços, como o carpinteiro ou pedreiro (ibid.). Contudo, não há
evidência de que Olmsted tenha considerado o termo ‘Landscape Architecture’ como
representativo de uma identidade profissional antes da viagem de estudo que fez aos
parques europeus na segunda metade do século XIX, como refere Waldheim (2013):
“While Olmsted may have been aware of the French formulation architectepaysagiste, and would certainly have been aware of the English-language
antecedents of Meason and Loudon, there is no evidence that Olmsted
conceived of the term as a professional identity before his November
1859 visit to Paris. The term emerged only subsequent to Olmsted’s tour
of European parks and his multiple meetings with Alphand at the Bois de
Boulogne in November of that year. Associated with the improvements at
the Bois de Boulogne, Olmsted would likely (…) witnessed the expanded
scope of Parisian practice in which landscape gardening was set in relation
to infrastructural improvements, urbanization, and the manage¬ment of large
public projects. (…) Upon his return to New York in late December 1859,
every subsequent professional commission that Olmsted accepted for urban
improvements included specific refer¬ence to the professional formulation
landscape architect.” (Waldheim, 2013).
De facto, o primeiro registo do título profissional de arquiteto paisagista na América
encontra-se na correspondência pessoal de Olmsted, em 1860, a propósito do
convite que lhe foi dirigido a ele e a Calvert Vaux enquanto ‘Arquitetos Paisagistas’,
pelos “Commissioners for laying out the upper part of New York island”: “The new
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professional was first commissioned with the planning of northern Manhattan. In
this context the land¬scape architect was originally conceived as a professional
responsible for divining the shape of the city itself, rather than pastoral exceptions to
it.” (ibid.) e deste modo, “(...) a formulation was well on its way to being consolidated
as the definitive professional identity for American practitioners of the new art.”
(ibid.). Também Charles Elliot (1859-1897) nos debates de final de século XIX,
considerava adequada e importante a utilização do termo ‘architect’ desde que
antecedido pela palavra ‘landscape’ (Dümpelmann, 2014). A ideia de uma profissão
de base maioritariamente artística, e menos do domínio da horticultura, marcada pela
capacidade de apreciação estética e pela valorização da análise pictórica e do valor
cénico da paisagem, aplicada às intervenções a todas as escalas, nomeadamente à
escala urbana e metropolitana, está na base desta sua proposta:
“In the USA the visual perception and painterly interpretation of landscape
continued to dominate discussions into the 1930s and may also have
supported the choice of ‘landscape architecture’. In contrast, in Germany
the discussions up until WWII were dominated either by stylistic concerns
(the nature garden vs. the ‘architectonic’ garden) that depended on the
respective professional biases and were part of professional politics and the
reform movement in the applied arts; or they were motivated by the more
abstract concern of how to best accomplish the merging of the beautiful with
the useful.” (Dümpelmann, 2014: 216).
Esta última questão afigura-se como fundamental e distintiva no caso alemão:
“The merging of the beautiful and the useful that found an expression in
early twentieth-century German garden culture had also occurred in the
larger landscape. Indeed, like their American colleagues, German garden
architects had been and were still involved in designing the larger landscape.
By the late eighteenth century court gardeners had been designing socalled land embellishment schemes (Landesverschönerung) on regional, or
territorial scales in some of the German states. However, like in the case of
the early twentieth century gardens, these schemes had been about creating

FCUPA 105
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

both productive and visually appealing landscapes, and they had therefore
built upon horticultural knowledge and skills, as well as aesthetic sensibilities.
(…) the adherence to the ‘garden’ in the German professional denomination
in the early twentieth century not only relied on its definition as a productive
and beautiful plot of land as laid out above, but that it also reveals that city
and country were still largely understood to be separate entities despite a
very different reality. It was the cultivated garden, not the landscape, that
professionals associated with urbanization and the city. (…) Clustered, and in
belts surrounding the city, [gardens] could even form a new boundary of the
expanding metropolis. In fact, the metropolis was, in the words of the garden
architect Leberecht Migge, ‘the mother of gardens’.” (Dümpelmann, 2014:
217-18).
Será, contudo, Migge que, em 1918, propõe a designação de ‘landscape designer’
para nomear aquele que promoveria a Stadtlandkultur, (culture of city-country /
city-land), planeando e projetando as zonas de transição entre os núcleos urbanos
centrais e o campo (Figura 2.38).
Poderá ser com este entendimento
que Caldeira Cabral, numa carta
dirigida a Wiepking, em 23 de
janeiro de 1941, expressa a opinião
de que:
“(...)

a

arquiteto

designação

de

paisagista

ou

de jardins poderá sugerir,
erradamente,
paisagem

que

uma

pode

ser

construída tal como se
constrói uma casa ou um
jardim (...). Neste contexto,
parece-me mais indicada

Fig. 2.37 - Diagrama de
Leberecht Migge para a
cidade de Kiel, mostrando
um cinturão verde
composto por jardins
privados, públicos e
loteamentos (Kleingärten)
e um cinturão verde
externo.

106 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

a designação de “Landschañsgestalter” (Landscape designer), se isto não
fosse tão incompreensível para os não iniciados!” (Cabral, 1941b).
Por esta razão, refere que resolve optar pelo termo Landschaftsarchitekt (Arquiteto
Paisagista), embora esteja plenamente consciente de todos os seus inconvenientes,
porque crê que:
“(...) é mais compreensível – e isto é muito importante para o início de uma
profissão –, porque nos oferece a possibilidade concreta de discutir os
problemas estéticos com os arquitetos e, ao fim e ao cabo, também porque
se trata do nome diretamente traduzível desta profissão, tanto para francês
como para inglês (...)” (ibid.).
Como veremos, Arquitetura Paisagista54 foi a designação escolhida por Caldeira
Cabral quando inicia o curso experimental no ISA e, dois anos mais tarde, instala o
Curso Livre de Arquitetura Paisagista no mesmo Instituto em Lisboa.
De notar que em 1934, ainda antes de Caldeira Cabral iniciar os seus estudos em
Berlim, a Câmara Nacional de Belas Artes do novo regime nazi havia considerado
que o termo ‘arquiteto’ deveria ficar restringido aos profissionais diretamente ligados à
construção de edifícios e planeamento urbano. ‘Garden designer’ seria a designação
mais adequada para aqueles que, também trabalhando em planeamento urbano, se
dedicavam ao cultivo da terra e seu embelezamento na perspetiva das Belas Artes
(Dümpelmann, 2014).
A escolha da designação de ‘Arquitetura Paisagista’ consolidou-se como definitiva a
nível internacional com a fundação da IFLA - International Federation of Landscape
Architects (Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas) em 1948, depois de
muitos debates e discussões que apontaram diversas terminologias e ideias que
revelam a complexidade do tema e da ação profissional.

Em 1887, foi criada uma organização profissional denominada Associação Alemã de Artistas de Jardins (Verein
deutscher Gartenkünstler). Em 1948, a Federação Alemã de Arquitetos de Jardins criou novas taxas profissionais para
‘Arquitetos Paisagistas’ e ‘Arquitetos de Jardim’. Esta Federação só viria a mudar o seu nome para a atual Federação
de Arquitetos Paisagistas Alemães em 1972 e o primeiro curso a adotar a designação ‘Arquitetura Paisagística’ foi o
da Universidade Técnica de Dresden, em 1970 (Dümpelmann, 2014).
54
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2.2.2.2. A ‘Questão Universitária’
A ‘Questão Universitária’, como é mencionada por Dietmar Land na biografia de
Erwin Barth, Heimat, Natur und Weltstadt – Leben und Werk des Gartenarchitekten
Erwin Barth, publicada em 2005, consistia nos debates sobre a importância da
configuração de um curso superior para a formação dos arquitetos de jardim, como
eram designados os projetistas de parques e jardins na Alemanha, como já referimos.
Estes debates eram essencialmente promovidos pelas associações profissionais
alemãs de horticultura, sediadas em Berlim, e apoiadas pelos jornais de horticultura.
A constituição de associações profissionais é um sinal de consolidação de uma
profissão e a sua criação representa um importante passo para o desenvolvimento
da profissionalização e da sua afirmação na sociedade e na relação interprofissional.
A Associação para a Promoção da Horticultura nos Estados Reais Prussianos
(Verein zur Beförderung des Gartenbaus in den Königlich Preußischen Staaten)
foi fundada em 1822 por Lenné (Krosigk, 1987). Em 1910 mudou de nome para
Sociedade Hortícola Alemã (Deutsche Gartenbaugesellschaft), que ainda hoje existe.
Visava promover a jardinagem e difundir os últimos conhecimentos em botânica
e práticas das culturas hortícolas e plantações ornamentais. Já no fim do século
XIX, em 1887, em Dresden, foi criada a Associação Alemã de Artistas de Jardins
(Verein Deutscher Gartenkünstler). Em 1913, em Frankfurt, foi fundada a Federação
de Arquitetos Paisagistas Alemães (Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA))
para representar estes interesses profissionais.
Barbara Birli (2011), em From Professional Training to Academic Discipline, informa
sobre outras associações profissionais criadas na Holanda, como a Associação
Holandesa de Jardins e Arquitetura Paisagista (Nederlandse Vereniging voor Tuinen Landschapsarchitektuur), fundada em 1922, e a Associação Norueguesa de
Arquitetura Paisagista (Norske Landskaparkitekters Forening), criada em 1929.
Nestes três países (Alemanha, Holanda e Noruega), as associações profissionais
foram fundadas antes da criação dos respetivos cursos de ensino superior, o que
se revelou de grande importância para a afirmação da profissão. Acrescentamos
outras associações criadas nestas circunstâncias, como o Institute of Landscape
Architecture55 , criado em 1929, em Londres, e a L’Association Belge des Architects
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de Jardins56 (ABAJ) em Antuérpia, Bélgica, criada em 1930 por Jules Buyssens.
Em Portugal, no final do século XIX foram criadas diversas associações profissionais
que visavam promover a prática da horticultura. Já a Associação Profissional dos
Arquitetos Paisagistas só surgiu na segunda metade do século XX, cerca de 30 anos
após a fundação do respetivo ensino universitário.
Teresa Marques (2019) em ‘Dos jardineiros paisagistas e horticultores do Porto de
Oitocentos ao modernismo na arquitectura paisagista em Portugal’ refere que as
associações hortícolas criadas em Portugal no século XIX foram 3. A primeira, a
Sociedade de Horticultura do Porto, foi criada em 1897, no Porto, resultado de uma
vontade antiga de criar uma sociedade hortícola naquela cidade com o objetivo de
promover a cultura e a prática hortícola. Em 1898 foi fundada em Lisboa a Sociedade
Nacional de Horticultura de Portugal e, no ano seguinte, a União dos Jardineiros
do Porto. A formação prática de jardineiros e horticultores “(...) terá sido uma das
prioridades do debate promovido pela Sociedade de Horticultura do Porto e pela
União de Jardineiros do Porto sem que se saiba se esse objectivo foi, de algum
modo, atingido.” (Marques, 2009: 106).
Da leitura do trabalho de doutoramento de Teresa Marques (2009), ficámos também
a saber, através de uma crónica de Eduardo Sequeira publicada no ‘Archivo Rural’,
o modo com as Sociedades de Horticultura se haviam desenvolvido em vários
países da Europa: “mais de noventa em França, mais de cinquenta na Bélgica e
mais de trezentas e quarenta em Inglaterra” (Marques, 2009: 101). Das associações
de horticultura criadas nestes 3 países foi com as associações da Bélgica e de

O Institute of Landscape Architecture, que teve Thomas Mawson como primeiro presidente foi fundado com a
designação de British Institute of Garden Architects. Um ano depois mudou o seu nome para Institute of Landscape
Architects, hoje com a designação de Landscape Institute.
O termo landscape architect foi preferido a garden architect por se considerar que a profissão viria a ter um âmbito
maior ao nível das comissões públicas para planeamento e desenho urbano, área na qual Thomas Mawson trabalhou
(Marques, 2009).

55

A associação, internacionalmente ativa desde o início, levantou diversas questões como o ensino de Arquitetura
Paisagista, e a sua relação com outras profissões, como a Jardinagem Arquitetura e Urbanismo. Apesar desse
grupo ativo de arquitetos paisagistas, que contribuiu significativamente para a fundação da IFLA em 1948, o ensino
universitário formalizado só foi criado na na Bélgica em 1950.
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França que os horticultores do Porto tiveram uma relação mais forte. Damos como
exemplo as associações hortícolas mencionadas no Jornal de Horticultura Prática57,
algumas delas suas correspondentes – Círculo de Arboricultura da Bélgica (Cercle
d’Arboriculture de Belgique), Real Sociedade de Agricultura e Botânica de Gand,
Associação de Arboricultura da Bélgica, Câmara Sindical dos Horticultores Belgas,
Real Sociedade Lineana de Bruxelas, Societé Royale de Flore de Bruxelles e a
Associação Hortícola de Lyon (Association Horticole Lyonnaise).
Já no que respeita às associações de arquitetos paisagistas, a ASLA, fundada em
1899 nos EUA, é a primeira associação profissional. No momento da sua fundação,
foi considerado que a designação mais adequada para a nova atividade profissional
seria o nome de origem francófona, architecte-paysagiste, e não o termo anglófono
landscape gardener (Waldheim, 2013). Esta decisão “(...) to identify architecture (as
opposed to art, engineering, gardening) as the proximate professional peer group and
cultural lens for the new art is significant for contemporary understandings of the ‘core’
of landscape architecture.” (Waldheim, 2013: 1). Logo após a criação da associação
profissional, em 1900, foi criado um curso de Arquitetura Paisagista na Universidade
de Harvard, com Frederick Law Olmsted Jr. (1870-1957) como diretor, e em outubro
de 1910, foi iniciada a publicação da revista Landscape Architecture, contribuindo
para a consolidação das bases institucionais da nova profissão.
Todas as associações mencionadas exerceram um papel importante na afirmação
da profissão nos respetivos países. Na Alemanha, as associações profissionais,
especialmente a Sociedade Alemã de Jardinagem (Deutsche Gesellschaft für
Gartenkunst DGfG))58, promoveram debates sobre a formação universitária de
arquitetos de jardins, como eram na época designados os projetistas de parques

Jornal de Horticultura Prática, fundado por José Marques Loureiro, proprietário do Horto das Virtudes, e por José
Duarte de Oliveira Júnior, seu redactor de 1870 a 1887, publicado mensalmente no Porto entre 1870 e 1892.

57

A associação profissional Sociedade Alemã de Jardinagem (Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst) foi criada
em 10 de maio de 1887, em Dresden. Os membros fundadores foram Julius Sckell, Armin Sckell e Willi Wendt. Em
1904 houve discussões controversas sobre os objetivos e a direção futura da associação. Fritz Encke, Carl Heicke
e Julius Trip deixaram a associação e fundaram a DGfG, em 1906. Em 1910, as duas associações uniram-se com o
nome Sociedade de Horticultura Alemã (Deutsche Gartenbaugesellschaft) e em 1948 passou a chamar-se Sociedade
Alemã de Jardinagem e Paisagismo (Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL)).
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e jardins, como já vmos atrás. Tais debates, designados por Land (2005), como
já referido, por ‘Questão Universitária’, remontam ao século XIX e contavam com
a participação de um vasto conjunto de profissionais – jardineiros, horticultores e
arquitetos de jardins, diretores de periódicos e revistas profissionais59, diretores e
professores das escolas de jardinagem, e outros. Estes debates arrastaram-se ao
longo de vários anos e ficaram registadas em atas de reuniões das associações e
publicadas em jornais de horticultura (Figura 2.39) e noutras publicações (Land, 2005),
algumas das quais tivemos possibilidade de aceder. Apresentamos, de seguida, uma

Fig. 2.39 - Capas de
Revistas e Periódicos de
Horticultura.
2.39.a Gartenflora, vol.
51, 1902, fundada por
Eduard von Regel.
2.39.b Die Gartenwelt
1896-1897.

síntese da reunião ocorrida em 1919, correspondente à 22ª Assembleia Geral da
DGfG que ocorreu em Weimar, 10 anos antes da criação do curso de Arquitetura
Paisagista em Berlim, e na qual se formou uma comissão60 com vista à formulação
de uma posição da DGfG a respeito da ‘Questão Universitária’.
As opiniões diferiram bastante, não se conseguindo obter unanimidade. Uns
defendiam uma formação distinta para horticultores e para arquitetos de jardim,
59

Como Das Gartenamt, Gartenkunst e Die Gartenwelt.

A comissão foi constituída por Erwin Barth; o editor da revista Die Gartenkunst; Carl Heicke, o presidente da
DGfG; o diretor dos jardins de Hanover, Kube; Christian H. Roselius, membro da DGfG; Stadtgarteninspektor von
Karlsruhe; Friedrich Scherer; o inspetor dos jardins de Bad Kissingen; Wolfgang Singer; o diretor de uma empresa
de jardinagem, Jacob Ochs; Heinrich Friedrich Wiepking; e finalmente, o professor Fritz Zahn que lecionava arte dos
jardins no Instituto de Ensino e Pesquisa de Dahlem, a antiga Escola Real de Formação de Jardineiros, em Dahlem.
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enquanto outros apoiavam a unidade de ambos os domínios disciplinares. Alguns
estavam a favor da criação de uma formação superior, enquanto que outros
rejeitavam essa possibilidade. Fritz Zahn (1872-1942), professor no Instituto de
Ensino e Pesquisa de Dahlem, a antiga Escola Real de Formação de Jardineiros,
considerava indispensável a integração da horticultura com a arte dos jardins no
mesmo instituto, defendendo, no entanto, um grau académico distinto para cada uma
das disciplinas. Zahn defendia, igualmente, a integração do Instituto de Ensino e
Pesquisa de Dahlem numa universidade. O presidente da DGfG, Carl Heicke (18621938), concordava com esta posição. Johann Saathoff, que sucedeu Hesdörffer no
conselho editorial da revista Die Gartenwelt em 1920, não considerava necessária
uma formação académica para os arquitetos de jardim, defendendo, no entanto,
que o lado artístico da profissão deveria ser fortalecido. Barth, que participou nestas
discussões desde o início, era da opinião de que tais projetistas deveriam manter
contacto com outros artistas, como arquitetos, pintores e escultores, o que não seria
provável acontecer numa universidade técnica, assim como uma ligação próxima à
arquitetura e ao planeamento urbano, e também à jardinagem e à formação hortícola
(ibid.: 434). Defendia também, como condições de acesso, para além da prova de
aptidão artística, a exigência de uma educação prática e técnica prévia. Assim, os
requisitos de admissão seriam a frequência e conclusão do ensino primário ou médio
e a experiência em jardinagem. Por não se obter um consenso, a discussão sobre
esta questão continuou pela década de 1920, com outros debates.
No decorrer dessa década, a DGfG tentou, insistentemente, obter uma posição
consensual sobre a formação de jardineiros e arquitetos de jardim (Gärtner
e Gartenarchitekten). E também foi claro e consensual, desde o início, que a
educação em jardinagem, oferecida na centenária Escola de Potsdam, agora em
Berlim-Dahlem, a primeira escola de horticultura da Alemanha, não atendia mais às
exigências dos tempos atuais (ibid.). Gradualmente, a educação artística na Escola
foi-se degradando (Land, 2005), revelando uma incapacidade do então diretor da
Escola, Theodor Echtermeyer, de ajustar o programa curricular do ensino às novas
necessidades e tendências. Consciente desta fragilidade, no decorrer dos anos 1920,
o diretor tentou novamente transformá-la numa faculdade, mas sem sucesso.
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2.3. A Arquitetura Paisagista nos Anos 1929-1939 em Berlim
Nos subcapítulos anteriores fizemos uma pesquisa sobre a jardinagem do século
XIX em Potsdam e Berlim (2.1) e sobre os ‘novos debates’ e ‘novos paradigmas’ que
marcaram um período de mudança que ocorreu na transição do século XIX para o
século XX, inaugurando um novo modo de pensar e conceber jardins em confronto
com o jardim paisagista (2.2). Neste subcapítulo, e conhecendo-se previamente o
contexto que marca a origem e a evolução da Escola Real de Formação de Jardineiros,
debruçar-nos-emos na análise de informação que nos permita conhecer a formação
e a prática da Arquitetura Paisagista em Berlim na década de 1930. Este período
inicia-se com a criação do ensino universitário de Arquitetura Paisagista no Instituto
Superior Agrícola de Berlim, em 1929, e estende-se aos anos em que Francisco
Caldeira Cabral frequentou esta instituição de ensino universitário no período 19361939.
Com esta investigação procuramos, sobretudo, esclarecer a herança que a Escola
Real de Formação de Jardineiros deixou nos fundamentos do ensino universitário de
Arquitetura Paisagista em Berlim e de que modo se manifestou nas obras realizadas
nesta época na ‘Grande Berlim’.
Este subcapítulo inicia com a caraterização do ensino superior de Arquitetura
Paisagista em Berlim. Foi um processo longo no tempo, documentado em torno da
chamada ‘Questão Universitária’ formada, fundamentalmente por horticultores e
arquitetos de jardim. De seguida, apresentamos as obras que se destacaram neste
período na ‘Grande Berlim’, as quais surgem no seguimento dos novos paradigmas
mencionados no subcapítulo anterior. Esta análise termina com o testemunho de
Francisco Caldeira Cabral que frequentou o curso de Arquitetura Paisagista em
Berlim no fim da década de 1930 e deixou ficar diversos registos que nos permitem
conhecer o seu funcionamento e a sua própria experiência.
Uma parte da informação é obtida a partir da leitura de textos sobre o ensino
universitário de Arquitetura Paisagista dos quais teve particular importância as teses
de doutoramento de Dietmar Land (2005) sobre Erwin Barth, ‘Pátria, Natureza e
Cidade Cosmopolita – Vida e Obra do Arquiteto Paisagista Erwin Barth’ (Heimat, Natur
und Weltstadt – Leben und Werk des Gartenarchitekten Erwin Barth), que nos informa
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sobre a fundação do curso em 1929, e de Barbara Birli (2011), From Professional
Training to Academic Discipline – The Role of International Cooperation in the
Development of Landscape Architecture at Higher Education Institutions in Europee.
Os registos de Caldeira Cabral, como os relatórios trimestrais que escreveu para o
Instituto para a Alta Cultura (IAC), instituição que lhe concedeu uma bolsa de estudo,
a par da correspondência trocada com colegas e amigos em Portugal, escritos sete
anos após a fundação do curso, são outra fonte de informação importante para este
estudo.

2.3.1. O Ensino de Arquitetura Paisagista no Instituto Superior
Agrícola de Berlim
Na Alemanha, a criação do ensino superior em Arquitetura Paisagista há muito que
era solicitada por Erwin Barth, Carl Kempkes (1881-1964) e outros, como já vimos no
subcapítulo sobre a ‘Questão Universitária’. As tentativas iniciais de criar um curso de
Arte dos Jardins na Universidade Técnica de Dresden em 1921 não tiveram sucesso.
No entanto, nesse mesmo ano, o centro educativo do Museu de Arts and Crafts
de Berlim, criou um curso de pós-graduação sobre projeto de jardins que passou
a ser leccionado a partir de 1924 na Escola de Arts and Crafts de Charlottenburg,
em Berlim, cujo enfoque principal era o projeto de jardim na perspetiva do arquiteto.
Também em 1921, Erwin Barth foi contratado pelo Departamento de Arquitetura da
Universidade Técnica de Berlim-Charlottenburg como palestrante (Land, 2005). Aqui
proferiu palestras sobre a arte dos jardins e organizou visitas de estudo, abertas
aos alunos do Instituto de Ensino e Pesquisa de Dahlem, a antiga Escola Real de
Formação de Jardineiros.
Contudo, só mais tarde, em 1929, e a partir de uma escola agrícola, o Instituto
Superior Agrícola de Berlim (Landwirtschaftliche Hochschule), e não uma escola de
artes, é que viria a ser constituído o curso de Arquitetura Paisagista.
Neste Instituto, o ensino superior de Arquitetura Paisagista em Berlim foi criado
em 1929 e teve origem em duas áreas científicas aqui introduzidas nesse ano: a
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horticultura ornamental (Gartenbaus) e o projeto de jardins (Gartengestaltung) (Land,
2005)61. Estes novos campos de estudo neste instituto formaram o Departamento de
Horticultura, cuja gestão ficou a cargo de Erwin Barth, então diretor dos Parques e
Jardins Públicos de Berlim, e Erich Maurer (1884-1981), então diretor dos Viveiros
Späth. Estes dois professores foram contratados, respetivamente, como Professor de
Arte dos Jardins (Ordinarius für Gartenkunst) e Professor de Horticultura (Ordinarius
für den gärtnerischen Planzenbau tätig werden) (Land, 2005: 436-437). As aulas
funcionavam nas instalações da antiga Escola Real de Formação de Jardineiros, em
Berlim-Dahlem (então já com a nova designação de Instituto de Ensino e Pesquisa
de Dahlem), situação provisória que seria resolvida assim que fosse financeiramente
possível (Land, 2005). Poucos anos depois, outros professores foram contratados:
Erwin Kemmer, Professor de Produção Frutícola (Oberlehrer für Obstbau) do Instituto
de Ensino e Pesquisa de Dahlem, foi nomeado para a nova cadeira de horticultura em
1 de abril de 1930 e Wilhelm Feldmann, formado em 1925 em horticultura no Instituto
Weihenstephan, perto de Munique, e que desde então trabalhou em Frankfurt am
Main e nos serviços municipais de Hanover (Land, 2005).
As aulas iniciaram-se em 22 de novembro de 1929 com uma palestra de Barth com o
tema ‘As Praças da Cidade ao longo do tempo’ (Stadtplätze im Wandel der Jahrzehnte),
que foi seguida com muito interesse por académicos, alunos e cidadãos de Berlim

Antes da criação destas duas áreas científicas no Instituto Superior Agrícola de Berlim, que estiveram na base do
Curso de Arquitetura Paisagista, houve tentativas de lecionar aulas de Arte dos Jardins (Gartenkunstklassen) em
instituiçoes de ensino superior, que identificamos de seguida. Na Escola de Artes Aplicadas (Kunstgewerbeschule),
em Düsseldorf, as aulas de jardinagem iniciaram-se em 1909, e na Universidade Técnica de Aachen (Technische
Hochschule Aachen), em 1911, foi introduzida uma cadeira de Arquitetura de Jardim (Garden Architecture)
(Weckwerth, 1992: 66). Uma década depois, ocorreu um conjunto de outras iniciativas. Em 1921, houve uma tentativa
de estabelecer um curso de arte de jardins na Universidade Técnica de Dresden, mas não teve sucesso. Em Berlim,
nesse mesmo ano, a Faculdade de Belas Artes de Charlottenburg (Hochschule für die bildenden Künste), criou
um departamento de arte dos jardins (Land, 2005) com um plano de estudos desenvolvido pelo arquiteto Franz
Seeck (1874-1944), que aqui lecionava, e que teve a participação de Heinrich Friedrich Wiepking nas palestras na
área do design de jardins; e o Departamento de Arquitetura da Universidade Técnica de Charlottenburg contratou
Erwin Barth para conferencista (Privat-Dozent) de Garden Art e Garden Design (Weckwerth, 1992). O Instituto de
Ensino e Pesquisa de Dahlem, a antiga Escola Real de Formação de Jardineiros, em Dahlem, no ano seguinte,
em 1922, organizou palestras sobre história dos jardins no Museu das Artes Aplicadas (Kunstgewerbemuseum),
da responsabilidade do Professor Wolfgang Sörrensen. Em 1924, H. Grassel tornou-se professor honorário da
Universidade Técnica de Munique (Technische Hochschule München) para ensinar Garden Art aos alunos de
arquitetura (Weckwerth, 1992: 66).
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e também pelas revistas da especialidade (ibid.: 438). Destaca-se o testemunho
da revista Die Gartenwelt, que evidenciou a ligação do desenho e construção dos
jardins à horticultura ornamental (ibid.), visão esta que Barth defendia e que se tornou
do conhecimento público em diversos debates dos últimos anos sobre a ‘Questão
Universitária’, como já vimos no subcapítulo anterior, e que vai marcar a orientação
do ensino e da prática da Arquitetura Paisagista em Berlim.
Em simultâneo, foi inaugurada uma exposição em homenagem a Barth na Universidade
Técnica de Berlim-Charlottenburg que apresentou um conjunto de parques e jardins
desenvolvidos pelo próprio na cidade de Berlim no período em que este ocupou o cargo
de diretor dos Parques e Jardins Púbicos de Berlim (ibid.) (de 1912 a 1925 à frente
da divisão dos Parques e Jardins Públicos de Charlottenburg e, no período de 1926
a 1929, como diretor dos Parques e Jardins Públicos
de Berlim, como foi referido no subcapítulo 2.1.2).
Paralelamente a este novo cargo, Barth manteve-se
como palestrante no Departamento de Arquitetura da
Universidade Técnica de Berlim-Charlottenburg.
Barth ocupou o cargo de diretor do curso até 1933,
quando faleceu. Willy Lange foi um dos nomes
apontados para o substituir, mas a opinião dominante
foi que Heinrich Friedrich Wiepking-Jürgensmann62
(1891-1973) (Figura 2.40) era o homem certo (Kühn,
2003). Wiepking é um dos nomes que desde cedo,

Natural de Hanover, fez a sua aprendizagem de jardinagem nesta cidade entre 1907 e 1909. Realizou visitas de
estudo a Londres, Oxford e Paris entre 1910 e 1912. Trabalhou na empresa de Jacob Ochs, em Hamburgo e Berlim,
e, em 1920, é nomeado diretor da filial de Berlim. Em 1929 cria, em Berlim, um gabinete de Arquitetura Paisagista
com o arquiteto Theodor Merill. Em 1933 sucede a Erwin Barth na direção do curso de Arquitetura Paisagista no
Instituto Superior Agrícola de Berlim que, em 1937, passa a integrar o Instituto de Arquitetura Paisagista (Institüt für
Gartengestaltung). Em Berlim, foi comissário do Reich para a Consolidação da Cultura Popular Alemã (Festgung
Deutschen Volstums) nos territórios alemães anexados, após a invasão da Polónia em 1939, na especialidade de
Arquitetura Paisagista. Enquanto membro da Repartição de Conservação da Natureza do Reich (Reich Naturschutzamt)
também teve um papel importante na elaboração da primeira legislação para conservação da Natureza. Em 1946, em
colaboração com outros académicos, funda a Escola Superior de Jardinagem em Osnabrueck e a Escola Superior
de Arquitetura Paisagista em Hanover. Reforma-se em 1959. Em 1965 foi galardoado com o Doutoramento ‘Honoris
Causa’ pela Universidade Técnica de Lisboa/ISA.
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Fig. 2.40 - Heinrich
Friedrich WiepkingJürgensmann (18911973).
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ao lado de Barth, participou nos debates sobre a ‘Questão Universitária’. Assumiu
o cargo de professor em 1933, tornando-se responsável pelo ensino da Arquitetura
Paisagista em Berlim até 1945, quando se mudou para Hanover. Wiepking foi um
professor de referência para Caldeira Cabral com quem, até ao fim da sua vida,
manteve uma forte relação de amizade (Andresen, 2003).
O curso de Arquitetura Paisagista era composto por 3 anos e os requisitos para a
admissão da sua frequência eram o certificado de conclusão do ensino numa escola
secundária e a atividade comprovada de dois anos num estabelecimento de horticultura
(Land, 2005). Este requisito torna evidente a forte ligação entre a horticultura e a
jardinagem defendida por Barth nos debates sobre a ‘Questão Universitária’.
Nos três primeiros semestres do curso eram ensinadas, maioritariamente, as
disciplinas do domínio da horticultura, sobre as quais os alunos teriam que ser
avaliados no início do quarto semestre. Nestas disciplinas estudavam-se as técnicas
de jardinagem, botânica, noções básicas de produção hortícola, plantas ornamentais
e viveiro, projeto e construção de jardins. Para além desta componente hortícola, uma
parte do tempo do semestre era dedicado à formação artística, através da realização
de exercícios de geometria, perspectiva, desenho e teoria da composição e cor.
Nos três semestres seguintes, que constituíam o corpo principal do curso, a
componente artística ocupava a maior parte do programa de estudos. Aqui dominava
o Seminário de Arte dos Jardins, a par com outras matérias, como o desenho de
paisagem, pintura de aquarela, história de arquitetura e exercícios de planeamento
urbano.
As palestras e visitas de estudo que Barth realizava, muitas vezes a parques e jardins
de Berlim criados pelo próprio, podiam ser assistidas pelos estudantes do Instituto
Superior Agrícola de Berlim. Estas visitas ocorriam ao fim de semana e eram muito
concorridas. Segundo Land (2005), relatos de antigos alunos referem que ao longo
destas visitas Barth transmitia aos seus alunos a importância do conhecimento das
plantas e das comunidades vegetais para uma boa manutenção dos parques e
jardins. Em simultâneo, havia exercícios que contemplavam a elaboração de projeto
para parques e jardins. No final do curso, para obtenção do diploma, os alunos tinham
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que desenvolver um projeto final, como um parque desportivo, um parque público ou
até um jardim botânico.
Após a frequência dos três anos e a conclusão com êxito nos exames escritos, no
exame oral e na tese final, era obtido o diploma (Diplom-Gärten) (Land, 2005: 440)
que, segundo Wiepking (1941) corresponde:
“(...)

ao

mesmo

grau

académico

do

“Diplom-Ingenieur”,

“Diplom-

Landwirt” etc. Os estudantes de Arquitectura Paisagista (Landschafts-und
Gartengestaltung) frequentam em parte as seguintes disciplinas, regidas
pelos mesmos Professores que ensinam os arquitectos na Technische
Hochschule de Berlim: Arquitectura, Urbanismo, História da Arte. Estas
são disciplinas obrigatórias do exame de estado que o Senhor Cabral fez.
Não pode haver dúvida de que a preparação do “Diplomgärtner” é artística
no mesmo sentido em que o é a do arquitecto. Convem notar que tanto
entre os arquitectos como entre os arquitectos paisagistas (Land-schafts
und Gartengestaltern) há não-académicos e académicos. Estes últimos
têm, como arquitectos, o título de “Diplom-Ingenieur” e, como arquitectos
paisagistas, o título de “Diplomgärtner”.” De seguida, Wiepking faz a
defesa do título Diplomgärtner em comparação com o título equivalente em
Inglaterra, Landscape Architect, e em França, Architecte Paisagiste, e ainda
a respeito do título, diz ainda: “No fim da guerra tenciona-se modificar o título
de “Diplomgärtner”, provalvelmente para “Diplom-Ingenieur” para assim
marcar melhor a identidade de preparação.” (Wiepking, 1941).

2.3.2. A Prática da Arquitetura Paisagista na ‘Grande Berlim’
Na Alemanha, o crescimento urbano e a industrialização fizeram-se sentir desde
meados do século XIX tendo Berlim sofrido uma grande transformação durante a
República de Weimar (1919-1933). Bairros operários e áreas industriais unem-se
aos aglomerados suburbanos, como Charlottenburg. Berlim funde-se com 7 cidades
vizinhas e cerca de 12 pequenas comunas para, em 1920, formar a ‘Grande Berlim’63,
uma verdadeira área metropolitana. Nesta altura, Berlim duplica a sua população e
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aproxima-se dos 4 milhões de habitantes. O território de Berlim vai estender-se até
Potsdam e irão surgir projetos na cidade a essa escala. Deixa de haver uma escala
urbana, mas sim uma escala cosmopolita.
Até esta altura, Berlim encontrava-se entre as capitais europeias com uma reduzida
área de espaços verdes por habitante (Jackisch, 2014). Mas com a ‘Grande Berlim’,
este rácio aumentou significativamente, com a integração dos jardins, parques e
áreas florestais que pertenciam às cidades vizinhas. Todas estas mudanças tiveram
repercussões no âmbito do planeamento urbano e da gestão dos espaços verdes da
cidade, inaugurando uma nova era com inovadoras áreas de trabalho. São exemplos
a nova estratégia de planeamento para os espaços verdes de Martin Wagner64 (18851957), diretor do divisão de Planeamento de Berlim de 1926 a 1933; o Plano de
Espaços Verdes para Berlim realizado em 1937, da autoria de Kurt Hentzen (19061960); e a integração paisagística das autoestradas, de Alwin Seifert.
A divisão de Planeamento da Câmara Municipal de Berlim reconheceu a importância
do espaço verde como uma ferramenta para a resolução dos problemas urbanos
de uma cidade em rápido crescimento (Borsi, 2015). Martin Wagner, que estudou
arquitetura e planeamento urbano na Universidade Técnica de Berlim, foi contratado
pela Câmara Municipal de Berlim, em 1914, para assumir as funções de diretor da
divisão de Planeamento daquela cidade, de 1926 a 1933, tendo então inaugurado
o que se pode chamar o ‘planeamento paisagistico moderno alemão’ (Jackisch,
2014). Neste cargo, defendeu uma nova visão das funções dos espaços verdes no
planeamento urbano, considerando que a “(...) expansion and promotion of accessible
green space constituted the next big challenge for those interested in improving urban

A ‘Grande Berlim’, tornou-se no segundo maior município do mundo em área, assim como o terceiro mais populoso,
depois de Nova Iorque e Londres. Integrou territórios da província de Brandemburgo, entre os quais 7 cidades que
cercavam Berlim: Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau e Wilmersdorf. Com esta
anexação, aumentou 13 vezes a área e a população duplicou, passando de cerca de 1,9 milhão para quase 4
milhões, com cerca de 1,2 milhão de novos habitantes provenientes das 7 cidades circundantes. A ‘Grande Berlim’
ficou subdividida em 20 distritos administrativos (Verwaltungsbezirke).

63

Formou-se em 1915 na atual Universidade Técnica de Berlim-Charlottenburg. Foi um importante urbanista da
‘Grande Berlim’ durante a República de Weimar. Deixou a Alemanha em 1935. Esteve na Turquia e depois nos EUA,
onde ingressou no corpo docente da Universidade de Harvard e continuou o seu influente trabalho em planeamento
urbano.
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living.” (ibid.: 307). A tese que apresentou para a conclusão do seu curso sobre espaços
verdes – ‘O Verde das Cidades. Uma contribuição para a Teoria do Espaço Verde’
(Das Sanitäre Grün der Städte. Ein Beitrag zur Freiflächentheorie) – representou,
segundo Jackisch (2014), um importante ponto de viragem no contributo científico
dos planeadores urbanos relativamente ao valor do espaço verde em grandes centros
urbanos, como Berlim.
Jackisch identifica dois fatores que influenciaram Wagner na elaboração desta nova
estratégia de planeamento. Primeiro, o cargo que ocupava na Câmara Municipal de
Berlim colocou-o em contato regular com figuras notáveis do planeamento urbano,
como Leberecht Migge, de Hamburgo, e Erwin Barth, de Lübeck. Em segundo
lugar, a famosa ‘Exposição de Planeamento Urbano de Berlim’, que ocorreu em
1910, possibilitou-lhe o conhecimento de uma grande diversidade de abordagens
internacionais de planeamento urbano, incluindo a integração de parques e espaços
verdes, não apenas na Alemanha, mas também noutras cidades como Londres,
Paris, Chicago e Nova York.
Mas uma das influências mais diretas e substanciais no trabalho de Wagner sobre a
teoria dos espaços verdes foi o arquiteto e urbanista vienense Camillo Sitte (18431903) (Jackisch, 2014). Wagner adotou o conceito de Sitte sobre o valor sanitário
e higiénico do espaço verde (Sitte, 1889) e procurou aprofundá-lo através de uma
análise baseada em duas categorias principais – existence value e use value
(Jackisch, 2014: 312). Por 'existence value', referia-se à simples criação de espaços
verdes, especialmente a plantação de árvores com fins essencialmente decorativos,
ou com a intenção de mitigar a poluição ambiental do ambiente urbano provocada
pela industrialização. Partindo da ideia de que os espaços verdes, por si só, eram
insuficientes para resolver os problemas trazidos pela poluição urbana, acreditava
numa maior eficiência do 'use value', cujo “(...) greatest impact on public health and
well-being when people actively used these areas for recreation and refreshment”
(ibid.: 313). Por outras palavras, defendia que o espaço verde tinha maior impacto
na saúde pública e bem-estar, se as pessoas usassem ativamente estas áreas para
recreio e lazer. Com base nestas ideias, o Departamento de Planeamento Urbano
que liderava, elaborou um plano geral de desenvolvimento para Berlim, que conduziu
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à criação de um conjunto de projetos, incluindo o projeto elaborado em 1929 por
Walter Koeppen e pelo próprio Wagner, que compreendia a criação de um sistema
de espaços verdes.
Esta visão de planeamento marcou os anos da República de Weimar e constituiu
um passo importante na formulação da política de espaços verdes de Berlim. Depois
de 1933, os grandiosos planos da época do 3º Reich para reformulação de Berlim,
tomaram direções diferentes. Em 1937, Albert Speer (1905-1981) foi nomeado
Inspetor Geral de Construção de Berlim (Generalbau Inspektor). Neste cargo, foi
responsável pela elaboração de um plano para a cidade que compreendia, “(...)
among other things, two huge east-west and north-south boulevard axes, a range of
massive new state buildings, a tremendous domed arena, and an arched gate that
would dwarf Paris’s Arc de Triomphe.” (ibid.: 319).
Na sequência deste plano, foi criado um novo e abrangente plano para os espaços
verdes de Berlim, elaborado por Kurt Hentzen (1906-1960) em 1937, o ‘Plano
de Espaços Verdes para Berlim’. A proposta contemplou a criação de corredores
verdes radiais (Radialgrünstreifen), criando um sistema verde coerente com
funções recreativas (ibid.). Para o desenvolvimento do plano e supervisão da sua
implementação, Speer contratou o arquiteto paisagista Willi Schelkes. O plano de
Schelkes teve uma série de revisões ao longo do ano de 1937, tendo sido aprovado
em 1938. Este plano foi fortemente influenciado pelo grande projeto do 3º Reich
que visava a reconstrução de Berlim com grandes edifícios, amplas alamedas e
a renovação do sistema de transporte. Mas, apesar do planeamento dos espaços
verdes ter ficado para segundo plano, Schelkes continuou a promover o conceito de
que o espaço urbano natural era essencial para a saúde e o bem-estar da população
(Ibid.).
Também a integração de autoestradas constituiu uma matéria inovadora e de sucesso.
Alwin Seifert, arquiteto de formação e com trabalho desenvolvido em projeto de
jardins, de quem já falámos no subcapítulo 2.2, inaugurou um novo campo de trabalho
para os arquitetos paisagistas que passaram a ser designados por ‘defensores da
paisagem’ (Landschaftsanwalte). Na década de 1930, foi nomeado conselheiro para
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a integração paisagística das autoestradas, uma área de intervenção nova, para
a qual procurou a colaboração de outros arquitetos paisagistas (Andresen, 2003),
como Gustav Allinger, Hermann Mattern e Wilhelm Hübotter (1895-1976).
Este plano grandioso trouxe uma maior complexidade à atividade dos arquitetos
paisagistas, representando um grande desafio para a profissão que, progressivamente,
ganhava novas áreas de trabalho.
Também ao nível das tendências concetuais e artísticas na forma de projetar jardins,
outro exemplo que rompeu com o paradigma vigente na divisão dos Paques e Jardins
Públicos de Berlim foi o projeto realizado para o Schillerpark, projetado por Friedrich
Bauer (1872-1937) entre 1909 e 1913. Caracteriza-se por uma abordagem moderna
e funcional, em ruptura com o jardim paisagista. Localizado num bairro densamente
povoado no lado norte da cidade de Berlim, foi nos primeiros anos do século XX,
ainda com Mächtig como Diretor dos Parques e Jardins de Berlim, que se iniciou
a sua construção. Este parque representa um ponto de viragem no desenho e
abordagem funcional dos parques públicos de Berlim, reclamada pelos movimentos
de reforma da viragem do século que rejeitaram os ‘espaços verdes decorativos’,
a favor dos ‘espaços verdes sanitários e sociais’ (Hennecke, 2011). O processo de
criação do parque foi complexo e demorado. Desde a primeira discussão pública em
1898, quando membros do Conselho Municipal de Berlim propuseram a criação de
um parque a norte da cidade, até à sua conclusão em 1913, foi acompanhado por
intensos debates sobre a reforma dos modelos para os projetos de espaços verdes
da cidade (ibid.).
Friedrich Bauer, com este projeto contribuiu para a discussão sobre o ‘Jardim
Arquitetónico’ e o ‘Jardim Natural’. De acordo com Jackisch: “In Bauer’s opinion, such
distinctions missed the points; he claimed, rather, that ‘the garden we need must be
formal and natural, natural though in a different sense than it is understood today
within the profession’.” Na opinião deste autor, Bauer era um claro opositor aos
estilos pitoresco e natural, argumentando que constituiam um clichê e não conseguia
responder às exigências de um parque moderno a este respeito cita Bauer:
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“I condemn [the natural style] not only as a friend of gardens and art, but
also out of sincere love and sympathy for our native culture, with its genuine
landscape [Heimatlandschaft], to which the natural style stands in crass
opposition. Indeed, under the guise of land beautification and cultivation
its products destroy much that is natural and therefore full of life and let
‘landscape-gardens’ take its place.’” (ibid.: 80-81).
Esta citação deixa claro o contributo de Bauer, que se demarca do jardim paisagista e
também do ‘Jardim Natural’, alegando que são uma oposição grosseira à paisagem.
Outro aspeto que contribuiu para a caracterização da prática da Arquitetura Paisagista
na ‘Grande Berlim’ é a ação de profissionais na área da horticultura ornamental.
Grande parte dos alunos formados nessa escola iniciou a sua vida profissional em
estabelecimentos hortícolas da região. A primeira grande empresa localizada nos
arredores de Berlim, por onde passaram muitos arquitetos paisagistas, foi criada por
Karl Foerster65 (1874-1970). Adolf Haag (1903-1966) e Alfred Reich (1908-1970), que
aqui trabalharam no início da sua carreira profissional, mantiveram, em Estugarda e
em Munique, respetivamente, até ao fim dos anos 1960, esta tradição de viveiristas
herdada de Foerster.
Ainda com a influência de Karl Foerster, formou-se um outro grupo de profissionais
em Bornimer, perto do viveiro de Foerster, e que ficou conhecido como ‘O Círculo de
Bornimer’ (Der Bornimer Kreis) (Figura 2.41). Tratava-se de um grupo de projetistas
que trabalhou em estreita colaboração com Foerster, especialmente nos anos 1920 e
1930. Criaram um espaço de reflexão e debate que desenvolveu um conceito para a
Karl Foerster teve formação em jardinagem em 1890, numa escola em Schwerin, na Alemanha, tendo frequentado
a Escola Real de Formação de Jardineiros de 1892 a 1893. De seguida realizou uma série de viagens pela Europa.
Quando regressou a Berlim, em 1903, fundou seu próprio viveiro que transferiu para Bornimer, perto de Potsdam,
em 1911. Aqui, em 1928, em conjunto com Hermann Mattern, fundou um departamento de projeto de jardins. Em
1934, com Herta Hammerbacher e Hermann Mattern, foi criado o ‘Círculo de Bornimer’ (Der Bornimer Kreis), que
reunia artistas de sectores diversos, como os arquitetos de jardins Walter Funcke e Gottfried Kühn, o pianista Wilhelm
Kempff, o arquiteto Otto Bartning e o pintor Siegward Sprotte. Para além deste grupo de debate e projeto, o seu viveiro
destacou-se pela criação de novas variedades de plantas e intensa produção hortícola. Em 1955 foi galardoado com
o doutoramento ‘Honoris Causa’ pela Universidade Humboldt; em 1959 com o Prémio Nacional da RDA; e em 1964,
quando completou 90 anos, foi-lhe atribuído o título de cidadão honorário de Potsdam. Em 1965, Hermann Mattern
fundou, em sua homenagem, a ‘Fundação Karl Foerster para a Ciência Aplicada à Vegetação’ em Berlim, que ainda
existe e se dedica especialmente à promoção de jovens cientistas. Em 1970 faleceu com a idade de 96 anos.
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Fig. 2.41 - ‘O Círculo de
Bornimer’ (Der Bornimer
Kreis), fotografia de
Marianne Foerster, no
final dos anos 1960.
Estão presentes, no
sentido horário, a partir da
esquerda: Karl Foerster;
Herta Hammerbacher;
Hermann Mattern;
Ursula Funcke; Heinz
Hagemann; Beate
Mattern; Faísca de

concepção de jardins que estava próximo das origens do Modernismo e do movimento
inglês Arts and Crafts (Taylor, 1996). Elementos desse grupo foram o casal Hermann
Mattern e Herta Hammerbacher.
O viveiro Späth66 foi outro grande viveiro de Berlim. Neste viveiro, um dos maiores e
mais bem organizados na Alemanha (Cabral, 1937k), trabalharam outros reconhecidos
arquitetos paisagistas, como Wilhelm Hübotter (1895-1976), Otto Valentien (n. 1897),
Herta Hammerbacher. Também foi aqui que Caldeira Cabral fez o seu estágio de
jardinagem, como veremos mais à frente.
Outro exemplo, este em Hamburgo, é o viveiro criado por Jacob Ochs (1881-1935)
juntamente com Leberecht Migge, ambos membros ativos do Deutscher Werksbund.
Foi nesta cidade, também com Jacob Ochs que Wiepking iniciou a sua atividade
profissional, em 1912.
Os estabelecimentos de horticultura tiveram um papel fundamental no conhecimento
das plantas e do seu cultivo e também no ensino e na prática profissional de Arquitetura
Paisagista. Pelo descrito atrás, constata-se que, ao favorecer-se o ensino do projeto
na sua relação com a horticultura, é natural que os estabelecimentos de horticultura
tivessem alcançado tal prestígio. Recordemo-nos que foi chamado para a escola,
para a gestão do Departamento onde funcionou o curso de Arquitetura Paisagista a
par de Barth, o então diretor dos Viveiros Späth.
O viveiro Späth, fundado em 1720 por Christoph Späth (1696-1746), foi transferido para Ketzin, a sudeste de
Berlim, onde se encontra hoje, quando Franz Ludwig Späth (1839-1913) sucedeu seu pai Ludwig, como gerente.
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2.3.3. O Testemunho de Francisco Caldeira Cabral, aluno do
Instituto Superior de Agrícola de Berlim
Francisco Caldeira Cabral inicia o curso de Arquitetura Paisagista no Instituto Superior
Agrícola de Berlim, sete anos após ter sido criado por Barth, ou seja, em 1936. Os
relatórios que enviava ao Instituto para a Alta Cultura (IAC) trimestralmente67 com
a descrição das atividades realizadas ao longo do curso foram já apresentados por
Teresa Andresen nas obras ‘Francisco Caldeira Cabral’ (2001) e ‘Do Estádio Nacional
ao Jardim da Gulbenkian’ (2003), constituindo fontes de informação essenciais para
o conhecimento do funcionamento do curso em Berlim e também da aprendizagem
de Caldeira Cabral.
Pretendemos agora, com este nosso trabalho, olhar para o seu conjunto numa
perspetiva diferente. Ou seja, a partir dos relatórios para o IAC e ainda da
correspondência de Caldeira Cabral, procura-se compreender os conteúdos e
organização da formação em Arquitetura Paisagista nos finais da década de 1930 em
Berlim. O conteúdo destes documentos é tão rico e, por vezes, tão detalhado que o
organizamos de acordo com os seguintes temas: o plano de estudos; os docentes; os
trabalhos académicos; as visitas de estudo e conferências; e a aprendizagem.
Na monografia ‘Francisco Caldeira Cabral’ (2001) e em concreto no capítulo
intitulado Landscape architecture education in the 1930, Teresa Andresen apresenta
a formação que Caldeira Cabral recebeu em Berlim nos anos 1930. A informação aqui
apresentada constitui o ponto de partida para o conhecimento e compreensão da sua
formação em Berlim nos primeiros anos de funcionamento do curso. A encerrar o
capítulo reforça as diferentes leituras que estas fontes de informação oferecem:
“The purpose of this chapter is to introduce Cabral and his education as a
Francisco Caldeira Cabral realizou oito relatórios trimestrais para o IAC. Os períodos a que correspondem e a data
em que foram elaborados são os seguintes:
1º Relatório - dezembro de 1936 a março de 1937, de 6 março 1937;
2º Relatório - março a maio de 1937, 30 maio 1937;
3º Relatório - junho a agosto de 1937, 4 setembro 1937;
4º Relatório - setembro a novembro de 1937, 13 dezembro 1937;
5º Relatório - dezembro de 1937 a abril de 1938, s.d.;
6º Relatório - abril a junho de 1938, s.d.;
7º Relatório - junho de 1938 a maio de1939, 27 julho 1938;
8º Relatório - junho a agosto de 1939, s.d.
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landscape architect. It is important that this significant collection of original
documents can finally appear in the English language, providing a detailed
- and maybe unique – description of what it was like to train as a landscape
architect during the 1930s. Cabral's reports and letters are full of interesting
and precise information – they are of relevance not just for historic purposes
but also for the ongoing debate surrounding today's education of landscape
architects. It is also possible to conclude that it is not only content but also
ideological caution that has to be contemplated in educational programmes
– this is not simple to achieve without the benefit of distant hindsight.”
(Andresen, 2001: 57).
Tendo esta informação como base para a investigação (o ‘Arquivo Teresa Andresen’
e a monografia de Francisco Caldeira Cabral), apresentamos de seguida a pesquisa
focada, sobretudo, no curso superior de Arquitetura Paisagista ministrado no Instituto
Superior Agrícola de Berlim.

2.3.3.1. A Formação em Arquitetura Paisagista
No capítulo introdutório apresentámos as razões que levaram Caldeira Cabral a ir
estudar Arquitetura Paisagista para Berlim. Relembramos que esta decisão teve
como base uma proposta que a CML fez a Caldeira Cabral para o cargo de Chefe da
Repartição de Jardins, que muito o entusiasmou. Para tal, Caldeira Cabral considerou
importante obter uma formação em Arquitetura Paisagista, que se afigurava emergente
na Europa. Berlim foi o destino escolhido68 e para tal teve o apoio do IAC e do Instituto
Superior de Agronomia (ISA), que julgavam de grande interesse esta especialização
(Cabral, 1936). No ISA, teve o apoio dos professores André Navarro (1904-1989),
seu professor de arboricultura e horticultura, com quem aperfeiçoou a sua prática
A escolha de Francisco Caldeira Cabral pela escola de Arquitetura Paisagista de Berlim foi já apresentada por Teresa
Andresen na sua monografia e na obra ‘Do Estádio Nacional ao Jardim da Gulbenkian’. As razões dessa escolha
prendem-se, sobretudo, com o programa curricular do curso alemão, relativamente aos outros que exististiam na
Europa, e com o facto de Caldeira Cabral já conhecer a língua alemã, resultado da frequência do curso de Engenharia
Eletrotécnica na Universidade Técnica de Berlim-Charlotenburg, uns anos antes.
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profissional nos viveiros da Tapada da Ajuda e no Jardim Botânico da Ajuda; Mário
de Azevedo Gomes (1885-1965), responsável pelo ensino de silvicultura; do arquiteto
Raul Lino (1879-1974) “(...) velho amigo de família e que também tinha estudado
na Alemanha nos finais do século XIX, em Hanôver, e praticado no atelier de Karl
Albrecht Haupt.” (Andresen, 2003: 25); e de Ruy Mayer (1888-1959), seu professor
no ISA que, no seguimento do convite da CML, aconselhou Caldeira Cabral a ler o
artigo sobre Landscape Architecture na Enciclopédia Britânica, o que o fez perceber
que “o que a Câmara precisava, antes de mais, era de um homem que projectasse”
(Magalhães, 2009: 73).
Caldeira Cabral explica este passo num artigo publicado na primeira edição do jornal
da APAP, em 1984, do qual transcrevemos uma parte:
“Quando em 1935 a Câmara Municipal de Lisboa teve necessidade de
preparar um técnico para chefiar a Repartição de Arborização e Jardinagem
pode dizer-se que em Portugal não havia senão Jardineiros a ocupar-se de
jardins. Estes, preparados segundo os velhos cânones dos ofícios, tinham
atravessado um período brilhante na última metade do século XIX com os
centros de irradiação que foram a Pena, Monserrate, o Jardim Botânico da
Escola Politécnica e a acção de Marques Loureiro, no Porto, a que se seguiu
a geração dos Moreira da Silva e Jacinto de Matos. Em 1935, após todas
as transformações políticas, sociais e económicas do após-guerra de 191418, apenas restavam os ecos cada vez mais longínquos do século XIX, e,
por outro lado, pedia-se à profissão de Jardineiro novos vôos para regiões
até nem entrevistas. Informado por um notável artigo da Encyclopedia
Brytanica, acabada de reeditar, sobre a profissão de Arquitecto Paisagista,
ao ser convidado para me preparar para a função que a Câmara Municipal
de Lisboa pretendia preencher, propuz que fosse estudar Arquitectura
Paisagista em vez de Jardinagem, o que foi aceite.” (Cabral, 1984).
Neste texto, onde Caldeira Cabral explica a sua decisão de estudar Arquitetura
Paisagista, também expõe as suas ideias sobre o estado da jardinagem em Portugal.
Para Caldeira Cabral é muito clara a ideia da necessidade de ‘novos voos’, do que se
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entende novas competências, o que é reforçado noutros textos, dos quais destacamos
um que foi apresentado no catálogo da exposição ‘Do Estádio Nacional ao Jardim da
Gulbenkian’ (2003), que se presume ser de 1941 e dirigido ao Ministro da Educação:
“Comecei a estudar o assunto e verifiquei haver duas coisas distintas e que
então se confundiam na designação genérica de jardinagem: a jardinagem
propriamente dita, ramo especial da horticultura, e a arquitectura paisagista
que se ocupa da concepção e projecto do jardim. Se a primeira era entre
nós rudimentar a segunda não existia de todo. Porque logo me pareceu
que o melhoramento da parte material do jardim seria inútil enquanto não
estivesse bem clara a ideia ordenadora, o plano do mesmo, propuz e foi
aceite que estudasse a arquitectura paisagista.” (Cabral, s.d.1: 22).
Para além do interesse da CML, numa carta datada de 14 de setembro de 1936,
Caldeira Cabral refere que os seus “(...) conhecimentos terão larga aplicação em
Portugal no Instituto Superior de Agronomia e ainda no Ministério das Obras Publicas
junto dos Edifícios e Monumentos Nacionais” (Cabral, 1936).
Tendo completado a licenciatura em Engenharia Agronómica em Lisboa, no ISA,
Caldeira Cabral, com uma bolsa do IAC69, aprovada em agosto de 1936, partiu para
Berlim. Chegou a Berlim em 15 de dezembro de 1936 e estabeleceu-se, nos primeiros
meses, em Berlim-Dahlem (na morada Königin Luisestr, 89A), numa casa localizada
a apenas 5 minutos da escola (Figura 2.42), onde funcionam as aulas de carácter
agronómico, e do Jardim Botânico de Berlim-Dahlem (Cabral, 1937). De novembro
de 1937 a janeiro de 1939, residiu noutra casa (Berlin W 35 – Potsdamertrasse 105
III, Pension v. Göckel), esta já em Charlottenburg.
Teve uma bolsa do IAC e o apoio do Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), tendo chegado a solicitar
um subsídio ao Ministério da Agricultura em complemento a esta bolsa para fazer face a despesas com a aquisição
de livros, assinaturas de revistas, deslocações para visita de parques, campos de jogos, estudos de paisagem, e
material fotográfico.
Da consulta do ‘Arquivo Teresa Andresen’, ficamos a conhecer os livros que desejou adquirir. Numa carta para o
Secretário Geral do IAC, de 2 de janeiro de 1938, apresenta a lista e preços de livros que necessita para o seu estudo
“com o pedido de concessão de um subsídio especial para a sua aquisição” (Cabral, 1938c). São eles:
• “ Blanquet Pflanzensoziologje, Julius Springer Berlin 1928 - 17.46
• Paeys Blumengärtnerei, Paul Parey Berlin 1931 - 106.00
• Dr.E. Klapp Taschenbuch der Gräser, Paul Parey Berlin - 5.80
• Ernst Neufert Bau-Entwurfslehre, Bauweltverlag Berlin 1936 - 20.00”.
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Fig. 2.42 - Mapa com a
localização da:
1- Casa de Francisco
Caldeira Cabral (Königin
Luisestr, 89, BerlinDahlem).
2- Instituto de Ensino
e Pesquisa em
Horticultura (Lehr- und
Forschungsanstalt für
Gartenbau), antiga Escola
Real de Formação de
Jardineiros.
3- Jardim Botânico de
Berlim - Dahlem.

Um dos requisitos para o ingresso no curso, determinado por Barth desde o início do
seu funcionamento, e já aqui referido, era a prática em jardinagem. No 1º Relatório de
Caldeira Cabral para o IAC, que descreve a atividade desenvolvida entre dezembro de
1936 e março de 1937, informa que quanto à prática exigida, num total de 36 meses,
seria contada a que realizou em Portugal no Jardim Botânico da Ajuda70 e no Viveiro
Florestal do ISA (entre janeiro e julho de 1935), o que perfazia 22 meses de prática.
Para o tempo restante, havia a possibilidade de a realizar na Alemanha, no momento
considerado mais oportuno (Cabral, 1936a) (Cabral, 1937). A respeito deste assunto,
no 2º Relatório para o IAC, refere que, assim como para todos os cursos do Instituto
Superior Agrícola de Berlim, no curso de Arquitetura Paisagista é exigida uma prática
de 3 anos, 2 como aprendiz de jardineiro e 1 como jardineiro, sendo o terceiro ano de
prática, geralmente realizado depois de terminado o curso. Esta prática é realizada
nos grandes viveiros ou em instituições municipais ou particulares, recomendandose que “(...) nas várias culturas e até possivelmente por várias regiões do país para
que o estudante fique com uma ideia o mais extensa possível não só das diferentes
culturas mas ainda das condições em que elas se exercem nas diversas regiões do
país.” (Cabral, 1937c).
Numa outra carta dirigida a Leite Pinto, Secretário-Geral do IAC, datada de 24 de
maio de 1937 (Cabral, 1937h), fala da prática que falta completar e que tenciona
fazer na Alemanha nos 2 meses das férias grandes. No entanto, por ser estrangeiro,
Para a conclusão da licenciatura em Engenharia Agronómica, Caldeira Cabral elaborou um relatório de tirocínio
sobre o Jardim Botânico da Ajuda, de cuja direção foi encarregado em julho de 1935, e relatório final sobre a
transformação da Tapada da Ajuda em Parque Florestal.
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poderia haver dificuldade em conseguir uma vaga. Para a resolução deste assunto,
Wiepking levantou a hipótese de se fazer uma troca, permitindo a um jardineiro da
Alemanha que praticasse em Portugal nas mesmas condições em que Caldeira
Cabral trabalhasse num viveiro a designar pela Universidade. Esta proposta não foi
aceite pelo IAC71, tendo sido permitido que Caldeira Cabral realizasse a prática nos
Viveiros Späth (Figura 2.43), a que nos referimos anteriormente. No 3º Relatório que
dirigiu ao IAC, relata que depois de várias dificuldades
conseguiu autorização, tendo começado no dia 19
de julho de 1937 (Cabral, 1937d). Aqui estudou as
características morfológicas das plantas, bem como
as particularidades do cultivo e teve oportunidade de
“(...) trabalhar em estacaria e preparação de caixilhos
com e sem cama quente, estudando ao mesmo tempo
as particularidades de cada espécie na preparação das
estacas, das terras, épocas de estacaria, etc.” (Cabral,
1937d: s/p.).

2.3.3.2. O Plano de Estudos
Os relatórios que Caldeira Cabral elaborou para o IAC são uma fonte de informação
essencial para o conhecimento da sua formação em Berlim, como já referimos. Da
leitura do 1º Relatório para o IAC ficámos a conhecer o plano de estudos do curso de
Caldeira Cabral recebeu uma carta do IAC que refere o seguinte:
“4º) Não se vê bem que haja dificuldades em lhe arranjarem trabalho, como jardineiro numa casa alemã da
especialidade, visto que se trata de um estágio e este não deve ser remunerado. Não se concebe mesmo que um
bolseiro português este já recebendo dinheiro de um particular alemão.
5º) Não é possível arranjar trabalho remunerado para um jardineiro alemão, nem sequer pagar-lhe as passagens.”
Carta de resposta de FCC, de 19 de junho de 1937, de Berlim, dirigida ao Secretário Geral do IAC:
“2. – Não admira que V. Ex.ª não veja bem a razão da dificuldade em me arranjar aqui colocação para a minha practica.
Certamente que a distância impede V. Ex.ª de ver aquilo que ao Diretor do meu Instituto, Prof. Wiepking, se afigura
muito possível. Por êle ver essa possibilidade é que me sugeriu a ideia da troca em igualdade de circunstâncias e me
disse para eu me informar junto de V. Ex.ª da viabilidade dessa solução.
3. – Diz V. Ex.ª mui justamente que eu como Bolseiro desse Instituto não deveria prestar serviços remunerados numa
firma alemã. Referindo-se a minha pergunta a trabalho em circunstâncias idênticas às minhas não compreendo a
informação de que “não é possível arranjar trabalho remunerado a um jardineiro alemão, nem mesmo pagar-lhe as
passagens.”
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estabelecimento hortícola
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Arquitetura Paisagista nos anos em que Caldeira Cabral aqui esteve a estudar.
Ficámos também a saber que Caldeira Cabral procurou obter a equivalência das
disciplinas que frequentou no ISA72 considerando, assim, ser possível fazer o curso
em 4 semestres e não em 6, como definido no plano de estudos. Este pedido não
foi aceite, do que tivemos conhecimento através de um documento apresentado ao
IAC, intitulado ‘Resumo da actividade em 1937’, que indica que não foi reconhecida a
“frequência de 3 Semestres sem dispensa de frequência nem de exame de nenhuma
cadeira.” (IAC, 1937). Esta situação também é referida numa carta de Caldeira Cabral
para André Navarro em 19 de julho de 1937 (Cabral, 1937f), na qual refere que não
lhe será possível utilizar os certificados das disciplinas realizadas no ISA, pois face à
incerteza da possibilidade em obter equivalência das disciplinas, refere: “Como não
posso estar à espera de coisas hipotéticas já combinei com o Prof. Wiepking fazer
todas as cadeiras e julgo ter encontrado maneira de o fazer sem prejudicar a marcha
do curso.” (Cabral, 1937k).
A correspondência que trocou com os seus colegas e professores em Portugal
também nos dá informações importantes para o conhecimento do curso de Arquitetura
Paisagista em Berlim. Na carta para André Navarro, pouco depois de ter chegado a
Berlim, presume-se que na primavera de 1937, Caldeira Cabral começa por fazer
uma descrição geral, referindo que:
“(...) a primeira coisa a estudar é a paisagem debaixo de todos os seus
aspectos. Estudam-se os seus elementos característicos: elementos
botânicos – flora expontânea e cultivada –, elementos agronómicos e
silvícolas, elementos arquitectónicos – formas de construção rural e urbana
etc. – elementos etnográficos e históricos, procurando a sua razão de ser e a
sua função, não só estética como practica – desse estudo tiram-se conclusões
para a resolução de problemas como os de habitação nos centros urbanos

“As cadeiras de que peço equivalência são: Botânica, Física Agrícola, Química Agrícola, Arboricultura e Horticultura,
Patologia vegetal, Entomologia Agrícola, Topografia, Construções Rurais, Agricultura Geral e Hidráulica Agrícola.
A informação deve ser dada como oficial ao Instituto para a Alta Cultura que ma enviará em português, fazendo-se
depois a tradução aqui no nosso consulado e mandando-os por intermédio da Legação. É preferível traduzi-los aqui
porque assim eu poderei vigiar a tradução da terminologia técnica de modo a evitar inexactidões.” (Cabral, 1937i).
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e sub-urbanos, estabelecimento de colónias de povoamento agrícola em
regiões de fraca população – como é por exemplo para a Alemanha a Prússia
oriental – procurando que apezar de todas as inovações modemizações a
introduzir se mantenha a continuidade histórica e lógica entre a obra de hoje
e a que nos legou o património nacional.” (Cabral, 1937).
Após os problemas de escala nacional, refere ainda, vêm as questões de parques e
jardins, públicos e particulares, campos de desporto, entre outras.
E prossegue com a descrição do curso referindo que, para a realização deste
programa tão vasto:
“(...) começa-se por adquirir o conhecimento practico dos problemas de
jardinagem, horticultura, arboricultura e viveiros. Depois de dois anos de
trabalho como vulgar trabalhador num dos grandes viveiristas e constructores
de parques – um Moreira da Silva cá da terra – o estudante entra para a
escola onde vai aprender os fundamentos teóricos daquilo que já conhece
e além disso todos os conhecimentos gerais que ligam os vários assuntos.
A par desse ensino começa agora propriamente a aprendizagem artística.
Desenho, aguarela, perspectiva, projectos de jardins e parques, urbanização,
projectos de aglomerados populacionais, História de Arte da jardinagem e da
Arquitectura, Construcção Civil e Arquitectura.”
Para além das aulas teóricas e das practicas, “(...) estas últimas as mais importantes,
fazem-se excursões, ou na cidade ou fora estando mesmo projectada uma a Itália. E
aqui está uma ideia do que é o curso.” (ibid.).
No 2º Relatório para o IAC, Caldeira Cabral deu mais informações sobre a
organização do curso. Para a formação de arquitetos paisagistas (Diplom Garten
und Landschaftsgestalter) aos três anos de prática mencionados atrás, juntam-se
mais seis semestres de estudo, cujas disciplinas se dividem em dois grupos: as de
carácter preparatório e as de carácter agronómico. As disciplinas do primeiro grupo,
ministradas nos três primeiros semestres, eram: “Botânica, Pedologia, Elementos de
Fisiologia alimentar das Plantas, Cultura de Plantas Ornamentais. Arboricultura geral,
Horticultura geral, Viveiros, estudo das Plantas de jardim, Agrimensura, desenho á
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vista e Aguarela, perspectiva e geometria Descriptiva, Elementos de construcção
de jardins e desenho de jardins, são as cadeiras principais.” Na segunda parte do
curso, “(...) o mais importante são os dois Seminários de Arquitectura Paisagista e
de Urbanismo. Além das cadeiras de História da Arte de jardinagem e Arquitectura,
Construcção Civil, Silvicultura, Química Agrícola etc.” (Cabral, 1937c).

2.3.3.3. Os Docentes
Da leitura do 2º Relatório para o IAC, também ficamos a conhecer os docentes do
curso de Arquitetura Paisagista. Para além do diretor, Heinrich Friedrich WiepkingJürgensmann, arquiteto paisagista, havia mais dois professores: o primeiro
assistente, também arquiteto paisagista, e o segundo assistente, arquiteto. Eram
estes os docentes responsáveis pelo seminário de Arquitetura Paisagista e também
pelas disciplinas de Desenho à Vista, Aguarela, Agrimensura, Geometria Descritiva e
Perspectiva. Neste Relatório, Caldeira Cabral não refere os nomes dos assistentes,
mas pela leitura de outros relatórios para o IAC e da correspondência trocada com
os colegas em Portugal, presumimos que sejam Gerhard Hinz e Konrad Wiesner,
respetivamente. Para além destes docentes, havia outros da Universidade Técnica
de Berlim-Charlottenburg, como o professor Bangert da secção de arquitetura que
dirigia o curso de Desenho e Aguarela, e responsável pelo Seminário de Urbanismo.
As disciplinas de História da Arte e Construção Civil também estariam a cargo de
professores da Universidade Técnica de Berlim-Charlottenburg e as disciplinas de
carácter agronómico eram frequentadas no curso de Agronomia e no Instituto de
Ensino e Pesquisa de Horticultura.

2.3.3.4. Os Trabalhos Académicos
Nas fontes de informação já referidas (os relatórios para o IAC e a correspondência
trocada com os colegas em Portugal), Caldeira Cabral informa sobre o tipo de
trabalhos que elaborou para as disciplinas do curso (Figura 2.44) e a preparação que
realizou para os exames. Esta informação contribui para um maior conhecimento
do funcionamento do curso que frequentou em Berlim e também para um maior
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entendimento da sua aprendizagem.
Para conhecer os trabalhos de aluno de Caldeira Cabral aqui referidos, foram feitas
diligências sem sucesso. Foram consultadas as Universidades Técnica de Berlim,
antigo Instituto Superior Agrícola, onde estudou Arquitetura Paisagista, e também
a Universidade de Leibniz, em Hanover, para onde Wiepking se mudou em 1945.
Nenhuma das duas instituições reúne tal informação, tendo sido possível conhecer
alguns trabalhos que integram o ‘Arquivo Teresa Andrsen’ que apresentamos na
figura 2.44.
Cerca de seis meses depois de ter iniciado as aulas em Berlim, numa carta que
escreve a Raul Lino, em 13 de maio de 1937, refere: “Estou muito satisfeito com o
meu curso. A orientação é inteiramente no sentido arquitectónico. Tudo o resto são
cadeiras subsidiárias.
As fundamentais são:
Gartengestattung
[Paisagismo],
Hochbau [Construção]
e Urbanismo.” (Cabral,
1937a).
Desde o princípio do
curso,

que

Cabral
dezembro

Caldeira

iniciou
de

em
1936,

até ao fim do ano letivo
em junho de 1937,
realizou trabalhos do
seminário
por

orientado

Wiepking,

que

compreenderam
projetos de pequenos
jardins e jardins para
colónias (Kleingarten e

Fig. 2.44 - Trabalhos
de aluno de Francisco
Caldeira Cabral, 19381939, s.d..
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Laubkoloniene), jardins urbanos particulares; desenho, sobretudo a lápis; perspetiva;
trabalhos de aguarela; estudo da cultura de plantas de jardim, que realizava no Jardim
Botânico de Berlim-Dahlem; viveiros; História da Arte dos Jardins e dos Parques da
Cidade e Arredores (Cabral, 1937b) (Cabral, 1937c) (Cabral, 1937d).
Nos meses de setembro e outubro de 1937, Caldeira Cabral encontrava-se em
Lisboa. Nos relatórios para o IAC informa que, no seguimento das orientações de
Wiepking, e com o objetivo de estudar os casos específicos de Portugal, aproveitou
os dois meses de férias em Portugal, para recolher elementos para poder estudar
no ano seguinte, em Berlim, os problemas da paisagem portuguesa (Cabral, 1937e)
(Cabral, s.d.).
Caldeira Cabral recolheu elementos da paisagem da região situada entre os lugares
de Mem Martins e Abrunheira, próximo de Sintra, pretendendo com estes dados
realizar um estudo do melhor aproveitamento económico e das possibilidades de
arborização do sítio, tendo especialmente em vista a sua importância turística e a
acentuada tendência de todas as povoações da linha de caminho de ferro SintraLisboa a desenvolverem-se rapidamente (Cabral, 1937d). Levou para trabalhar em
Berlim elementos para um cemitério e uma escola na Beira Alta, numa aldeia junto
da Serra da Estrela; um pequeno jardim em Lisboa; e os dados para um projeto de
um grande parque nos arredores de Lisboa. Informa, ainda, que visitou a Matinha
Queluz que apresenta aspetos muito interessantes de vegetação no sub-bosque de
uma mata de sobreiros e que iniciou o estudo sobre a charneca do Algueirão (Cabral,
1937e).
Foi durante esses meses que passou em Lisboa, em setembro de 1937, que Caldeira
Cabral recebeu o convite para participar no projeto do Estádio Nacional através de
João Belard da Fonseca, engenheiro e professor no Instituto Superior Técnico que
era, simultaneamente, diretor da Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos
Lda.. Na carta em que pedia para marcar um encontro dizia: “O assunto de que se trata
é o seguinte: estou tratando dum importante projecto em que seria muito interessante
utilizar os seus conhecimentos adquiridos no seu curso e na especialização a que se
tem dedicado (...)” (Fonseca, 1937).
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A 12 de novembro regressa a Berlim e, no 4º Relatório para o IAC, refere que começou
a trabalhar no projeto de um parque em Lisboa,
“(...) que tem interessado muito o meu Professor [Wiepking] e que tem para o
meu estudo a grande vantagem de me colocar desde já diante da resolução
de inúmeros problemas que se não apresentariam nunca em casos alemães.
Felizmente, o Sr. Prof. Wiepking conhece bem as nossas condições e por
isso os seus conselhos tem dobrado valor. A propósito do referido projecto
tenho estudado questões de rearborização e proteção de terrenos.” (Cabral,
1937e).
No 5º Relatório para o IAC, onde descreve a atividade que realizou durante os meses
de dezembro de 1937 a abril de 1938, menciona que:
“(...) em colaboração com o meu assistente Arquitecto Konrad Wiesner
tenho estado a fazer um estudo sobre estádios que tenciono publicar dentro
de alguns meses. A este propósito tive ocasião de trocar impressões com
o Dr. Karl Diem, diretor da Reichsakademie für Leibesübungen (Academia
de Exercício Físico do Reich) (organizou as Olimpíadas de 1936 e naquela
época estava responsável pelas de Tóquio), que nos deu elementos muito
interessantes para o nosso trabalho e de juntar valiosa documentação
fotográfica no Instituto Arqueológico da Universidade de Berlim sobre os
estádios gregos na antiguidade.” (Cabral, 1938).
Os trabalhos do projeto do Estádio, esclarece, são contados na disciplina de
Arquitetura Paisagista (Cabral, 1939).
A propósito do projeto do Estádio Nacional, estudou “coisas muito interessantes sobre
repovoamentos florestais.”73 (Cabral, 1937g).

E, a este respeito pergunta ao professor Azevedo Gomes, numa carta com data de 4 de dezembro de 1937, sobre
se “(...) o Cedrus Atlantica fez alguma vez parte da nossa flora expontânea nos tempos históricos ou pré-históricos.
O meu Prof. diz-me que em Espanha existiram certamente, não me recordo de momento em que época, mas como
nunca ouvi nenhuma referência ao facto no que respeita a Portugal gostaria de conhecer o que se sabe a tal respeito.”
(Cabral, 1937g).

73
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No último ano do curso, matriculou-se nas disciplinas do exame principal
(Hauptprüfung), que compreendiam Arquitetura Paisagista, Urbanismo, Arquitetura,
História de Arte, Agrologia, Fisiologia Alimentar das Plantas e Fitopatologia (Cabral,
1939) (Cabral, 1939a), articulando o trabalho de vários projetos de parques e jardins
e instalações desportivas, com o trabalho do Estádio Nacional. Teve um exame
preliminar (Vorprüfung) no fim do semestre de inverno de 1937/1938 (Cabral, 1937c) e
outro no final de junho de 1938 (Cabral, 1938), tendo-lhe sido atribuída a classificação
final de bom (Cabral, 1939).
Em agosto de 1939, aproximava-se a conclusão do curso. No 8º e último Relatório
para o IAC, correspondente ao período de junho a agosto de 1939 e datado de
27 de agosto de 1939, Caldeira Cabral informa que os exames das disciplinas do
exame final ocorreram de 13 a 27 de julho, restando-lhe fazer o trabalho final para a
conclusão do curso (Cabral, 1939a) que, numa carta para o IAC, refere que entregará
pessoalmente ou enviará a Wiepking, conforme as circunstâncias nessa altura o
permitirem. Nesse Relatório refere ainda que o seu trabalho final tem como tema ‘O
estudo das grandes manchas de verdura na cidade de Lisboa’ (Cabral, 1939a), mas
tal não aconteceu. Não sabemos as razões, mas Caldeira Cabral alterou o tema do
trabalho com a aprovação do seu orientador, Wiepking (Wiepking-Juergensmann,
1940)74 para a ‘Estação Agronómica Nacional em Sacavém’.

Ainda no 8º Relatório para o IAC, Caldeira Cabral refere que para este trabalho dispõe
“(...) de 3 meses a contar de 1 de Setembro até 1 de Dezembro, data em que deverá
ser entregue em Berlim. Nessa altura terei de ir novamente a Berlim para a discussão
do trabalho e exame na cadeira de arquitectura paisagista.” (Cabral, 1939a). Mas, a
30 setembro 1939, um mês depois de se ter iniciado a 2ª Guerra Mundial, Caldeira
Cabral informa o IAC que:

“Estou plenamente de acordo com o seu projeto de tese e só espero que, com tanto trabalho que tem, poderá
efetivamente completá-la. Também estou de acordo com a redução do programa. Quanto ao ponto 6 “Configuração
básica do jardim, sem plantação”, parece-me que não precisará perder muito tempo, pois já seria um trabalho enorme
a mera esquematização da estrutura básica, sem chegar ao pormenor de cada plantação.” (Wiepking-Juergensmann,
1940).

74
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“Visto que a Universidade de Berlim continua a funcionar com inteira
regularidade desejo terminar o referido relatório que irei entregar
pessoalmente ou enviarei ao Sr. Prof. Wiepking conforme as circunstâncias
nessa altura o permitirem. Os estatutos universitários alemães permitem ao
Prof. Wiepking dispensar-me da defesa do relatório no caso de eu o não
poder entregar pessoalmente.”
Efetivamente, não foi possível a Caldeira Cabral deslocar-se a Berlim, o que Teresa
Andresen na monografia sobre Francisco Caldeira Cabral, esclarece:
“Cabral returned lo Portugal, with one final visit to make to Berlin. However,
this was the summer of 1939, the year the Second World War broke out. (...)
However, the outbreak of war did alter his plans and Cabral did not hand in
his final report until 1941, based on a master plan for the Agronomic Station,
an agricultural research centre under the leadership of Professor António
Sousa da Câmara.” (Andresen, 2001: 55).
Em 1940, já depois do seu regresso forçado a Portugal em 1939 causado pelo início
da guerra, procedeu ao envio do trabalho final por correio que lhe conferiu o diploma
em Arquitetura Paisagista.

2.3.3.5. As Visitas de Estudo e Conferências
Da leitura dos relatórios para o IAC ficamos também a saber que as visitas de estudo e
conferências faziam parte do programa do curso de Arquitetura Paisagista de Berlim.
Nestes relatórios, Caldeira Cabral descreve 2 visitas de estudo.
No fim do primeiro ano letivo, em junho de 1937, foi organizada uma excursão às
províncias de Brandenburgo – Turíngia, Saxónia e Baixa Silésia. O programa de visita
incluía Harz, a cidade gótica de Quidlinburgo, e Eisenach, onde visitaram Wartburg.
Aqui, assistiram a um congresso sobre a proteção da paisagem e da natureza
(Tagung fuer natur und Heimatschutz), sobre o qual Caldeira Cabral refere os
assuntos tratados, que despertaram grande interesse, como o traçado e a construção
de estradas e a sua integração na paisagem, a adaptação da construção às formas
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dominantes na paisagem, o problema da floresta com povoamentos mistos, as suas
vantagens debaixo do ponto de vista biológico e paisagístico e a necessidade de
proteção não só dos monumentos naturais mas de toda a paisagem (Cabral, 1937d).
Depois de Eisenach, seguiram para Weimar, onde visitaram o Goethepark, o Parque
de Belvedere e o Castelo de Tiefurt. Visitaram também os parques de Ebersdorf,
Heinrichsruh e Schleiz, e depois foram para a Sílésia.
“Aqui tratava-se de estudar a distribuição de um tipo especial de casa com
estructura de madeira, de construção anterior á ocupação desta região
pelo vândalos, procurando elementos paisagísticos de características bem
definidas que estivessem ligados á existência dessas casas.” Termina a
descrição da excursão referindo que os elementos colhidos serão estudados
durante o próximo ano letivo. (ibid.).
A segunda excursão foi realizada em fevereiro de 1938 à Escola Superior Florestal
de Eberswalde. Aqui tiveram conhecimento de diversos povoamentos florestais e
assistiram a uma “(...) interessante discussão sobre assuntos actuais de Silvicultura,
como por exemplo, dificuldades de estabelecimento de povoamentos mistos
permanentes em vários andares, métodos preconizados para o seu estabelecimento,
suas vantagens, etc.” (Cabral, 1938). Numa carta datada de 11 fevereiro 1938, para
Azevedo Gomes, reforça o interesse neste debate, onde teve “ocasião de ouvir e de
discutir (...) muitas coisas agora candentes aqui como Dauerwaldm [floresta mista],
cortes rasos, etc.” (Cabral, 1938b).
Caldeira Cabral também informa que ainda nesse ano de 1938, em Berlim e Essen,
vai realizar-se o Congresso Internacional de Arquitetura Paisagista (Cabral, 1938).
Apesar de ter mostrado interesse em assistir, nos relatórios seguintes para o IAC e
na correspondência trocada com colegas em Portugal, não nos dá conhecimento da
sua participação.
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2.3.3.6. A Aprendizagem
Terminamos este subcapítulo com uma síntese da formação de Caldeira Cabral em
Berlim onde viu e estudou muitas coisas “de grande interesse para a profissão e para
Portugal.” (Cabral, 1938d), tal como refere numa carta enviada a André Navarro,
em 1938. Efetivamente, no âmbito da formação em Arquitetura Paisagista e do seu
campo de ação, Caldeira Cabral obteve um grande conhecimento, que revela não só
através dos relatórios para o IAC, como através das diversas cartas que trocou com
os professores e colegas em Portugal. Procuraremos, de seguida, fazer uma síntese
dos aspetos que nos parece que mais o marcaram no contexto de ensino e também
relativamente aos projetos de praças e jardins que íam sendo realizados na cidade
de Berlim.
São exemplos os procedimentos que diferem em Portugal e na Alemanha, que Caldeira
Cabral refere como boas práticas, como a poda de árvores em contexto urbano e o
corte raso de povoamentos florestais. No que diz respeito às ‘podas camarárias’,
como Caldeira Cabral refere, são pouco usadas na Alemanha, esclarecendo que se
realizam nas árvores novas e com formação em pirâmide, havendo o cuidado de
não fazerem grandes mutilações. Nas árvores mais adultas, fazem a supressão das
pernadas inferiores, permitindo um desenvolvimento absolutamente livre das copas.
Só nas árvores velhas é que se verificam alguns cortes mais violentos, certamente
motivados pela morte de parte da copa (Cabral, 1937).
Relativamente ao corte raso, numa carta para Azevedo Gomes refere que são
proibidos na Alemanha, a não ser em casos muito especiais, e acrescenta, com um
tom crítico, que “(...) o problema está longe de estar inteiramente resolvido, devendo
dizer-se o mesmo para os povoamentos mistos e para os povoamentos com vários
andares, em especial com um andar arbustivo.” (Cabral, 1938b). Ainda a respeito
desta questão, já numa carta para Raul Lino em fevereiro de 1938, mostra-se muito
agradado com a notícia publicada no jornal ‘O Século’ acerca do decreto de proteção
das árvores que havia sido aprovado em Portugal75, evitando, assim, que “os nossos
parques possam ser explorados em alto fuste e corte raso.” (Cabral, 1938e).

Pensamos referir-se ao Decreto-Lei nº 28468, de 15 de Fevereiro de 1938 que aprovou o Regime Jurídico da
Classificação de Arvoredo de Interesse Público.

75
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Dá notícia, também, de práticas inovadoras, como o Kompost, desconhecido em
Portugal e que “tem muito interesse”, refere numa carta para António Sousa da
Câmara. Este assunto surge a respeito de uma notícia do jornal ‘O Século’ acerca
da resolução do problema dos lixos em Lisboa, pela Câmara Municipal. Caldeira
Cabral prontifica-se a fornecer informações relativas ao aproveitamento dos lixos
praticado na Alemanha (Cabral, 1938f). Outro elemento inovador ou pelo menos não
muito habitual nos jardins portugueses, que Caldeira Cabral teve conhecimento na
Alemanha e partilha com Raul Lino, é a caixa de areia, sobre o que faz uma descrição
de como aqui é utilizada:
“Como temos pouca experiência disso aí talvez seja interessante dizer que
aqui a areia é considerada como possivel transmissora de várias doenças
e portanto deve ser desinfectada. Na Reichssportfeld (hoje Olympiapark
Berlin, Estádio Olímpico de Berlim) a desinfecção faz-se duas vezes por
semana com vapor sobre-aquecido. Convem pela mesma razão que a areia
esteja ao sol. Talvez entre nós a acção do sol seja suficiente para fazer a
desinfecção disso só os higienistas poderão julgar. É também julgado aui
indispensável que a caixa de areia seja limitada por um pequeno muro de
15-20 cm e rodeada de pavimento empedrado ou de ladrilho numa largura
de 0.8 a 1.0m para evitar que a areia se suje com terra porque os miudos
deitam-na fora. Aqui há abundante bibliografia sobre o assunto e se isso
interessar o Sr. Lino tenho o maior prazer em lhe enviar.” (Cabral, 1938e).
Caldeira Cabral maravilha-se, igualmente, com as novas plantas que vai conhecendo
e também com as diferentes utilizações por parte dos alemães. O espaço de eleição
para a aprendizagem botânica, referido diversas vezes nos relatórios para o IAC e
nas cartas para Portugal, é o Jardim Botânico de Berlim-Dalhem, que ficava perto da
primeira residência que teve em Berlim. Sobre o jardim botânico refere que se cultivam
“imensas plantas que são espontâneas em Portugal e a que aí se não liga importância
nenhuma.” (Cabral, 1937). E dá como exemplo, as urzes do Cabo da Boa Esperança,
mas também as europeias e outras de Portugal (Cabral, 1937a) e os “(...) balõezinhos
vermelhos de que o Sr. Lino me tinha falado. Afinal é um parente próximo do nosso
conhecido Alquequenge (...)” (ibid.). Numa carta para André Navarro, acrescenta: “Se
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fosse possível a entrada sem complicações de plantas vindas daqui gostava muito
de mandar pelos portadores que aparecem com frequência alguns cactos que achei
interessantes para o Jardim Botânico.” (ibid.).
Outros temas que refere e denunciam os vastos interesses de Caldeira Cabral são
os jardins de Berlim que considera “quase sempre bastante formais e plantados de
forma a que o centro fique isolado da rua.” (ibid.) e também a recuperação de jardins
históricos, sobre o que menciona numa carta para Raul Lino, que a propósito da leitura
de uma série de artigos muito interessante sobre os trabalhos de reconstituição dos
jardins de Herrenhausen (que tenciona visitar na primavera, refere na carta) que se
lembrou do “nosso Palácio de Queluz” (Cabral, 1938e).
Nas cartas para os colegas em Portugal, com quem mantém uma ligação profissional,
apresenta soluções para os projetos de jardins que têm em mãos. É exemplo o jardim
da Casa do Cipreste, de Raul Lino:
“Tenho-me lembrado muito do jardim da Casa do Cipreste e creio ter
já encontrado solução interessante para o rochedo grande por cima do
tanque. Este verão quando aí estiver darei conta do meu projecto e vamos
a ver o que o Senhor Lino acha. Tem-me interessado muito as plantas de
rockgarden, não tanto pelo género de jardim em si que me parece sempre
muito amaneirado mas pelos grandes serviços que essas plantas nos podem
prestar em casos como o de Sintra.” (Cabral, 1937a).
Ou então, a descrição que faz do jardim dos pequeninos de Berlim, novamente numa
carta para Raul Lino:
“Estive aqui em Dezembro com o Dr. Emigdio da Silva e visitei com ele o
J. Zoológico. Ele disse-me que o Sr. Lino estava agora a fazer o jardim dos
pequeninos. Não sei se conhece o daqui. É um pequeno Kinderspielplatz
com animais para os pequenos brincarem: coelhos, borregos, pintos e
outros bichos inofensivos. Pretende-se que os miúdos tomem contacto com
os animais e que se eduquem logo a não os maltratar e a gostar deles. Acho
muito interessante a ideia.” (Cabral, 1938e).
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A respeito do tema do trabalho final para obtenção do diploma em Arquitetura
Paisagista, ‘O estudo das grandes manchas de verdura na cidade de Lisboa’, que
depois acabou por ser substituído por outro tema, no 8º Relatório para o IAC, faz
considerações em defesa da implementação da estrutura verde com uma disposição
radial, dando como exemplo a cidade de Colónia, “(...) onde há anos se tinha iniciado
a execução de faixas de verdura concêntricas, já hoje se abandonou este critério
que expus, debaixo das indicações do Prof. Wiepking.” (Cabral, 1939a). Neste texto,
Caldeira Cabral refere os princípios que procurará aplicar ao estudo concreto do caso
de Lisboa:
“No trabalho agora sobre Lisboa procurarei, em face dos dados de clima,
geologia e orografia bem como de todos os factores antropomórficos,
estabelecer as grandes zonas de edificação da cidade e as zonas a reservar
para as manchas de verdura76. Estas que segundo a frase já hoje banal,
constituem os pulmões da cidade não devem ser dispostas em círculos
concêntricos, que viriam a ser fatalmente esmagados pelo desenvolvimento
da cidade, e seriam sempre cortadas por todas as grandes artérias de trânsito.
A sua disposição deve ser radial. Só assim se consegue a ligação directa do
centro da cidade com o campo. A par desta enorme vantagem podem ainda
todas as grandes vias de comunicação correr paralelas aos raios de verdura,
sem os cortar e como o intervalo entre os raios aumenta com a distância do
centro, poderá com facilidade manter-se sempre a mesma proporção entre
as zonas edificadas e as zonas de verdura.” (ibid.).

Desconhecemos o trabalho a que Francisco Caldeira Cabral se refere, será com certeza, pela descrição
apresentada, um trabalho de planeamento de estrutura verde.

76
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3. A IMPLEMENTAÇÃO DA ARQUITETURA
PAISAGISTA EM PORTUGAL: FORMAÇÃO E
PRÁTICA
Este capítulo tem como objetivo o aprofundamento do conhecimento sobre o ensino
de Arquitetura Paisagista criado em Portugal no início dos anos 1940 com a forma de
curso livre, que assim permanece até ao início dos anos 1980 quando foi transformado
em licenciatura. Inicia com um enquadramento da situação profissional neste domínio
e áreas afins, das décadas de 1930 e 1940 em Portugal, permitindo-nos uma
melhor compreensão sobre as circunstâncias em que o CLAP foi criado. Segue-se
a caracterização do ensino de Arquitetura Paisagista em Portugal, especificamente
no que se refere aos fundamentos que estiveram na base do programa do CLAP,
ao plano de estudos e aos programas das disciplinas específicas de Arquitetura
Paisagista. Os docentes, a atividade científica, realizada sobretudo através do Centro
de Estudos de Arquitetura Paisagista (CEAP), e as viagens de estudo serão também
abordados. Termina com a análise da prática profissional que fornece as referências e
os padrões para o ensino que se manifestaram nos primeiros projetos desenvolvidos
por Caldeira Cabral em Portugal.
As fontes documentais utilizadas neste capítulo foram, essencialmente, os documentos
sobre o CLAP, o CEAP e os primeiros trabalhos que Caldeira Cabral desenvolveu em
Portugal que integram o ‘Arquivo Teresa Andresen’, cópias textuais que resultaram
de pesquisas realizadas sobre Caldeira Cabral e a primeira geração de arquitetos
paisagistas portugueses, assim como outros documentos que se encontram no espólio
pessoal de Caldeira Cabral que foi confiado ao SIPA pelos seus herdeiros. A estas
fontes acrescentamos o trabalho de doutoramento de Teresa Camara, ‘Contributos
da Arquitetura Paisagista para o espaço público de Lisboa (1940-1970)’ (2015) e
o trabalho de mestrado de Mariana Pinto, ‘O legado escrito de Francisco Caldeira
Cabral, construção do pensamento teórico em Arquitetura Paisagista’ (2014), ambos
apresentados na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
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3.1. O CONTEXTO
Para uma melhor compreensão da criação do CLAP, importa conhecer o contexto
profissional de Lisboa nos anos 1930 e 1940, orientado para as áreas mais diretamente
relacionadas com a Arquitetura Paisagista, designadamente, a Arquitetura, o
Planeamento Urbano e a atividade profissional relacionada com os espaços verdes
municipais.
As décadas de 1930 e 1940, balizadas pela Crise de 1929 e pela 2ª Guerra Mundial,
ficaram marcadas por um período de recessão económica e também pela eclosão de
movimentos totalitários em diferentes países europeus. Portugal, no início do século
XX sofreu uma reforma política que instituiu um governo de caráter republicano que
não demonstrou capacidade para resolver os problemas do país. Este contexto
politicamente instável foi aproveitado pelos militares que, em 1926, realizaram um
golpe de estado que conduziu à instauração de um regime autoritário, o Estado
Novo. Foi neste enquadramento político que, ao longo das década de 1930 e nos
primentos anos da década de 1940, que o país e, especialmente Lisboa, pela ação
de Duarte Pacheco77 (1899-1943), como refere o urbanista Costa Lobo, iniciou uma
campanha de promoção de arquitectos e engenheiros (Lobo, 2011). Efetivamente,
Duarte Pacheco transformou Lisboa nos anos 1930 num verdadeiro laboratório
de experiências arquitectónicas e urbanísticas, onde também podemos incluir os
espaços verdes, como veremos de seguida.
Estas décadas ficaram marcadas pelo avanço de muitas obras públicas (Figura
3.1), conduzindo a profundas transformações urbanas, em especial na cidade de
Lisboa. Foi na década de 1930 que Duarte Pacheco, com a pasta de Ministro das
Obras Públicas e também de presidente da CML até 1943, afirma-se como o homem
providencial das obras públicas lisbonenses e nacionais, um homem de acção e de
coordenação, de visões de conjunto (França, 1973). Nas palavras de Keil do Amaral,
Duarte Pacheco foi “(...) o primeiro dirigente municipal português que intentou criar
Entre 1932 e 1936, exerceu o cargo de Ministro das Obras Públicas. Em 1 de janeiro de 1938, foi nomeado
presidente da CML e, meses depois, tomou posse como Ministro das Obras Públicas e Comunicações, tendo
delegado em Eduardo Rodrigues Carvalho, as funções de presidente substituto da CML.
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Fig. 3.1 - Planta da
Cidade de Lisboa
com indicação das
obras realizadas pelo
Engenheiro Duarte
Pacheco e principais
artérias do Plano de
Urbanização da Cidade.
1. Instituto Superior
Técnico
2. Abastecimento de Água
a Lisboa
3. Instituto Nacional de
Estatística
4. Bairros de Casas
Económicas
5. Emissora Nacional
6. Estação Marítima de
Alcântara
7. Casa da Moeda
8. Estrada Nacional
Lisboa – Cascais
9. Acesso ao Estádio
Nacional
10. Ponte sobre o Vale de
Alcântara
11. Estádio Nacional
12. Castelo de S. Jorge
13. Teatro de S. Carlos
14. Comemorações
Centenárias
15. Palácio da Assembleia
Nacional
16. Estação Fluvial de
Belém
17. Obras novas na Praça
do Império
18. Museu Nacional de
Arte Antiga
19. Novas artérias do
plano de urbanização
20. Parque Florestal de
Monsanto
21. Aeroporto de Lisboa
22. Novas edificações
23. Mercado de Arroios
24. Museu da Cidade
25. Exposições Nacionais
de Floricultura
26. Parques infantis
27. Jardins públicos
28. Nova Fábrica de Gás
da Matinha
29. Bairro da Quinta da
Calçada
30. Alameda D. Afonso
Henriques
31. Centrais Telegráfica,
Telefónica e Circunscrição
Técnica de Lisboa
32. Edifícios
Universitários
33. Praça do Areeiro
34. Bloco de construções
para a Rua Eifel
35. Parque Florestal de
Monsanto
36. Novo Cemitério de
Monsanto

em Lisboa as bases para um desenvolvimento integral e planeado da cidade, pondo
termo à era dos pequenos-urbanistas-especuladores-particulares e dotando a
Câmara com os meios necessários para realizar uma política de fomento urbano.”
(Amaral, 1973: 8).
No que se refere ao campo da Arquitetura, o texto de Nuno Portas para o prefácio da
obra de Bruno Zevi, ‘História da Arquitectura Moderna’, traduzida para português em
1973, sintetiza a marca da arquitetura e da urbanização de Lisboa nestes anos. Nuno
Potas entende ter havido uma “(...) tentativa de renovar a linguagem arquitectónica,
através do modelo internacionalista dos anos 20, que deixou os seus traços ao
longo dos primeiros dez anos do novo regime, coincidindo aliás com a chamada dos
arquitectos para a proximidade do Poder.” (Portas, 1973: 7011). Poder este que “(...)
a pouco e pouco lhes pedirá, em troca, que abandonem vanguardismos e colaborem
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na «restauração cultural» que o Estado Novo quer empreender num país onde os
monumentos do passado jaziam em ruína e as «virtudes da raça» tinham de ser
recordadas...” (Portas, 1973: 7011).
Nesse mesmo texto, Portas refere ainda: “Entretando estavam terminados os anos
de utilização e tolerância do «moderno» pelos padrões do Estado Novo, no final dos
anos 30. Pacheco estava já então mais preocupado com o urbanismo da Capital do
Império e preparava o grande «show» do regime, a Exposição do Mundo Português.”
(Portas, 1973: 7019). Efetivamente, as principais obras que inauguram um período
de intensa atividade urbanística municipal ocorreram após a promulgação do decreto
24:802, de novembro de 193478 , que obrigava as câmaras municipais a promover
a elaboração de planos gerais de urbanização. No ano seguinte, em 1935, Pacheco
avançou com o estudo de um vasto programa de urbanização da capital com o
‘Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa’, da autoria do urbanista francês Alfred
Agache (1875-1959), onde estabelece grandes linhas para o desenvolvimento da
cidade. Pouco depois, em 1938, criou a Direção de Serviços de Urbanização e
Obras79(DSUO), com o objetivo de elaborar o ‘Plano de Urbanização e Expansão
de Lisboa’80 (1938-1948), que foi coordenado pelo arquiteto-urbanista Étienne de
Gröer (1881-1952), professor do Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris. A estes
planos acrescentam-se, entre outros, os dos novos bairros de Lisboa, elaborados pelo
arquiteto João Faria da Costa (1906-1971), primeiro urbanista português diplomado
na Universidade de Paris (Camara, 2015).
As obras do Estado Novo, confiadas a Duarte Pacheco, tiveram o seu ‘ano áureo’ com
a Exposição do Mundo Português (Figura 3.2), em 1940. Esta exposição instalada
em Belém, que ocorreu entre 23 de junho e 2 de dezembro de 1940, terá sido o
78

Definido por Gonçalves como o ponto de partida da legislação urbanística portuguesa (Gonçalves, 1989).

Sob a presidência do engenheiro Eduardo de Arantes e Oliveira que aqui se manteve até 1947.
A DSUO foi organizada em 6 repartições: 1º Urbanização e Expropriações; 2º Arquitectura; 3º Arruamentos; 4ª
Edificações Urbanas; 5º Obras Municipais; 6º Arborização e Jardinagem.
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Este plano foi revisto onze anos mais tarde na sequência da criação, em 1954, do Gabinete de Estudos de
Urbanização. Sob a coordenação do engenheiro Luís Guimarães Lobato foi elaborado o ‘Plano Diretor da Urbanização
de Lisboa’, aprovado em 1959, o qual, entre diversos aspetos determinantes para a cidade, assinalou o Parque
Florestal de Monsanto e o Parque Eduardo VII.
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Fig. 3.2 - Exposição do
Mundo Português, 1940.
3.2.1 Pavilhão dos
Portugueses no Mundo,
fotografia de Eduardo
Portugal, 1940.
3.2.2 Panorâmica geral
da Exposição do Mundo
Português, fotografia de
Eduardo Portugal, 1940.

mais emblemático momento das Comemorações Centenárias da Nacionalidade,
em que “(...) o Estado Novo promove a propaganda nacionalista (...) que elege,
paradoxalmente, a arquitectura moderna como a sua imagem.” (Moniz, 2005: 79).
Uma vez mais, nas palavras de Nuno Portas, o monumentalismo que caracterizou
as obras da Exposição do Mundo Português “(...) para as quais Pacheco tinha tido,
de Salazar, as mãos livres e as algibeiras cheias cumpriam, sobretudo, o seu papel
ideológico, propaganda das benfeitorias da situação e do nacionalismo nascente
e a arquitectura era chamada a exaltá-los, nos próprios pavilhões da Exposição.”
(Portas, 1973: 7019). Ana Tostões também se refere ao “vasto espectáculo da
Exposição do Mundo Português”, como o laboratório da viragem “(...) onde vestígios
modernistas andam a par da afirmação da nova fase nacionalista. Momento decisivo
na recuperação dos revivalismos de sentido nacionalista e na inflexão para uma
expressão de monumentalidade academizante, marca o fim do primeiro modernismo
na arquitectura portuguesa.” (Tostões, 2003: 105).
A Exposição do Mundo Português levou a uma grande intervenção no espaço público
e à afirmação da atividade profissional da Arquitetura e da Engenharia, como já foi aqui
referido, e também do poder político de Salazar. Com objetivos idênticos, destacamos
um outro acontecimento que ocorreu no ano seguinte, em 1941, na Sociedade Nacional
de Belas Artes em Lisboa. Trata-se de uma exposição itinerante da arquitectura
moderna alemã organizada por Albert Speer, já mencionado no subcapítulo 2.3.2 (A
Prática da Arquitetura Paisagista na ‘Grande Berlim’), que teve enorme repercussão
(Pereira, 1998). Esta exposição, constituída por diversas maquetas e fotografias que
representavam a monumentalidade das obras hitlerianas, segundo José-Augusto
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França terá impressionado Duarte Pacheco pela “(...) arquirectura que se casava
com as ideias que ao longo da sua carreira ministerial lhe tinham vindo a evoluir no
espírito. Colunatas e escadarias – uma severidade rica e brutal de linhas simbolizava
um império feito para durar mil anos.” (França, 1973: 33). Cristino da Silva, o autor da
Praça do Areeiro e de um edifício na Praça dos Restauradores, em Lisboa, onde a
influência da arquitectura alemã é mais patente, afirmava aos seus alunos da Escola
Superior de Belas-Artes de Lisboa, que aquela arquitectura é que seria a do futuro, e
não a do movimento modemo, que estes insistiam em seguir (Pereira, 1998).
No que se refere aos espaços verdes da cidade de Lisboa, nos anos que antecederam o
surgimento do ensino superior de Arquitetura Paisagista e após a saída do engenheiro
Vieira da Silva da CML em janeiro de 1935, a gestão dos espaços verdes da cidade
ficou sem substituto, lugar este que foi proposto a Caldeira Cabral e que o motivou
a ir estudar Arquitetura Paisagista em Berlim, como atrás referido. Nestes anos,
como refere Caldeira Cabral (1984), pode dizer-se que não havia senão jardineiros
a ocupar-se de jardins, profissão esta a quem eram pedidos ‘novos vôos’, o que
entendemos por novas competências e conhecimentos.
Caldeira Cabral é muito crítico no que respeita ao panorama dos jardins e da
jardinagem em Portugal, em especial em Lisboa. O documento que preparou antes
de partir para Berlim, que Teresa Andresen apresenta no catálogo da exposição ‘Do
Estádio Nacional ao Jardim da Gulbenkian’ (2003), ficamos a conhecer a sua opinião
sobre a situação dos jardins em Portugal:
“Existiu entre nós uma escola de jardinagem que como é notório se perdeu
de todo. Deu-se depois a costumada invasão das formas estranhas mal
compreendidas por inadaptáveis ao nosso modo de ser psicológico e à
nossa ecologia. Os jardins da cidade de Lisboa são a prova palpável desta
minha afirmação, e foi certamente por isso que a actual vereação sentiu
a necessidade de modificar estes serviços elevando-os àquele nivel que
tem procurado imprimir a todas as suas actividades. Anda de resto o nosso
público tão divorciado de jardins e flores que merece o maior louvor a iniciativa
camarária [de ter proposto a Caldeira Cabral ocupar o lugar de chefe da
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Repartição de Arborização e Jardinagem na CML], única possibilidade de
um renovamento de há muito desejado.” (Cabral, s.d.3: 23).
Os epaços verdes de Lisboa81 também escasseavam e apresentavam sinais de má
gestão, o que é referido num artigo da ‘Revista Municipal de Lisboa’ do ano de 1939,
que fez uma descrição dos jardins existentes na cidade. O artigo indica que, em
comparação com qualquer das grandes capitais da Europa, Lisboa possuía nesta
data uma reduzida área ajardinada, destacando-se como espaços importantes:
“(...) o Jardim da Estrela, uma pequena parte do Parque Eduardo VII, o
Campo Grande e o Parque Silva Porto, limitando-se os restantes 59 jardins
a pequenas clareiras, logradouro de meia dúzia de habitantes das casas
circunvizinhas, com alguma arborização, restos duma época em que se
arborizou sem critério, insuficientes para as necessidades de repouso e de
recreio de uma cidade com cerca de 700.000 habitantes.” (Revista Municipal
de Lisboa, 1939: 65).
Contudo, no final dos anos 1930, verificou-se o arranque da renovação dos jardins
municipais, período este que coincidiu com o tempo que Caldeira Cabral passou
em Berlim, embora tenha sido este o objetivo da sua ingressão no Instituto Superior
Agricola de Berlim. Em março de 1938, Duarte Pacheco criou a Repartição de
Arborização e Jardinagem na CML com o objetivo de dedicar mais atenção e cuidado
aos jardins municipais, à arborização de avenidas e arruamentos da cidade e à
plantação do Parque Florestal de Monsanto (Revista Municipal de Lisboa, 1939).
Para a chefia desta repartição, em fevereiro de 1938 foi admitido o engenheiro
silvicultor Jorge Gomes de Amorim (1900-1943) (Camara, 2015), que, neste cargo,
foi o principal responsável pela renovação dos jardins de Lisboa (Camara, 2015) até
à sua morte, em 1943.

Para além dos parques e jardins elencados na Revista Municipal de Lisboa, damos nota de uma vontade da
Câmara Municipal de Lisboa no final do século XIX, de criar um grande parque para a cidade, a norte da Avenida
da Liberdade. Para tal, em 30 de maio de 1887, resolveu abrir um concurso internacional ao qual concorreram
profissionais de vários países, destacando-se a forte participaçãoo de projetistas franceses. Henri Lusseau, de
nacionalidade francesa, que foi colaborador do Jornal de Horticultura Prática, foi o vencedor do primeiro prémio.
Contudo, este projeto nunca chegou a ser executado. Em 1938 foi realizado o projeto, agora com o nome de Eduardo
VII, elaborado pelo arquiteto Francisco Keil do Amaral, então arquiteto da CML.
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Teresa Camara, na sua tese de doutoramento, ‘Contributos da Arquitetura Paisagista
para o espaço público de Lisboa (1940-1970)’ (2015), dá a conhecer que Gomes
de Amorim, já depois de ter assumido o cargo de chefia da referida repartição,
formalizou um pedido a Eduardo de Arantes e Oliveira, diretor da Direção de Serviços
de Urbanização e Obras (DSUO) da CML para a realização de uma viagem ao
estrangeiro, nomeadamente à Alemanha “para estudar a aquisição de máquinas
transplantadoras de árvores” (Amorim, s.d.) e também a França, Bélgica, Holanda
e Luxemburgo a fim de estudar diversos serviços relacionados com a arborização
de parques e jardins, de estradas e ruas, adubações, plantas e sementes e também
sistemas de irrigação de árvores (Amorim, s.d.). No ano seguinte, em 1939, voltou
a fazer uma viagem à Europa, desta vez a Haia, à Exposição de Hofstanddbloem
(Camara, 2015), o que denuncia um interesse em conhecer os serviços de gestão e
manutenção dos espaços verdes no estrangeiro.
Ainda sobre Gomes de Amorim, não podemos deixar de dar a conhecer as ideias que
apresenta numa conferência que realizou em 1941 intitulada ‘Jardins Municipais’, que
é esclarecedora do seu pensamento sobre esta matéria. Destacamos duas ideias: a
missão dos jardins e parques da cidade “(...) de acolher o publico, proporcionandolhe conforto, bem estar e prazer visual. (...) Aos mais velhos, dar-lhes possibilidades
de repouso e recreio de espírito, em lugares aprazíveis, recantos sossegados, com
bibliotecas escolhidas. Aos mais novos (...) proporcionando-lhes jogos e divertimentos
próprios da sua idade." (Amorim, 1941: 7); e o modelo de concepção a que os jardins
deviam obedecer, que deveria ter como objetivo:
“(...) o duplo fim de serem vistos de fora e poderem acolher os que neles
buscam repouso. (...)” e serem mais naturais, aproximando-se mais da
paisagem, devendo ser “(...) simples e floridos com largos arrelvados aonde
se destaquem arbustos de florações desencontradas, com boas árvores de
sombra, bem copadas e formadas naturalmente, com ruas bem areadas,
bancos pintados e cómodos, bibliotecas bem orientadas e bons parques
reservados aos pequeninos" (Amorim, 1941: 10).
O reconhecimento da escassez e desqualificação dos jardins em Lisboa, a criação
da Repartição de Arborização e Jardinagem, com Gomes de Amorim a chefiar, e a

154 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

contratação de Keil do Amaral pela CML com o objetivo de elaborar projetos para
importantes espaços verdes da capital, marcaram um momento de mudança no
campo dos espaços verdes municipais de Lisboa.
No mesmo ano em que foi criada a Repartição de Arborização e Jardinagem na CML,
em 1938, com Gomes de Amorim no cargo de chefia, Keil do Amaral (1910-1975)
ingressou na CML, juntamente com o seu colega Faria da Costa, iniciando juntos um
novo tempo de vida municipal, desenvolvendo projetos fundamentais ao crescimento
e ordenamento da capital (Tostões, 2010).
Keil do Amaral manteve-se na CML durante cerca de uma década, ficando
responsável pelo projeto dos principais espaços verdes da capital: o Parque Florestal
de Monsanto82(Figura 3.3), o Parque Eduardo VII83 (Figura 3.4) e a renovação do
Campo Grande84 (Figura 3.5). Para estes projetos contou com o apoio de Gomes de
Amorim e do engenheiro agrónomo e silvicultor Joaquim Rodrigo, como referido.
Francisco Caldeira Cabral regressa a Portugal e não ingressa na CML, como
inicialmente acordado com esta autarquia, mas é desafiado para a regência do Curso
Livre de Arquitetura Paisagista (CLAP), no ISA. Mas são os seus alunos, os primeiros
O Parque Florestal de Monsanto revela um “novo entendimento da questão dos espaços verdes urbanos integrados
na escala vasta da área metropolitana de expanção da cidade” (Tostões, 2013). A ideia de arborizar a serra de
Monsanto, coberta por searas e por pastos para gado, surgiu em 1868, inspirado no Bosque de Bolonha, em Paris.
Mas só em 1929, o então Ministro da Agricultura, o tenente-coronel Linhares de Lima, juntamente com o engenheiro
da Câmara Municipal, António Abrantes, planificou a arborização da serra. Em 1934, o Ministério das Obras Públicas,
já com Duarte Pacheco como ministro, publica o decreto-lei nº 24625 que propõe a criação do Parque Florestal de
Monsanto, definindo um regime de expropriações inédito em Portugal. No fim da década de 1930, Duarte Pacheco
deu-lhe um impulso definitivo, entregando o projeto do Parque Florestal de Monsanto a Keil do Amaral, sendo a
arborização dirigida e executada pelo engenheiro agrónomo e silvicultor Joaquim Rodrigo, sob a supervisão do
engenheiro Gomes de Amorim, chefe da Repartição de Arborização e Jardinagem, até à sua morte em 1943 (Tostões,
1992) (Revista Municipal de Lisboa, 1940).

82

Outro espaço de grande importância para a renovação dos espaços verdes de Lisboa nesta época foi o Parque
Eduardo VII, também definido no Plano de Gröer, ao qual se acrescenta o jardim do Campo Grande. Estes dois
projetos foram atribuídos a Keil do Amaral em 1945, por decisão do presidente da CML, Álvaro de Salvação Barreto.
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Estes projetos foram o tema da tese de mestrado de Ana Tostões - ‘Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande.
Keil do Amaral, Arquitecto dos Espaços Verdes de Lisboa’-, publicada em 1992. Trata-se de uma obra incontornável
para a contextualização dos espaços verdes de Lisboa na década de 1930 que nos informa sobre o fascínio de Keil
do Amaral pela modernidade cívica e técnica dos holandeses (Tostões, 1992), o que teve um grande contributo no
projeto do Paque Florestal de Monsanto. Keil do Amaral arrancou com o estudo dos equipamentos de apoio, acessos
e a sua utilização em 1938 e em 1939 viajou pela Europa com o objetivo de conhecer parques que apresentassem
interesse directo para o caso de Monsanto.
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Fig. 3.3 - Fotografia aérea
do parque florestal de
Monsanto, fotografia de
Abreu Nunes, década de
1950.

Fig. 3.4 - Panorâmica do
alto do Parque Eduardo
VII, em direção ao
rio Tejo, fotografia da
Repartição dos Serviços
Culturais, Secção de
Propaganda e Turismo,
da Câmara Municipal de
Lisboa, c. 1952.

Fig. 3.5 - Jardim do
Campo Grande, fotografia
de Paulo Guedes, s.d..
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arquitetos paisagistas formados em Portugal, que são contratados pela a CML no
inicio da década de 1950, que vão introduzir a verdadeira modernidade dos espaços
exteriores da cidade de Lisboa.
O contexto profissional em Lisboa no período 1930-1940, teve anos florescentes
no campo da Arquitetura e Engenharia, e também no Planeamento Urbano. No
que respeita aos espaços verdes, antes da criação do CLAP, existiam em número
reduzido, desqualificados, nas palavras de Caldeira Cabral, em franca decadência, o
que defende na 1ª Exposição Nacional de Floricultura, em 1940, do seguinte modo:
“O jardineiro desenvolvera uma admirável competência técnica, mas com
ela perdera a noção indispensável da forma. O jardim reflectia aliás com os
seus piores defeitos as tendências falsamente naturalistas da época a que
haviam de vir juntar-se no princípio do século as do nefelibatismo, movimento
a que ligo o chamado da «Arte Nova» de 1900.” (Cabral, 1940: 78).
Face a este deficiente panorama dos jardins, entende a razão da inevitável reação
por parte dos arquitectos, que,
“(...) vendo a desordem de formas em que se debate o jardim resolvem lançarse nesse campo e começa uma luta, hoje felizmente quase terminada, em
que o jardineiro se ri da ignorância técnica do arquitecto e este despreza a
incapacidade arquitectónica do jardineiro. Mas logo aparecem num e noutro
campo indivíduos com qualidades reais que estudando o que lhes faltava –
a arquitectura para os jardineiros, a jardinagem para os arquitectos – criam
uma nova profissão, a arquitectura paisagista, e com ela o jardim entra
numa nova fase pelo estudo dos elementos formais de sempre adaptados
às novas possibilidades técnicas e às novas condições do meio social.”
(Cabral, 1940: 78).
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3.2. A Constituição do Curso Livre de Arquitetura Paisagista
(CLAP)
O Curso Livre de Arquitetura Paisagista (CLAP) foi criado no início dos anos 1940
no ISA, uma escola com larga tradição agrícola que remonta ao reinado de D. Maria
II. O ISA é herdeiro do Instituto Agrícola e Escola Regional de Lisboa onde “(...) o
ensino superior e scientifico, principalmente destinado a agronomos, individuos
com preparação mais completa e estudo desenvolvido, habilitados a dirigir as
grandes explorações agrícolas". Compreendia 4 anos e comportava sete disciplinas
complementadas por outras nomeadamente da Escola Politécnica (Costa, 1997).
No fim do século XIX fundiu-se com a Escola de Veterinária Militar dando lugar ao
Instituto Geral de Agricultura. Mais tarde, passou a designar-se Instituto de Agronomia
e Veterinária que foi extinto com a implantação da República, em 1910, tendo sido
substituído por duas instituições diferenciadas: a Escola Superior de Medicina
Veterinária e o Instituto Superior de Agronomia. Foi nesta ocasião que a Tapada e
o Jardim Botânico da Ajuda foram entregues ao ISA onde, em 1917, foi inaugurado
um novo edifício. O estatuto universitário só foi alcançado em 1930 com a criação da
Universidade Técnica de Lisboa, onde ficou integrado, juntamente com as Escolas de
Engenharia, Medicina Veterinária e Economia. Entretanto, verifica-se um alargamento
do plano de estudos do ISA com a integração do ensino florestal, que iniciou com uma
única disciplina, a de Silvicultura, que era regida em termos de acumulação ou por
professores que fizeram carreira e tiveram destaque noutras áreas (Costa, 1997).
A integração da Arquitetura Paisagista no ensino agrícola só aconteceu nos anos
1940, como já referimos. Foi defendida por Azevedo Gomes, engenheiro agrónomo
e professor do ISA, responsável pelo ensino de silvicultura naquela época, que, num
documento manuscrito que integra o ‘Arquivo Teresa Andresen’, datado de 28 de
junho de 1936, refere:
“Por outra parte, é defensável a doutrina de assentar em ótimas bases a
preparação profissional do arquitecto paisagista quando pretenda adquirila um diplomado de bôa classe dos cursos de engenheiro-agrônomo
e engenheiro silvicultor. Não se pretende naturalmente dizer que esta
habilitação prévia é indispensável, nem tão pouco que é a única aconselhavel
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a qualquer; mas pretende-se pôr em relevo, com esta afirmação, que o
diplomado de Agronomia e de Silvicultura levará na sua bagagem scientifica
e tecnica, quando vae especializar-se na arquitectura paisagista, um conjunto
de conhecimentos de larga aplicação pratica e os mais solidos fundamentos
sobre que construir o novo curso e a nova profissão.” (Gomes, 1936).
Esta visão que assenta na articulação dos dois campos disciplinares do ISA, a
Agronomia e a Silvicultura, com a nova disciplina, a Arquitetura Paisagista, é
reforçada noutros documentos que integram o ‘Arquivo Teresa Andresen’. Trata-se de
um conjunto de 3 documentos, não datados, e com as iniciais AG, AN e CML, que nos
parece referirem-se a Azevedo Gomes, André Navarro, professores do ISA, e Câmara
Municipal de Lisboa, respetivamente, que nos esclarecem acerca das necessidades
verificadas pelo ISA e CML. Azevedo Gomes, refere a necessidade de haver
especialistas de Jardinagem e Arquitectura Paisagista com profundos conhecimentos
agronómicos e silvícolas aliados a uma preparação artística que permita orientar as
questões culturais e todas as investigações ligadas a esses problemas e também a
necessidade de organizar todos os quadros da profissão de Jardinagem (Gomes,
s.d.). No texto da CML é referida a necessidade de os serviços de jardinagem
camarários disporem de técnicos que possam dirigir e orientar eficazmente os seus
serviços (CML, s.d.). Nas considerações apresentadas por André Navarro, diretor do
ISA nos períodos de 1936-1940 e 1944-196785, e com quem Caldeira Cabral fez o
estágio no Jardim Botânico da Ajuda, salientamos as seguintes observações:
“- Necessidade de possuirmos técnicos conhecedores dos assuntos de
jardinagem debaixo do duplo ponto de vista agronómico e artístico que lhes
permita orientar as questões culturais e todas as investigações ligadas a
esses problemas tendo em vista o fim último da sua aplicação.
- Necessidade de organizar todos os quadros da profissão de jardinagem
desde o pessoal superior até aos jardineiros, para o que é indispensável
que alguem va estudar a fundo o problema nos centros mais avançados de
jardinagem.
85

Em 1940 foi substituído por Jaime Boaventura de Azevedo, que se manteve nas funções de diretor do ISA até 1944.
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- Importância social e urbanística destas questões.
- Necessidade reconhecida pelo Instituto Superior de Agronomia de tomar
interesse por questões desta natureza pois que ao Instituto compete orientar
todas as questões ligadas à Agronomia. (...)” (Navarro, s.d.).
O acordo com a CML, que havia motivado Caldeira Cabral a ir estudar Arquitetura
Paisagista para Berlim não se concretizou, tendo sido convidado para o cargo Gomes
de Amorim, como já foi referido na introdução deste capítulo. Numa entrevista a
Manuela Raposo Magalhães em 1992, Caldeira Cabral refere a conversa que teve
com Amorim a respeito deste assunto: “Deixa-te lá estar, porque já tive suficiente
tempo para meditar e para saber que, para que a minha missão na Alemanha seja
proveitosa, é preciso que eu não vá dirigir uma repartição para o que não me sinto
vocacionado, mas sim criar uma escola que nos dê colegas para trabalhar connosco.”
(Magalhães, 2009: 75).
Efetivamente, Caldeira Cabral, chegado de Berlim, foi convidado para reger a
disciplina de ‘Desenho Organográfico’ no ISA, que iniciou em 1940. Em simultâneo,
preparou e arrancou com o ensino superior de Arquitetura Paisagista, na forma de
curso livre. Mais uma vez, na entrevista que deu a Manuela Raposo Magalhães
(2009), Caldeira Cabral refere a dificuldade que havia nessa altura em se criar novos
cursos de licenciatura, o que não acontecia com os cursos livres, tendo sido essa a
opção do ISA para a configuração do ensino de Arquitetura Paisagista.
O CLAP funcionou durante o ano de 1940 “simplesmente autorizado pelo Conselho
Escolar” (Magalhães, 2009: 78), “com carácter experimental um ensaio, a título
de demonstração”, tal como é referido no livro ‘O Instituto Superior de Agronomia
na Segunda Metade do Século XX’ (2007), que cita uma sessão do Conselho
desse ano (Alves, 2007: 90). Caldeira Cabral, numa carta dirigida ao ministro da
Educação Nacional (sem data, posterior a 1952), refere que o curso era livre e
facultativo e começou a funcionar em outubro de 1940 com 10 alunos. Por causa
das incompatibilidades de horário funcionava às segundas e sextas feiras, das 18:00
às 20:00, e tinha uma duração de 4 anos (Cabral, s.d.b). E prossegue com mais
informação sobre as circunstâncias de arranque do CLAP no fim do ano experimental:
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“Apesar do incómodo da hora e do aumento de trabalho que acarretava pude verificar
que a frequência era sempre assídua e no fim do ano lectivo quasi todos os alunos
me pediram trabalhos para realizar nas férias. Fiquei assim convencido que havia
interesse pela frequência do curso (...).” (Cabral, s.d.b).
Um outro documento que consta do ‘Arquivo Teresa Andresen’, não datado
(provavelmente de 1968) e não assinado, inicia com a seguinte informação:
“No ano lectivo de 1941/42 começou a funcionar com carácter experimental
no Instituto Superior de Agronomia um Curso de Arquitectura Paisagista,
actividade então inexistente no nosso País, em moldes actuais. No ano
seguinte e por decisão do Conselho Escolar que mereceu parecer favorável
do Conselho Permanente de Acção Educativa, de 2 de Fevereiro de 1942,
homologado por despacho do Sub-Secretário de Estado da Educação
de 14 de Abril de 1942, é criado o CURSO LIVRE DE ARQUITECTURA
PAISAGISTA, cujo Regulamento foi aprovado, na sua forma actual por
parecer da 4ª Secção da Junta Nacional de Educação, homologado pelo
Sub-Secretário de Estado da Educação de 25.XII.1955.” (s.a., 1968).
O ensino superior de Arquitetura Paisagista iniciou com a aprovação do Ministério
da Educação Nacional em 1942 no ISA, e aqui funcionou até 1981 como curso
livre, quando foi transformado em licenciatura. Até 1975, Caldeira Cabral mantevese como diretor e professor principal das disciplinas de Arquitetura Paisagista. Os
outros docentes de Arquitetura Paisagista, todos eles alunos do CLAP, foram Manuel
Azevedo Coutinho (1921-1992); Fernando Vaz Pinto (1921-2001); Edgar Sampaio
Fontes (1922-2000); Gonçalo Ribeiro Telles (n. 1922); Álvaro Ponce Dentinho (19242014); e José Marques Moreira (n. 1934) (Andresen, 2003) (Camara, 2015).
Neste capítulo analisaremos os aspetos que caracterizam o ensino de Arquitetura
Paisagista ao longo dos 40 anos em que funcionou como curso livre, procurando
investigar possíveis influências alemãs.
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3.3. Do CLAP ao Curso de Licenciatura em Arquitetura Paisagista
Num documento do Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista (CEAP), designado
‘Orientação Geral adoptada na organização do curso superior de ArquitecturaPaisagista’, datado de 23 de novembro de 1972, é referido o seguinte:
“Desde o inicio do estudo que se procura vincar claramente o triplo aspecto
da profissão para que vão preparar-se os estudantes – artístico, técnico e
biológico. A par destes três aspectos fundamentais da preparação profissional
surgem as disciplinas de carácter genérico, relacionadas umas com a
Matemática, a Física e a Química, com o mundo material, e outras como
a Introdução às Ciências Sociais a qua se segue a Sociologia, História da
Agricultura e História da Arte Geral, na linha do conhecimento indispensável
do Homem.
O número de horas lectivas vai diminuindo progressivamente dos primeiros
semestres para os últimos, e nestes predomina francamente o trabalho
orientado, mas autónomo, do estudante. Por isso, e também porque à medida
que o Curso avança as disciplinas vão tomando uma feição mais aplicada,
o número de horas dedicado às disciplinas de projecto e composição vai
aumentando. Os dois projectos dos últimos semestres destinam-se a
promover e avaliar a capacidade real de trabalho adquirido ao longo do Curso,
que define o jovem profissional que haverá de ser o recém-diplomado, bem
como a sua aptidão para o trabalho em grupo pluridisciplinar.” (CEAP, 1972).
Este documento dá uma ideia geral dos princípios orientadores do programa curricular
do CLAP, que assentava em 3 aspetos fundamentais para a preparação profissional:
artístico, técnico e biológico, tal como acontecia na Escola Real de Formação de
Jardineiros na Alemanha. Esta organização e a importância dada às componentes
artística e técnica terá, seguramente, marcado Caldeira Cabral. Aqui, como vimos,
o ensino estava organizado em 2 departamentos, um com carácter teórico e o outro
com carácter mais artístico e de natureza mais prática.
São vários os textos em que refere as bases da formação em Arquitetura Paisagista e
que nos permitem fazer uma interpretação sobre as suas ideias relativamente a este
assunto.
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O seu discurso na tomada de posse do grau de doutor Honoris Causa, atribuído pela
Universidade de Évora em 1980, é muito relevante pelo que nos informa sobre a sua
visão acerca da ligação da Arquitetura Paisagista à jardinagem e a outras disciplinas
como Agronomia e Horticultura, nomeadamente da importância pedagógica do
conhecimento prático da profissão. Como ponto de partida para o conjunto de ideias
que aborda, começa por afirmar que a Arquitetura Paisagista é uma arte que nasceu
da Jardinagem e que o ensino da “(...) profissão foi durante muitos séculos puramente
oficinal-aprendia-se fazendo e eram os Mestres que, conforme as tendências dos
oficiais e aprendizes, os orientavam neste ou naquele sentido, bem como a própria
iniciativa do artista que levava a sua curiosidade a procurar neste ou naquele assunto
complementar a sua arte.” (Cabral, 1980: 20). Contudo, “(...) passamos para a
situação actual em que se tendeu a intelectualizar cada vez mais os artistas que
concebem – reservando-lhes até em exclusivo o qualificativo de artistas – enquanto
estes se distanciavam cada vez mais do artífice.” (Cabral, 1980: 20).
Apesar da natural intelectualização e racionalização do conhecimento, Caldeira
Cabral considera necessário a aprendizagem prática dos ofícios que estão na base
do conhecimento mais complexo da matéria. A este respeito, diz o seguinte:
“(...) o ensino das Artes deve iniciar pela aprendizagem do ofício correlativo,
para que o futuro estudante, como Aprendiz, adquira o conhecimento
global da matéria – fazendo. Usa e serás Mestre, diz o ditado antigo e os
escolásticos – seguindo Aristóteles – ensinavam que era ao praticar que se
adquiria o habitus, ou seja aquela virtude que inclina o Artista para encontrar
a solução técnica correcta.” (Cabral, 1980: 21).
Assim, seguindo a orientação de ‘aprender-fazendo’ que Caldeira Cabral experimentou
no curso de Arquitetura Paisagista em Berlim, o estudante faz a síntese dos
conhecimentos analíticos adquiridos, ligados entre si pela experiência anterior, que
estimula a criatividade nas suas propostas de projeto (Cabral, 1980). Conclui, dando
exemplos da sua experiência na Alemanha enquanto aluno do curso de Arquitetura
Paisagista:
“Conhecedor da exigência da prática comecei por trabalhar dois anos
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nos jardins de Vasco Bensaúde em Lisboa, debaixo da orientação de um
jardineiro inglês John Mclnroy e do Mestre Germano, e na Tapada da Ajuda,
com José Aires nos viveiros florestais e no Jardim Botânico da Ajuda com
Manuel Pires, de quem aprendi a cultura de plantas de estufa. Trabalhei
também nos viveiros de Späth, perto de Berlim. E agora quando comecei
a frequentar as aulas reparei logo na diferença: os aspectos mais teóricos
eram sempre relacionados com os factos concretos da prática profissional.
A teoria permitia reduzir a leis gerais a multiplicidade do concreto. Mas era
sempre possível voltar a passar do geral para o particular!” (Cabral, 1980:
23).
Relativamente ao terceiro aspecto (biológico), que também esteve presente nos
fundamentos da Escola Real de Formação de Jardineiros do século XIX, nas aulas
teóricas que funcionaram durante muitos anos no Jardim Botânico de Berlim.
As disciplinas aqui ensinadas, nomeadamente botânica, solo, clima, bases do
conhecimento dos sistemas vivos e do seu funcionamento, foram também incluídas
no plano de estudos do CLAP, como veremos de seguida.

3.3.1. O Plano de Estudos do CLAP
O primeiro Plano de Estudos do CLAP foi apresentado por Caldeira Cabral num
documento designado ‘Curso Livre de Arquitectura Paisagista – Esboço de Programa’,
com a data de 11 de janeiro de 1941, onde se refere ao curso livre como “(...) um
desideratum a atingir, que seguramente ficará muito à quem nos primeiros anos de
funcionamento do Curso”, sendo possível atingir o “(...) mínimo necessário para lançar
as bases de um Curso e de uma Profissão, cuja necessidade já hoje se faz sentir
entre nós, e que a pouco e pouco se irá desenvolvendo de forma que daqui a dez ou
quinze anos possamos ter percorrido um caminho semelhante ao que na Inglaterra
ou na Alemanha percorreram aquêles que se lançaram em idêntica empresa, em
condições parecidas, tendo servido.” (Cabral, 1941a).
Este Plano de Estudos tinha a duração de 4 anos e foi pensado para ser frequentado
pelos alunos do ISA, em acumulação com os cursos de Agronomia ou Silvicultura,
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sendo admitidos os alunos inscritos no 2º ano dos referidos cursos, sendo também
possível a sua frequência por engenheiros agrónomos e silvicultores já formados,
depois de consultado o diretor do Instituto e o professor encarregado do curso (ibid.).
Era ainda permitida a inscrição a candidatos com outras formações, não sendo
possível, nestes últimos casos, atribuir qualquer atestado final de frequência do CLAP,
por se considerar imprescindível a frequência das disciplinas professadas nos cursos
de Agronomia ou Silvicultura que mais interessavam ao CLAP (ibid.). Para além
destes requisitos de admissão, o documento indica que era ainda exigido aos alunos
conhecimentos práticos de Jardinagem adquiridos na Tapada ou no Jardim Botânico
da Ajuda, viveiristas ou em qualquer outro local (ibid.). Não podemos garantir que
este requisito tenha sido aplicado nos primeiros anos de funcionamento do curso, até
1955, ano em foi publicado o Regulamento do CLAP que conhecemos. Mas podemos
concluir que, mais uma vez, verificamos uma clara ligação ao curso frequentado em
Berlim por Caldeira Cabral.
No

que

se

refere

à

avaliação, esta era feita
através de dois exames no
fim do 2° e 4° anos, devendo
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curso livre.
No documento referido atrás, ‘Curso Livre de Arquitectura Paisagista – Esboço
de Programa’ (1941), encontram-se também listadas e descritas as disciplinas
específicas do CLAP, que eram 8 – Arquitectura Paisagista (lição e prática); Desenho
à vista e aguarela; Construção de jardins (lição e prática); Plantas de jardim (lição e
excursões); Elementos de Geometria descritiva e perspectiva (prática); Elementos
de Arquitectura (lição e prática); Urbanismo e Colonização (lição e prática); História
da Arte, em especial da arte da jardinagem (lição) – e as disciplinas professadas no
ISA que mais interessavam ao CLAP, que eram 12 – Botânica, Matemáticas Gerais,
Física Agrícolas, Químicas Agrícola, Microbiologia, Topografia, Agricultura Geral,
Arboricultura e Horticultura, Viticultura, Silvicultura, Construções Rurais, Hidráulica
Agrícola – , totalizando 20 disciplinas, como se encontra referido no Quadro 3.1.
Quatro anos decorridos após o início do CLAP, Caldeira Cabral faz o balanço do
seu funcionamento num documento intitulado ‘Considerações gerais’, datado de
23 de outubro de 1945. Começa por reconhecer que foram muitas as dificuldades
encontradas que resultaram da falta de experiência, de circunstâncias alheias à
sua vontade, e ainda do grande e cada vez maior volume de trabalho exigido aos
alunos de agronomia e silvicultura, admitindo a necessidade de simplificar o CLAP
relativamente ao programa inicialmente apresentado (Cabral, 1945).
Para tal, as alterações realizadas compreenderam a eliminação da disciplina ‘Plantas
de Jardim’, uma vez que o programa da disciplina ‘Arboricultura e Horticultura’ passava
a incluir o ensino das técnicas de jardinagem. Caldeira Cabral considerava também
que não haveria interesse em fazer “(...) monótonas descrições de plantas que o
aluno não conhece nem tem possibilidade de conhecer sozinho devido ao grande
atraso em que entre nós se encontra a jardinagem e à falta de representação da flora
cultivada nos Jardins Botânicos (...)” (ibid.). Esta disciplina, ‘Plantas de Jardim’, seria,
assim, substituída por excursões à Tapada da Ajuda, onde estava instalado o ISA, e
aos jardins de Lisboa, nas diferentes épocas do ano, possibilitando o conhecimento
das plantas aos alunos e, como complemento, realizar-se-iam na Tapada da Ajuda
diferentes trabalhos de jardinagem, como poda de árvores e arbustos, nomeadamente
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de roseiras, formação de árvores no viveiro florestal, tratamentos fitopatológicos
das plantas de jardim, entre outros (Cabral, 1945). Outra disciplina eliminada foi
‘Urbanismo e Colonização Interna’ por razões de compatibilização de horários, sendo
a sua matéria incluída na disciplina ‘Arquitectura Paisagista’, cujos trabalhos práticos
e colóquios afiguravam-se suficientes para abordar os problemas fundamentais desta
disciplina. O mesmo aconteceu com ‘Elementos de Construção Civil e Arquitectura’,
por entender que os alunos durante os quatro anos de frequência do curso ficariam
suficientemente elucidados sobre o assunto com a disciplina de ‘Construções Rurais’,
de frequência obrigatória, bem como com os trabalhos de projeto exigidos em
‘Construção de Jardins’ e no último trabalho do curso sobre um tema da Arquitetura
Paisagista.
Já no fim dos anos 1970, pouco antes do CLAP se ter transformado em licenciatura,
Teresa Andresen, através da entrevista que nos concedeu, e que apresentamos na
íntegra em anexo, também nos deixa o registo do seu funcionamento:
“As aulas do CLAP iniciavam-se no 2º ano de licenciatura no ISA e decorriam
de um modo geral das 18 às 20 horas e ao sábado de manhã eram geralmente
dedicadas a visitas de estudo, sobretudo conduzidas por Marques Moreira a
jardins de Lisboa, Oeiras ou às vezes um pouco mais longe – Guincho, Sintra,
Arrábida. As disciplinas intitulavam-se Arquitetura Paisagista I – IV, a cargo
de Sousa da Câmara e de Edgar Fontes – que também ensinava Técnicas
de Construção – e mais tarde de Elias Gonçalves e Leonel Fadigas, Plantas
– a cargo de Marques Moreira (Vegetação Ornamental e Vegetação Natural).
Edgar Fontes também ensinava História de Arte de Jardins. Começavase com o projeto de um jardim de uma moradia onde nos introduziam os
conceitos de modelação, drenagem, composição e plantação, exposição
solar, funções de estadia, produção (horta), enquadramento ... Os projetos
iam ganhando complexidade ... pequeno jardim público (o Largo do 31 da
Armada era um clássico!) ... e depois ordenamento do território iniciado com
o Luna Park, um projeto junto ao Jardim Zoológico .... a Encosta da Ajuda
onde mais tarde se veio a instalar o Campus Universitário ...” (Entrevista a
Teresa Andresen, Anexo 1).
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Para a avaliação da influência alemã no primeiro plano de estudos do CLAP, é
inevitável fazermos uma comparação entre as disciplinas que Caldeira Cabral
frequentou em Berlim, de 1936 a 1939, e as que definiu para o CLAP, em 1941, o que
apresentamos no Quadro 3.2. Da sua análise, podemos identificar 3 grupos temáticos
de disciplinas. O primeiro grupo, marcado no quadro com a cor laranja, inclui as
disciplinas de caráter artístico. Para o CLAP, Caldeira Cabral preconizou disciplinas
relacionadas com o desenho e história de arte, esta última (como veremos mais á
frente no subcapítulo sobre as aulas), incorpora o tema da história de arte dos jardins,
que no Instituto Superior Agrícola de Berlim tinha a designação ‘História da Arte de
Jardinagem’. O segundo grupo inclui as disciplinas de caráter agronómico, hortícola
e botânico, assinaladas no quadro a verde. As disciplinas deste grupo integravam
os dois cursos de Arquitetura Paisagista, de Berlim e de Lisboa, sendo que no caso
do CLAP eram asseguradas nos cursos de Engenharia Agronómica e Engenharia
Silvícola, estando apenas represenatadas no Quadro 3.2 as disciplinas que Caldeira
Cabral considerava que mais interessavam ao CLAP. O terceiro grupo, marcado no
quadro a cor azul, refere-se às disciplinas relacionadas com o projeto de Arquitetura
Paisagista, incluindo desenho de jardins e urbanismo. No que se refere ao desenho
de jardins, o plano de estudos, tanto no curso que Caldeira Cabral frequentou em
Berlim como no CLAP, integrava disciplinas sobre os elementos de construção de
jardins e plantas de jardim. Relativamente à disciplina sobre urbanismo, em Berlim
funcionava nos últimos 3 semestres na forma de Seminário e no CLAP era lecionada
no último ano com a designação ‘Urbanismo e Colonização’. Por último, referimos a
disciplina ‘Arquitetura Paisagista’ que, em ambos os cursos era lecionada nos últimos
anos, para a qual veremos mais à frente o seu programa no CLAP.
Como síntese do subcapítulo, para além da análise do plano de estudos, referimos
ainda a importância do conhecimento prático da formação do CLAP, já mencionado
no subcapítulo sobre as bases teóricas do CLAP (vêr 3.2.1), que Caldeira Cabral
reforça no texto onde justifica as alterações das disciplinas do CLAP que introduziu
em 1945, nas quais priveligia o ensino prático relativamente à componente teórica,
através de excursões para o conhecimento das plantas e a prática da jardinagem. Por
último, ainda relacionado com este aspeto, indicamos os requisitos de admissão ao
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CLAP que exigia aos alunos conhecimentos práticos de jardinagem, facto este que
não podemos assegurar que tenha sido aplicado.

3.3.2. As Aulas
O trabalho de mestrado elaborado por Mariana Pinto sobre o legado escrito de Caldeira
Cabral, já referido no início desta tese, é uma importante fonte de informação para o
conhecimento e análise dos conteúdos das aulas do CLAP ministradas por Caldeira
Cabral. Os textos deste legado são caracterizados do seguinte modo por Mariana
Pinto: “(...) muito diversos, de grande atualidade, representativos do despertar da
consciência para a conservação da natureza e defesa da paisagem, com uma visão
humanista e universal, repetitivos nos seus conteúdos e de importância fundacional
para a arquitetura paisagista.” (Pinto, 2014: 58).
Este legado é constituído na sua totalidade por 146 textos, maioritariamente escritos
para conferências e palestras (42 textos) e para aulas (35 textos) (Figura 3.7), para os

Fig. 3.7 - Textos de
Francisco Caldeira Cabral
escritos nos anos 1940
para as aulas do Curso
Livre de Arquitetura
Paisagista.
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quais, Mariana Pinto faz uma proposta de sistematização em quatro áreas temáticas:
o tema 1 – Arquitetura Paisagista. Ensino e Profissão – reúne os textos relativos
à Arquitetura Paisagista na sua vertente de ensino e da profissão, subdivididos
em 2 sub-temas (1 a) Arquitetura Paisagista. Ensino; 1 b) Arquitetura Paisagista.
Profissão). O tema 2 – O Ordenamento e o Equilíbrio da Paisagem – integra os textos
sobre o ordenamento e o equilíbrio da paisagem, subdividido em três subtemas (2 a)
Os elementos da paisagem; 2 b) O Ordenamento da Paisagem; 2 c) Problemas de
Intervenção na Paisagem). No tema 3 – A Conservação da Natureza e a Defesa da
Paisagem – reuniram-se os textos que, no seu conteúdo, tratam desta temática, e
foram organizados em dois subtemas (3 a) Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais; 3 b) Defesa da Paisagem Rural). Por último, no tema 4 – A Arte dos Jardins
– reuniram-se os textos relativos à arte dos jardins (Pinto, 2014).
No âmbito desta investigação, interessa-nos, sobretudo, os textos que fazem parte
do tema 1 correspondentes aos programas de disciplinas e às aulas proferidas no
CLAP. Estes textos foram escritos entre 1941 e 1988, tendo sido as décadas de
1950 e 1960, as mais profícuas na produção de textos desta matéria. Este período
corresponde também, em parte, à sua atividade como membro do Conselho Nacional
de Educação, onde se manteve de 1965 a 1977. São maioritariamente textos inéditos,
tendo sido publicados apenas oito. Estes textos, que expressam as ideias centrais de
Caldeira Cabral sobre a Arquitetura Paisagista, revelam consistência e persistência
nas suas mensagens (Pinto, 2014).
De seguida, faremos uma apresentação das ideias principais que constam nos textos
referentes aos programas das disciplinas e às aulas.
Relativamente aos programas das disciplinas, para além daquela com que iniciou
a carreira docente em 1941, ‘Desenho Organográfico’, as restantes têm a data de
novembro de 1950 e compreendem: ‘História de Arte Geral’, ‘História de Arte dos
Jardins’, ‘Arquitectura Paisagista’ e ‘Construção de Jardins’.
Os programas das disciplinas 'História de Arte Geral' e 'História de Arte dos Jardins',
ministradas no ano de 1950 estão coordenados um com o outro, obedecendo à mesma
estrutura temática. Da leitura de uma aula de 'História de Arte Geral', em 1964, ficamos
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a conhecer a sua visão sobre a finalidade do estudo de história de arte no CLAP.
Nesta aula, começa por dar uma definição de história de arte, indicando que procura
estudar as manifestações artísticas de cada povo, que marcam a sua individualidade
ou cultura, mas também as mútuas influências que homens de diferentes meios e
diferentes línguas, religiões e ideias, vão exercendo uns nos outros, umas vezes
cheios de entusiasmo neste movimento assimilador, outros procurando opor-se-lhe,
mas recebendo, até nessa oposição, a marca do que se pretende vencer (Cabral,
1964). Sobre esta definição, pergunta:
”Mas tudo isto se refere ao passado! Que poderá interessar o passado
a jovens artistas que olham com toda a razão para o futuro, cheios de
entusiasmo e confiança? Não será essa visão retrospectiva um facto já
ultrapassado no nosso tempo? Uma prisão inútil a velhas fórmulas, num
realçar de laços sentimentais de que deveremos antes desprendermo-nos,
para com total objectividade e inteira liberdade procurar as soluções do nosso
tempo, possibilitados pelos conhecimentos e técnicas que em novidade só
parecem ser igualados pelo primeiro dia de criação?” (Cabral, 1964). E
responde que esta é uma ideia errada, associando o progresso ao respeito
pela tradição, que entende como “continuidade na acção” e “condição de
aperfeiçoamento”.
De seguida, Caldeira Cabral enumera as vantagens do estudo da história de arte:
“(...) 1) Conhecimento dos valores espirituais que são permanentes através
das mais diversas formas, materiais e manifestações artísticas; 2) Verificar
como as diferentes artes em cada momento exprimem as ideias e os
sentimentos do povo em que se produzem; 3) Finalmente toda a manifestação
artística aparece sempre revestida das roupagens da moda do seu tempo.
O estudo comparativo ensina-nos a distinguir os valores permanentes,
daqueles que são transitórios, e deve dar-nos a consciência de que também
a nossa obra só será parcialmente válida e terá tanto mais probabilidade de
durar quanto mais cheia estiver daquilo que é permanente.” (Cabral, 1964).
E termina, fazendo a ligação com o ‘espírito criador’ do arquiteto paisagista: “A
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apreciação das obras de Arte do passado deve fazer-se com espírito eclético, bem
diferente do espírito criador. Mas se conseguirmos desenvolve-lo aprenderemos
também a exercitar uma critica objectiva que muito útil nos poderá ser na nossa obra
criadora.” (Cabral, 1964).
Conclui esta aula, esclarecendo quando aos conteúdos da disciplina:
“Ao estudar a História de Arte vamos fazê-Io sobretudo em relação à História
dos Jardins e à História da Arquitectura. A escultura e a pintura interessamnos também de perto. A literatura e a música, embora se liguem de perto à
nossa arte, teremos de nos limitar a fazer-lhes vagas referencias.
Procuraremos objectivar o mais possível nas artes portuguesas o nosso
Curso. O problema é um tanto complexo porque embora Portugal pertença,
sem dúvida alguma à Cultura Greco-Romana e Europeia, não se pode
limitar nem ignorar a sua presença no mundo. Por isso todos os fenómenos
se apresentam aqui com características muito particulares e com um
sincretismo que por vezes desorienta.
Começaremos por um breve esboço da Arquitectura Egípcia, Assiria Grega
e Romana.
A seguir procuraremos apontar predominantemente exemplos e casos
nacionais. Peço-lhes de antemão que perdoem irregularidades e imperfeições.
Não sou um especialista. Há muito que desejaria ter passado a pasta, mas
ainda não foi possível.” (Cabral, 1964).
Outro programa que consta deste inventário, também datado de 1950, referese à disciplina de ‘Arquitectura Paisagista’, que compreende 12 grandes
temas, designadamente:
“1) Conceito de arquitectura paisagista – âmbito de acção – posição em
relação as outras actividades;
2) O jardim particular – evolução ideal e formal – estado actual. Caracteristicas:
continuação da casa; habitabilidade; intimidade; socego; variedade no tempo
e no espaço. Plantação segundo o tipo formal;
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3) Os elementos do jardim particular no seu aspecto formal e funcional – As
plantas – a água – a escultura – as construções – vedações – caminhos –
mobiliário;
4) O jardim público. Sua história e vicissitudes. Estado actual. Enquadramento
e distribuição. Conceito formal e funcional. Caracteristicas;
5) O Parque. Sua história e evolução. Tipos portugueses: a Tapada e a
Cêrca conventual – a Quinta – outros casos. Penha Verde, Farrobo, Queluz,
Arrabida, Capuchos, Santa Cruz. Actualidade;
6) A escola paisagista. Qual a nossa posição perante o problema nos
aspectos filosóficos, psicológicos, sociais e ecologicos;
7) O Parque e a cidade – função, distribuição e enquadramento. Tipos.
Aspectos económicos;
8) As instalações desportivas. Sua localização na cidade. Integração na
paisagem. O ponto de vista grego. As tendências mgdernas. O nosso ponto
de vista católico e português;
9) O homem na paisagem: acção modeladora. O primado do Homem. As
tendências etnicas. O caracter colectivo da acção humana na paisagem. A
sua evolução no tempo. Dependência e independência do meio. O conceito
racionalista da influência do meio dominante no século XIX. O conceito
naturalista. A posição actual dos dois conceitos. O nossa posição: A natureza
criada por Deus para servir o homem. Este por sua vez criado para servir
e louvar a Deus. Portanto a natureza servindo a Deus através do homem.
Independência de vida nos dois termos, homem – natureza;
10) O habitat humano: O habitat humano: suas formas. Relações com as
actividades económicas e com a paisagem. O ordenamento dos aglomerados.
A cidade antes e depois da revolução industrial. O êrro da cidade industrial
liberal-capitalista. A cidade industrial marxista-socialista. A nossa concepção.
A nossa experiência. Soluções alheias – Sua critica. Critérios a adoptar e a
rejeitar. O Urbanismo e a posição do Arquitecto Paisagista;
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11) Centros urbanos e povoamneto rural. Alguns aspectos do seu
desenvolvimento e localização. Conceitos de urbanismo;
12) A intervenção do Arquitecto Paisagista na Paisagem. Relações com
as outras profissões: agronomia, silvicultura, engenharia e arquitectura.
Importância da coordenação de todos os elementos na paisagem, como
consegui-la. O aspecto técnico e o aspecto humano (A liberdade e o
condicionamento). O embelezamento e a criação de ‘obra bela’.” (Cabral,
1950).
Ainda sobre o programa da disciplina de ‘Arquitectura Paisagista’, a estes
grandes temas, seguiram-se outros com o título ‘Intervenção na Paisagem’, e que
compreendem:
“13) Erosão – Casos a considerar. Mecanismo. Sintomas. Métodos
decombate. Aspectos gerais no mundo. Importância do problema em
Portugal;
14) Economia geral da água na paisagem. Influência no clima. Protecção
das nascentes. Distribuição das massas de água. Relação com os restantes
factores climáticos. Regularização dos caudais dos rios. Formas de leito dos
rios;
15) O papel da árvore na paisagem. Os macissos florestais. As árvores
dispersas. Aspectos da mata na paisagem humanizada. Confronto com as
outras formas de cultura: árvores, de sequeiro e regadio; prado permanente;
horta;
16) O vento – sua influência. Papel modelador. Importância para o nosso
pais. Relações com os diversos tipos de paisagem. Defesa – na mata – na
cultura arvense – na cultura hortícola – na cidade;
17) Zonagem – noção. Factores a considerar: económicos, políticos,
ecologicos (solo, clima, vegetação);
18) Compartimentação – noção. Grande compartimentação. Pequena
compartimentação. O relevo. A árvore. Resultados a esperar. Aspectos da
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compartimentação em Portugal.” (Cabral, 1950).
Por último, a disciplina ‘Construção de Jardins’, tinha o seguinte programa:
“1) Trabalhos preliminares
2) Movimento de Terras
3) Taludes
4) Muros de Suporte
5) Escadas
6) Caminhos e pavimentos
7) Enxugo
8) Rega
9) Relvados
10) Latadas
11) Lagos e Tanques
12) Campos de Jogos” (Cabral, 1950a).
A aula designada ‘Regime e Correcção de Rios, esboço de duas lições de Arquitectura
Paisagista’, datada de 1942, entra no campo do ordenamento do território,
apresentando abordagens inovadoras para a época e que se mantém, ainda hoje, na
ordem do dia no que se refere à ação do arquiteto paisagista. Nestas aulas, Caldeira
Cabral expõe conceitos e definições de termos técnicos relacionados com o regime
torrencial, erosão e inundações dos rios, seguidos da apresentação de soluções para
a regularização das cheias, dando vários exemplos da região de Lisboa. Sobre este
problema da paisagem identificado por Caldeira Cabral, referimos a entrevista que um
dos seus primeiros alunos, Gonçalo Ribeiro Telles, juntamente com o arquiteto Nuno
Portas, deu em 1967 ao canal telivisivo, aquando das cheias de Lisboa, impondo-se,
publicamente contra a política de urbanização do Governo.
A aula ‘A erosão e a paisagem’, proferida em 25 de janeiro de 1943, alerta para o
problema da erosão, apresentado como uma das doenças mais frequentes e mais

FCUPA 175
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

graves da paisagem. A aula é dividida em diversos pontos, designadamente Noção
e Causas da Erosão; Os Agentes da Erosão – a Água; O Agravamento da Erosão;
Combate à Erosão; Os Meios Físicos de Combate à Erosão; Os Meios Biológicos de
Combate à Erosão. Estas matérias estão abundantemente ilustradas com fotografias
exemplificativas de todo o país, incluindo as ilhas. Foi publicada numa separata de
conferências realizadas no ISA no ano lectivo de 1942-1943, e também na obra
‘Fundamentos da Arquitectura Paisagista’, em 1993. Outra aula que importa referir,
também publicada nesta obra e na revista Panorama nº 15/16, em 1943, tem a
designação ‘Jardins de Portugal’, é dedicada à história e características tradicionais
dos jadins portugueses. Caldeira Cabral dedica uma parte da aula à “urgência de
iniciar o estudo dos jardins portugueses”, onde refere que, por não haver praticamemte
nenhum estudos sobre jardins em Portugal, iniciou um trabalho, com o apoio do IAC,
o que deseja continuar com o grupo de alunos inscritos no CLAP. Afirma que, com
o referido estudo será capaz de confirmar a existência de uma “escola própria que
criou, efectivamente, um tipo de jardim português.” (Cabral, 1943: 118), mencionando,
uma vez mais, o sentimento patriótico: “Nós, que tivemos sempre, e em tudo, uma
personalidade nacional bem vincada, e a ela devemos afinal a nossa existência, não
é natural que na jardinagem tivéssemos um papel meramente receptivo.” (Cabral,
1943: 118).
Outras duas aulas, datadas de 1943 e 1944, dão resposta a um dos temas listados
no programa da disciplina de ‘Arquiectura Paisagista’. São elas, respetivamente, ‘A
árvore como elemento da paisagem’ e a ‘A mata como elemento da paisagem’. Nesta
aula ficamos a saber que os temas tratados nos anos anteriores foram: A) Portugal
– sua situação na Europa; B) Portugal – Clima, solo e vegetação; C) A erosão; D) A
acção do vento; E) A estrutura orgânica da paisagem, que correspondem, em grande
parte, às aulas listadas no Quadro 3.3.
Por último, referimos a obra ‘A Árvore’, que Caldeira Cabral escreveu com o seu
aluno e colega Gonçalo Ribeiro Telles em 1960, com uma segunda edição em 1999,
com o título, ‘A Árvore em Portugal’, obra esta que “(...) tinha por principal objetivo a
sensibilização das autarquias para os aspectos relacionados com a importância do
conhecimento da árvore e da sua conservação.” (Andresen, 2003: 83-84).
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Neste conjunto de aulas coligidas por Mariana Pinto, 6 versam sobre as questões
mais concetuais da Arquitetura Paisagista, e foram escritas entre 1948 e 1958. Uma
das aulas que não está datada, refere no cabeçalho ‘1ª Lição do Curso de Arquitectura
Paisagista’ e consta de tópicos e de palavras chave com vista à apresentação do
curso e que englobam: a origem do curso de Arquitetctura Paisagista na Europa
(Reading e Berlim); a diversidade de nomes da profissão; os primeiros arquitetos
paisagistas (Le Nôtre, Repton, Brown, Skell, Lenné, Puckler); razões porque falharam
os arquitetos (matéria e forma); o campo de ação do arquiteto paisagista (jardim,
cidade, paisagem); e termina referindo que até ao século XIX, havia uma formação
instintiva da paisagem. Hoje, é necessário “(...) readquirir em parte o instinto e
adequar a este a razão. Continuar a obra instintiva com inteira consciência eis a
nossa missão. Ela é sobretudo coordenadora arquitectónica – de archi – no sentido
literal tendo sempre em primeiro lugar presente o bem da Nação, agora e de futuro.”
(Cabral, s.d.2).
Nestas aulas, Caldeira Cabral expõe diversas ideias e conceitos, dando resposta ao
ponto 1 do programa da disciplina de ‘Arquitectura Paisagista’, já referido atrás – 1)
Conceito de arquitetura paisagista – âmbito de acção – posição em relação as outras
atividades.
A aula ‘A Arquitectura Paisagista como uma Arte’, datada de 1948, inicia do seguinte
modo:
“A maior parte das lições que tenho feito até hoje versavam assuntos técnicos,
técnicas de construção, problemas de paisagem de carácter biológico uns,
outros de carácter agronómico. Na própria discussão dos trabalhos são
sempre estes argumentos e outros de ordem funcional os que predominam.
É bem verdade que nós estamos numa escola da Universidade Técnica – o
I.S.A. E no entanto ao estudarmos História de Arte Geral e História de Arte
da Jardinagem certamente que muitos terão feito a si mesmo esta pergunta:
mas então a A.P. não é uma arte?” (Cabral, 1948).
Em grande parte destas aulas responde, afirmando que a Arquitetura Paisagista é
uma arte do grupo das Belas Artes (Cabral, 1948) (Cabral, 1955). Quanto ao seu
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fim desde sempre se distinguiram as Belas Artes das artes aplicadas porque as
primeiras têm em vista a criação de beleza – um fim lúdico e gratuito – ao passo
que as segundas visam a criação de utilidade (Cabral, 1955). Comparativamente
com as outras artes, a Arquitetura Paisagista apresenta diferenças notáveis que lhe
dão personalidade e caráter próprio, pelo seu material predominantemente vivo que
se rege por leis próprias independentemente da vontade do artista (Cabral, 1948) e
também uma arte, “(...) predominantemente intuitíva na sua concepção”, que se apoia
numa vasta base de conhecimentos técnicos e científicos dos mais variados sectores
para os quais o conhecimento racional e discursivo é evidentemente indispensável”
(Cabral, 1950: 38).
Defende, também, que a Arquitetura Paisagista é uma arte política pelo seu modo de
ação, mas também pelo seu objeto (Cabral, 1948) e pela sua função que é ao mesmo
tempo técnica e política e visa, como toda a atividade política, conseguir realizar no
seu sector condições favoráveis ao bem comum da sociedade. Tal como o político
não é supremo, mas está sujeito às directrizes superiores da concepção religiosa e
filosófica do Homem que definem ultima ratio o bem comum da sociedade, também
a acção do Arquitecto Paisagista e do Urbanista está sujeita às directrizes políticas
que derivam daquelas premissas (Cabral, 1956). Todo o material com que trabalha
o arquiteto paisagista é vivo ou depende de atividades vivas. Por isso, o método de
trabalho e de estudo desta arte aproxima-se da arte política (Cabral, 1950: 39).
Sobre a origem da Arquitetura Paisagista defende:
“(...) que Le Nôtre o fundador da profissão de arquitecto paisagista – embora
com o título de «Ingénieur des Jardins» – porque foi nele que, pela primeira
vez, se reuniram numa só pessoa e de forma bem vincada a ciência hortícola
e a arte de projectar. De então por diante a profissão define-se perfeitamente
com os grandes nomes ingleses e alemães do século XIX. É também
com estes que, pela primeira vez, o arquitecto paisagista deixa o domínio
restrito e indiscutido do jardim para se abalançar a maiores cometimentos,
quando através da nova concepção do parque é levado até ao arranjo de
propriedades agrícolas completas ou mais longe ainda, como no caso de
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Lenné, que empreendeu a vasta obra de transformação de toda a paisagem
entre Berlim e Potsdam, intervindo no traçado de estradas e canais e até de
um caminho-de-ferro, e em toda a urbanização de Berlim e Charlottenburg.
Estava assim lançada a profissão no seu maior âmbito que ainda hoje está
longe de ter conseguido lhe reconheçam, mas de modo algum deixou de
reinvindicar.” (Cabral, 1950: 41-42).
Na definição de Arquitetura Paisagista acrescenta uma quarta dimensão. Defende
que, para além do espaço arquitetónico, há também o tempo, um tempo complexo
como o da música, em que há rítmica, os dias e as estações, o movimento permanente
da vida (Cabral, 1948).
Numa outra aula do ano de 1950, publicada na obra ‘Fundamentos da Arquitectura
Paisagista’, começa por dizer que das “(...) diferentes modalidades clássicas das
belas-artes, pode dizer-se que basta nomeá-las para que qualquer pessoa tenha de
imediato uma noção perfeitamente óbvia do assunto referido.” (Cabral, 1950). Dá
como exemplo a poesia, a música e a arquitetura, que toda a gente entende o que
sejam. Mas o mesmo não acontece com a Arquitetura Paisagista. “Pelo contrário,
neste caso, a esmagadora maioria pergunta imediatamente: Mas afinal que vem a ser
arquitectura paisagista?” (Cabral, 1950: 37).
Sobre os campos de atividade da Arquitetura Paisagista, na aula proferida em 1950,
refere três: 1) o jardim e o parque; 2) os campos de jogos e instalações desportivas,
as zonas verdes da cidade e os cemitérios; e 3) o ambiente rural (Cabral, 1950: 42). E
na relação com as outras artes, afirma que a Arquitetura Paisagista é uma arte que se
apoia em várias ciências (Cabral, 1958). Defende que o “(...) urbanismo é o ponto de
encontro da arquitectura com a arquitectura paisagista”, considerado “mais um ramo
especial, sem que no entanto esteja ainda definida concretamente qual deve ser a
formação base do urbanista, isto é, se deve ser uma especialização da arquitectura
ou da arquitectura paisagista” (Cabral, 1950: 40-41).
Como ciências auxiliares da Arquitetura Paisagista, considera que as mais
importantes são o desenho e a pintura (Cabral, 1950: 42). “Indispensáveis como meio
de expressão do nosso pensamento, são-no também como processo de estudo e
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composição, mas é evidente que são simples elementos de trabalho e não finalidades
em si” (Cabral, 1950: 42). A seguir vem a Arquitetura, sobre a qual é necessário obter
os conhecimentos indispensáveis à estreita colaboração, dada a grande base comum
existente entre as duas profissões (Cabral, 1950: 42-43). No que se refere às ciências
basilares, menciona em primeiro lugar a história de arte, como disciplina de cultura
geral, e a história da arte dos jardins como campo próprio da Arquitetura Paisagista
(Cabral, 1950: 43). Sobre esta última acrescenta: “É este um capítulo especialmente
difícil da história de arte porque, por um lado, toda a parte vegetal da nossa obra é, por
natureza, mortal e mutável e, por isso, só um espírito crítico prudente e conhecedor
da jardinagem poderá, às vezes com bem escassos elementos, tirar conclusões
seguras.” (Cabral, 1950: 43).
Seguem-se todas as ciências que formam a base da jardinagem, da agronomia
e da silvicultura, indispensáveis ao arquiteto paisagista, porque “constituem o
fundamento da sua cultura biológica, sem a qual lhe será impossível construir obra
que seja viável” (Cabral, 1950: 43). São elas a climatologia, a pedologia e a ecologia,
a botânica e fitossociologia. Também é necessário o conhecimento das disciplinas
de arboricultura, agricultura geral e horticultura, para podermos compreender as
dificuldades das culturas e assim conseguirmos integrar todos estes factores numa
unidade realmente harmoniosa (Cabral, 1950: 43). E acrescenta a hidráulica agrícola,
para aprender a regar, a drenar, a conhecer os rios em cuja regularização tantas
vezes somos chamados a colaborar (Cabral, 1950: 44) e a sociologia rural, para
compreendermos “(...) o modo de formação dos agregados populacionais, as formas
de divisão e exploração da terra, numa palavra, a forma como o homem vive na
paisagem.” (Cabral, 1950: 44). E, finalmente, a jardinagem, que nas palavras de
Caldeira Cabral, “(...) é o nosso campo próprio de acção, mas que como ciência
e como arte se distingue propriamente da arquitectura paisagista. No entanto, não
devemos esquecer que somos apenas o grau mais diferenciado desta família e que
nos são indispensáveis os conhecimentos teóricos e práticos da jardinagem.” (Cabral,
1950: 44).
Em síntese, define Arquitetura Paisagista como “a arte de ordenar o espaço em
relação ao homem” (Cabral, 1950: 38).

180 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

Com esta apresentação detalhada dos programas e das aulas do CLAP que tivemos
conhecimento, leccionadas por Caldeira Cabral entre 1942 e 1964, pretendemos
comprovar a relação dos temas e matérias aqui expostos com a aprendizagem que
obteve em Berlim e que já analisámos no subcapítulo 2.3.3.6 (A Aprendizagem).
Desta análise comparativa concluímos que o conhecimento que Caldeira Cabral
obteve em Berlim nas ciências agronómicas, na horticultura a na formação artística,
em simultâneo com uma forte proximidade com a prática da jardinagem, foi aplicado
no CLAP em diversas disciplinas, como ‘História de Arte Geral’, ‘História de Arte dos
Jardins’, ‘Arquitectura Paisagista’ e ‘Construção de Jardins’.

3.3.3. Os Docentes
Durante os primeiros anos de funcionamento do CLAP, até 1950, Caldeira Cabral foi
o único docente das disciplinas específicas de Arquitetura Paisagista. Os professores
assistentes que a partir deste ano dividiram com Caldeira Cabral a regência de tais
disciplinas foram os seus primeiros alunos do curso livre que, em grande parte dos
casos, acumulavam as funções de docente com outras atividades profissionais em
organismos públicos e também na atividade
privada.
Francisco Caldeira Cabral (Figura 3.8)
iniciou a sua atividade docente no ISA
como professor extraordinário, em 1940,
na regência da disciplina de ‘Desenho
Organográfico’, ao primeiro ano dos cursos
de Agronomia e Silvicultura, como já foi
referido atrás. Para lecionar esta disciplina,
foi-lhe exigido um diploma de uma escola de
Belas Artes. Para responder a este requisito,
Caldeira Cabral solicitou ao diretor do curso
Fig. 3.8 - Fotografia de
Francisco Caldeira Cabral
(1908-1992).

onde obteve o grau de arquiteto paisagista,
Heinrich Friedrich Wiepking-Juergensmann,
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que fosse acrescentado ao seu diploma de arquiteto paisagista que era membro
da Reichskammer der bildenden Künste, uma associação de Belas Artes alemã,
salientando a natureza artística da profissão (Cabral, 1940).
Nesse mesmo ano de 1940, Caldeira Cabral foi contratado para o VII Grupo de
Construções Rurais e iniciou o CLAP como Professor Extraordinário. Em setembro
de 1945, assinou um novo contrato com ISA, já como Professor Catedrático, na
sequência da publicação de um despacho ministerial autorizando a contratação
de um Professor Catedrático para a regência do curso livre86. Em 1942 teve a seu
cargo as aulas práticas de Construções. Caldeira Cabral manteve-se, assim, como
docente no ISA, na qualidade de Professor Catedrático, até 197587 (Andresen, 2001).
Nestas funções, foi Visiting Professor em inúmeras universidades estrangeiras onde
proferiu aulas e conferências, designadamente: Universidade de Hanover (1951);
Universidade de Berkeley, Califórnia, (1962); Universidade da Geórgia (1962);
Universidade de Newcastle (1968); Universidade de Michigan, East Lansing-Studio
(1968); Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (1970); Escuela Superior de
lngenieros de Montes, Madrid (1971); Universidade da Pensilvânia (1972); Instituto
Agronómico Mediterraneo, em Zaragoza (que manteve até 1986). Em Portugal,
no lSA, durante os anos de 1969 a 1973, rege um curso para alunos finalistas da
Pennsylvania State University ‘FallTerm’, sob a coordenação de Lynn Miller e, já
depois de deixar o ISA em 1975, manteve a atividade docente na Universidade de
Évora como Visiting Professor até 1982.
Num documento não assinado e sem data, mas que se pressupõe ser do CEAP
e redigido em 1968, depois de um texto introdutório onde é resumida a origem do
CLAP e a necessidade da criação de uma licenciaturam em Arquitetura Paisagista, é
O contrato, assinado em 28 de setembro de 1945, é aprovado por portaria de 9 de outubro de 1945 e publicado no
Diário do Governo de 18 de outubro seguinte.

86

Caldeira Cabral deixa o ISA em 1975 e a liderança do CLAP passa para Manuel de Sousa da Câmara, seu ex-aluno,
que desempemhou funções na DGSU e na CML. Sousa da Câmara mantém este cargo até 1978, sendo substuído
pelo engenheiro silvicultor Luís Soares Barreto, cuja nomeação provocou a total discordância de um conjunto de
arquitectos paisagistas, diplomados e também estagiários. Por considerarem que esta pessoa não se encontrava
profissionalmente habilitada para dirigir o CLAP, expressarem o seu protesto através de um abaixo-assinado que
levaram ao conhecimento superior do Ministério da Educação e Cultura, bem como da International Federation of
Landscape Architecture (IFLA) (s.a., 1978).
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apresentada uma proposta para uma nova redação do decreto da Reforma de 1952
já aqui referida. É aqui também proposto, relativamente às disciplinas do quadro de
estudos do Instituto para efeitos de concurso e de distribuição de serviço docente
(Artigo 26º do decreto 38:636), a criação de um novo grupo de disciplinas, que viria
a ser o 12º Grupo88 89. Para a regência destas disciplinas é proposto a contratação de
1 professor catedrático e 3 professores extraordinários. O documento termina com a
apresentação de um quadro exemplificativo do montante dos encargos a assumir e
um outro, para termo de comparação, com os encargos já existentes com o curso de
silvicultura. Mas antes disso, apresenta o seguinte texto:
“A criação do elenco das cadeiras referidas atrás corresponde aquêle
mínimo que a diferenciação do ensino exige e como tal obriga à existência de
pessoal docente com uma preparação devidamente variada de forma a poder
ministrar o ensino com a especialização necessária. Como é natural haverá
necessidade de distribuir o ensino segundo as afinidades das matérias e
assim, é natural que as regâncias de História de Arte Geral e História de Arte
dos Jardins sejam entregues á mesma peassoa que em princípio não será a
mesma que se encarregue de Construção de Jardins e da Paisagem. Alêm
disso para o Desenho à vista e Modelação e para Projectos de Arquitectura
é da maior vantagem poder obter a colaboração de um assistente formado
em Arquitectura.” (CEAP, 1968).
Caldeira Cabral distinguiu-se também e naturalmente pelas suas qualidades científicas
e pedagógicas. O seu valor como docente foi reconhecido com a atribuição de
diversos prémios e homenagens, sendo de maior importância o Prémio da Fundação

Dendrologia Aplicada; Plantas Ornamentais; Construção de Jardins e da Paisagem; Desenho à Vista e Modelação;
Desenho de Projecto e Perspectiva; Elementos de Projecto de Arquitectura; História de Arte Geral; História de
Arte dos Jardins; Urbanismo e Planeamento; Arquitectura Paisagista I; Arquitectura Paisagista II; Semninário de
Arquitectura Paisagista I e II.

88

Decreto 38:636, de 8 de fevereiro de 1952.
“Art. 26º Os artigos 13º e 14º do decreto nº 33:578, de 16 de março de 1944, passam a ter a seguinte redacção:
Art. 13º Para efeitos de concurso e de distribuição de serviço docente, as disciplinas do quadro de estudos do Instituto
agrupam-se pela forma seguinte: Art. 14º Os professores catedráticos e extraordinários distribuem-se pelos diversos
grupos pela seguinte forma:”
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Schumacher, em 1965, o Doutoramento Honoris Causa concedido pela Universidade
Técnica de Hanover, em 1971, e na década seguinte, em 1980, pela Universidade
de Évora.
O Prémio Fritz Schumacher foi atribuído a Caldeira Cabral em 1965 pelo seu trabalho
pioneiro na fundação do ensino superior de Arquitectura Paisagista em Portugal, tendo
sido o primeiro estrangeiro a ser galardoado. Na recepção do prémio, na Universidade
Técnica de Hanover, proferiu uma conferencia intitulada ‘Silvicultura e agricultura
como fatores essenciais da paisagem cultural no Mediterrâneo, o exemplo de Portugal’
(Waldwirtschaft und Landwirtschaft als wesentliche Faktoren der Kulturlandschaft
im Mittelmeerraum, am Beispíl Portugal ses laeutert). O prémio foi atribuído pela
primeira vez ao arquitecto
paisagista Alwin Seifert, de
Munique, responsável pela
integração
das
e

paisagística

autestradas
que

alemãs

realizou

notáveis

ainda

trabalhos

de

reconstituição paisagística
nas margens do Reno e do
Danúbio (Diário Popular,
1966).

Na

segunda

edição, o galardão coube
a Wiepking, professor de
Caldeira Cabral no Instituto
Superior Agrícola de Berlim
e fundador da Faculdade
de Arquitetura Paisagista
de Hanover (Diário Popular,
1966) (Figura 3.9).
Para

além

distinções,

o

destas
Estado

Fig. 3.9 - Notícia
publicada no Diário
Popular, em 15 de março
de 1966, ‘O Prof. Caldeira
Cabral ao «Diário
Popular» As Pressões
da Sociedade justificam
a importância de uma
ciência moderna – a
arquitectura-paisagista’.
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Português concedeu também a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, em 1982,
galardão atribuído pelos altos serviços prestados na educação e no ensino, e a GrãCruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 1989, que visa distinguir a prestação de
serviços relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro, ou serviços na expansão
da cultura portuguesa, da sua História e dos seus valores.
Caldeira Cabral ocupou o lugar de diretor do CLAP durante 34 anos, de 1941
até 1975. Seis anos depois de sair do ISA, em 1981 o CLAP é transformado em
licenciatura. Ao longo dos anos de funcionamento do CLAP com Caldeira Cabral
na direção, contou com a participação dos primeiros alunos aqui formados para a
regência das disciplinas. Foram oito os arquitetos paisagistas contratados como
professores assistentes90: Manuel Azevedo Coutinho, o primeiro aluno a concluir o
CLAP em 1948, foi também o primeiro assistente de Caldeira Cabral na docência das
disciplinas específicas do curso livre, funções que manteve de 1950 a 1953. Em 1953,
foi contratado Fernando Vaz Pinto, que aqui se manteve até 1957. Edgar Sampaio
Fontes foi o professor com formação em Arquitetura Paisagista que se manteve mais
tempo na regência das disciplinas do CLAP. Aqui esteve durante 27 anos, de 1954
a 1981, tendo-se mantindo como docente do curso de licenciatura em Arquitetura
Já sem Caldeira Cabral como diretor e professor do CLAP, depois de 1975 e mantendo-se até 1988, tal como Egdar
Sampaio Fontes, estiveram Manuel Sousa da Câmara (1929-1992), Albano da Cunha Leão Castelo Branco (1927-),
José Marques Moreira (n. 1934), Joaquim Elias Gonçalves e Leonel Fadigas (Andresen, 2003) (Camara, 2015). Os
docentes com formação em Arquitetura que integraram o corpo docente do CLAP nos anos 1960 foram José Rito de
Almeida Rainha, Frederico Jorge e José Santa Rita Fernandes (Andresen, 2003). António Viana Barreto (1924-2012),
Maria Antónia e Teresa Andresen são outros arquitetos paisagistas que também foram professores da licenciatura.
Na entrevista que Teresa Andresen nos concedeu (Anexo 2), sobre os professores da licenciatura em Arquitetura
Paisagista, no tempo em que aqui foi docente diz o seguinte:
“Nessa altura, continuavam a dar aulas Marques Moreira, Edgar Fontes, Elias Gonçalves e tinham entrado Viana
Barreto, Albano Castelo Branco e Maria Antónia Castro e Almeida embora creio que ela entrou para o departamento
de Topografia. Os docentes não admitiam que Sidónio Pardal desse aulas em AP. Ele mantinha-se a dar aulas creio
que em Silvicultura e tinha uma forte ligação ao ISTécnico na equipa do Professor Costa Lobo. Mas o problema
maior era que tinham todos o estatuto de convidado e os tempos de PREC iam ficando para trás. Lynce de Faria
presidia ao Conselho Diretivo e Varennes e Mendonça ao Conselho Científico. Ainda havia muita tensão política e
ideológica. Este problema vinha de trás e, na minha opinião, de Caldeira Cabral que defendeu sempre a criação
de um doutoramento em AP não se tendo doutorado por este seu objetivo não se cumprir. Os seus discípulos
prosseguiram com essa reivindicação e isso, na minha opinião, foi mau para a profissão. Maria Antónia Castro e
Almeida foi quem quebrou esta ‘regra’ ao doutorar-se em agronomia em finais da década de 80 (?) e alcançar assim
um lugar de pleno direito no Conselho Científico no ISA, órgão que até aí esteve sempre vedado aos restantes
docentes arquitetos paisagistas. Creio que foi por essa altura que também se doutorou Sidónio Pardal e Alexandre
Cancela de Abreu. Eu doutorei-me em 1992 e a Cristina Castel-Branco (o 1º doutoramento de um arquiteto paisagista
não-CLAP!...) em 1993.” (Entrevista a Teresa Andresen, Anexo 1).
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Paisagista, de1981 até 1988. Esteve também envolvido nas atividades do CEAP,
do que falaremos mais à frente. Gonçalo Ribeiro Telles integrou o corpo docente
do CLAP já no final dos anos 1950 (de 1957 a 1963), tendo regressado novamente
após a transformação do curso livre em Licenciatura, em 1988, onde se manteve até
1993. Álvaro Ponce Dentinho esteve com as funções de docência de 1964 a 1967 e
José Marques Moreira manteve-se no curso livre durante 19 anos, de 1969 a 1988.
(Andresen, 2001) (Andresen, 2003) (Camara, 2015).
Manuel Sousa da Câmara foi também professor do CLAP já depois da saída de
Caldeira Cabral. Teresa Andresen, na entrevista que nos concedeu, refere que o
corpo docente do CLAP era muito marcado pela personalidade de Sousa da Câmara
que assumiu claramente a liderança do corpo docente. E refere, também, que os
alunos tinham elevada consideração pelo seu conhecimento, pela sua inteligência,
pela sua generosidade, pelo seu pioneirismo na utilização de computadores aplicados
à Arquitetura Paisagista (Entrevista a Teresa Andresen, Anexo 1).
As qualidades científicas e pedagógicas de Caldeira Cabral foram também
reconhecidas e apreciadas pelos primeiros alunos do CLAP, o que ficou registado em
entrevistas feitas pela jornalista Ana Sousa Dias, no âmbito da exposição ‘Do Estádio
Nacional ao Jardim da Gulbenkian’. Transcrevemos de seguida algumas passagens
das referidas entrevistas que fez a Gonçalo Ribeiro Telles, António Viana Barreto e
Ilídio de Araújo.
Á pergunta feita por Ana Sousa Dias sobre o que é que aprendiam nas aulas de
Caldeira Cabral, Gonçalo Ribeiro Telles respondeu:
“(...) tudo ..., o prof. Caldeira Cabral tinha a grande particularidade de relacionar
tudo com qualquer coisa que existia ao nosso lado ou que nós podíamos
visitar ... e, portanto, acabamos por ter de facto um grande conhecimento da
ruralidade. Não é da paisagem como cenário, como panorama, como coisa
a compor como ... começámos a entender imediatamente a profundidade
da ruralidade e a razão de ser da paisagem. Relacionava sempre com
a vida e com as pessoas. E de facto, isso encantou-nos, criou-se ali um
grupo de pessoas furiosas por aquilo ....“. E no que diz respeito ao modo
de ensino, refere: ”ensinava muito a conversar e com explicações diretas,
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ensinava a observar, a ver, o que é que para nós tinha uma dificuldade que
era procurar muito a perfeição ... era muito perfeccionista em tudo. Como
era uma pessoa que vinha da electrotecnia e da música, procurava uma
perfeição .... e a perfeição ás vezes era uma maçada, que ele obrigava-nos
quase a desejar que soubéssemos classificar as plantas como um botânico,
que soubéssemos de rega como um engenheiro da hidráulica.”
António Viana Barreto, por sua vez, caracteriza o professor Caldeira Cabral como o
“(...) professor que vinha muito ao contacto com os alunos, como se fosse, não digo
um irmão mais velho porque ele sempre foi um professor, mas era um professor
muito chegado. O Caldeira, naturalmente porque foi formado lá fora, tinha essa
característica, ligava-se muito aos alunos.” Sobre a parte técnica das disciplinas,
referiu:
“(...) ía aparecendo, ele tinha o seu programa, e mais do que ensinar
concretamente (também o fazia, claro), imbuía o espírito. Na universidade,
nós tínhamos muito a preocupação de aprender a parte técnica, e com
o Caldeira era mais a filosofia da profissão. Os exames que fazíamos
era quando sentíssemos que podíamos ir a exame e quando ele achava
que estávamos preparados para isso. Praticamente não havia chumbos,
era democrático, não havia rigidez. E isso para nós era uma coisa nova,
fascinante.” E acrescenta, “(...) mesmo não havendo a obrigação de ir às
aulas, os alunos não faltavam, chegando até ir “para o Castelo de São
Jorge pintar ao domingo, desenhar no Convento do Carmo aos domingos
de manhã”.
Ilídio de Araújo reforça estas características de Caldeira Cabral que os seus colegas
de curso referiram quando, a respeito das aulas do curso livre, diz:
“As aulas eram ... conversas que ele tinha connosco ... Conseguia imprimir
nos alunos uma marca que dificilmente percebia quem não tivesse sido
aluno dele ou não tivesse tido um professor com a craveira dele.” Á pergunta
de Ana Sousa Dias sobre o que Caldeira Cabral traz de novo, Ilídio de Araújo
responde: “Quando a gente saía do curso de agronomia a ver as coisas todas
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na especialidade, digamos assim, tinhamos aprofundado as matérias todas,
cada professor tinha apurado a visão para ver o pormenor disto, daquilo,
daqueloutro ... faltava a unidade que nos dava o Professor Caldeira Cabral.
Agarrava em toda essa informação que a gente tinha colhido em todo esse
leque enorme de matérias .... nessa altura o curso de agronomia era muito
enciclopédico, desde as matemáticas até à filosofia, à teologia, à anatomia,
à sociologia .... “
Recordamos também o testemunho que a aluna do CLAP Maria Celeste de Oliveira
Ramos deixou ficar na monografia sobre Caldeira Cabral, da autoria de Teresa
Andresen (2001) com a transcrição das memórias que ficaram sobre as viagens
organizadas pelo professor:
"Travelling with the professor was to travel through our memory and remember
the agronomy and arts we had studied at school, adding other things that he
taught us or recreated in situ, summing up our way of looking at the landscape
and discovering the code and the secrets of each urban or rural landscape
as if each landscape in Portugal, Europe or Africa were a 'legible text'. It is.
Looking at the landscape with the professor was to see and feel that the
information we had gathered so far in classes and in books was right there
before our eyes, it took form in the life of each place as we characterised,
identified and differentiated each climate, each latitude, each valley and
mountain, each ecological and socio-cultural situation, each country and the
historical and cultural manner in which it 'transformed', created, constructed
or as he taught us,humanised' the landscape (...) [it] was a definitive form
of learning because it was essentially 'the silent dialogue' of the sensitive
man with sensitive nature, a dialogue of love, which was even religious and
therefore mutually respectful (...) Travelling with the professor was not like
reading a book or a library rather, because he was a 'fountain of knowledgel
(…)” (Andresen, 2001: 127-128).
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3.3.4. A Reforma do Ensino do ISA de 1952 e o CLAP
A necessidade do estudo e discussão de um projeto de reforma do ensino agronómico
no ISA começou a surgir ainda na década de 1940, mas só foi concretizada em
1952, com a promulgação do decreto nº 38 636, de 8 de fevereiro de 1952, que
trouxe alterações profundas nos planos curriculares das licenciaturas e curso livre
aqui ministrados. No seguimento desta reforma, três anos depois, com o decreto
nº 40 634, de 27 de outubro de 1955, o ISA vai rever a estrutura geral do plano de
estudos em vigor, atingindo apenas os cursos superiores de agronomia e silvicultura.
Na Reforma de 1952, são mantidos os cursos de Agronomia e de Silvicultura, fixando
para ambos a duração de cinco anos de frequência, seguidos de um estágio de
um ano, e a sua conclusão com a defesa de uma dissertação. Além disso, para os
alunos que tivessem obtido aprovação em todas as disciplinas do curso era dada a
possibilidade de ingresso no curso superior de Agronomia Tropical, criado no âmbito
da reforma, e constituído pela frequência de três disciplinas anuais em mais um ano
lectivo (Alves, 2007). Mas esta reforma não satisfez totalmente o corpo docente do
ISA, o que se deveu, em grande parte, com a forma impositiva como foi aprovada,
pouco respeitando as propostas do Conselho Escolar (ibid.), o que se arrastou até
aos finais dos anos 1960.
No seguimento da Reforma de 1952, Caldeira Cabral faz uma exposição ao Ministro
da Educação onde apresentou um novo plano de estudos para o Curso Livre de
Arquitetura Paisagista (Quadro 3.4), mostrando uma abertura à colaboração com
a Escola Nacional de Belas-Artes, referindo que “(...) a ideia nova de colaboração
entre as faculdades que esta reforma apresenta, vem facilitar especialmente o
funcionamento do curso que pretendo criar, utilizando o ensino do Desenho à vista
e aguarela, Geometria descritiva e perspectiva, Arquitectura e História da Arte da
Escola Nacional de Belas Artes.” (Cabral, s.d.1). Nesta exposição, Caldeira Cabral
refere ainda que, para a concretização do plano de curso proposto, seria necessário
criar “(...) a cadeira de Arquitectura Paisagista e os cursos de Plantas de jardim e
Construção de jardins e as conferências de estágio que são afinal capítulos especiais
da Arquitectura Paisagista.” (ibid.). Conclui, mencionando que, face a estas alterações
e dada as unidades das matérias, bastaria, por enquanto, um professor catedrático
para reger as disciplinas, os dois cursos e dirigir o estágio. Refere ainda que, quando
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o número de alunos e o desenvolvimento dos serviços o justificasse, seria importante
nomear um Professor Auxiliar (ibid.).
Num outro documento impresso em papel timbrado do CEAP, intitulado ‘Memorial
– Curso Livre de Arquitectura Paisagista’ e datado de 6 de maio de 1968, onde
são indicadas as datas que marcaram o funcionamento do CLAP, é referido que
no ano de 1955 foram realizadas alterações ao Regulamento do CLAP, aprovadas
pela 4ª Secção da Junta Nacional de Educação91, em 14 de dezembro de 1955,
e homologadas pelo Sub-Secretário de Estado a 21 de dezembro de 1955 (CEAP,
1968). Um outro documento da JEN, intitulado ‘Parecer’ e datado de 14 de dezembro
de 1955, esclarece a razão de tais alterações:
“(...) a) necessidade de adaptar o funcionamento do Curso Livre ao novo
regime de estudos introduzido pela reforma do ensino agronómico; b) pela
vantagem de rever a sua organização em face da experiência adquirida
em quinze anos de funcionamento do referido curso; c) para estabelecer
as condições em que os diplomados em Arquitectura da Escola Superior
de Belas Artes poderão frequentar o Curso, enumerando as disciplinas
consideradas essenciais para a sua preparação neste ramo, conforme já
estava previsto no anterior regulamento.” (JEN, 1955).
O regulamento do curso livre que apresentamos no Quadro 3.5, sofreu várias
alterações com a Reforma de 1952. No âmbito deste plano de curso, as disciplinas
de ‘Horticultura’, ‘Arboricultura’ e ‘Fitogeografia’ são consideradas indispensáveis
para a formação do arquitecto paisagista. A primeira, é evidentemente a base da
técnica de cultura das plantas de jardim que constituem, com a horta e o pomar,
o âmbito estrito de profissão; a segunda indispensável para o conhecimento das
numerosas plantas que terá de utilizar no aspecto da fitogeografia para lhe permitir
a compreensão da paisagem e das suas possibilidades; finalmente a última, porque
A Junta Nacional de Educação (JNE) foi criada pela lei nº 1 941, de 11/04/1936, sendo um órgão técnico e consultivo
superior, que funcionava junto do Ministro. Sucede à Junta de Educação Nacional criada pelo decreto nº 16 381, de
16 de janeiro de 1929, com competências alargadas a outras áreas de intervenção. Tinha como atribuição principal o
estudo das questões da educação e do ensino, das belas-artes e da ‘alta cultura’, a emissão de pareceres sobre os
mesmos, bem como a formulação, por sua iniciativa, de propostas ou sugestões sobre assuntos relativos à educação
nacional.
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muito interessa ao ordenamento geral da paisagem (JEN, 1955). Na carta dirigida ao
Ministro da Educação Nacional no seguimento da reforma do ISA, já aqui mencionada,
Caldeira Cabral refere que “(...) a ideia nova de colaboração entre as faculdades
que esta reforma apresenta, vem facilitar especialmente o funcionamento do curso
que proponho criar, utilizando o Desenho à vista e aguarela, Geometria descritiva
e perspectiva, Arquitectura e História de Arte da Escola Nacional de Belas Artes.”
(Cabral, s.d.1). Define também as condições em que os diplomados em arquitectura
pela Escola Superior de Belas Artes poderão frequentar o CLAP, ficando dispensados
das disciplinas de ‘Desenho à vista e aguarela’, ‘Geometria descritiva e perspectiva’
e ‘História de Arte Geral’, que fazem parte do curso de Arquitectura Paisagista, visto
já possuírem a necessária preparação. É possível dentro do esquema apresentado
concluir a frequência das disciplinas do curso livre de Arquitectura Paisagista para os
diplomados em arquitectura, num período de três anos (CEAP, 1955) (CEAP, 1968).
Caldeira Cabral viu nesta reforma uma boa oportunidade para a qualificação da
regência das disciplinas de caráter artístico, que vimos atrás, através da aproximação
à Escola Nacional de Belas Artes.

3.3.5. O curso da Licenciatura em Arquitetura Paisagista
Caldeira Cabral debateu-se desde cedo pela oficialização do CLAP, ou seja, a
transformação do CLAP em Licenciatura de Arquitetura Paisagista. Quando, no
Ministério da Educação, o professor Reynaldo dos Santos, médico e historiador de
arte portuguesa do século XX, lhe perguntou porque queria oficializar o curso livre,
Caldeira Cabral argumentou do seguinte modo:
“Ora, eu quero oficializar o curso porque estou a preparar alunos para terem
um diploma, para terem uma profissão amanhã. Isso foi uma responsabilidade
que eu assumi perante eles (...) Porque criar profissão é preciso que essa
profissão tenha uma identidade. Não é que eu faça tenção de proibir alguém
de fazer jardins, por não ser arquitecto paisagista. Agora, quando se tratar
de uma posição oficial, não me é indiferente que seja um aluno meu, que eu
preparei nesse sentido para exercer a profissão, naquele sítio, ou que seja
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um senhor que se interessou, por exemplo, pelo vinho do Porto e agora é
capaz de ser arquitecto paisagista.” (Magalhães, 2009: 79).
Esta vontade de passar de um curso livre de caráter experimental a licenciatura que
demorou mais de quarenta anos a concretizar-se, tendo sido conseguida em 1981
através do decreto nº 128/81, de 21 de outubro.
A 8 de maio de 1968, o diretor do ISA, Raul Vasco de Garcia Cabral, que sucedeu
a André Navarro em 1967, enviou ao Diretor Geral do Ensino Superior e das Belas
Artes um projeto de alteração do decreto-lei n° 38 636, de 8 de fevereiro de 1952,
visando a criação do curso superior de Arquitetura Paisagista no ISA92.
Desconhecemos a resposta a este pedido, mas tivemos conhecimento de que o
Deputado à Assembleia Nacional, Alberto Alarcão e Silva (1931-), num debate na
Assembleia da República sobre a Universidade e a sociedade moderna, a 16 de abril
de 1970, refere que:
“(...) é perfeitamente legítima a pretensão formulada na já referida resposta do
conselho escolar do Instituto Superior de Agronomia acerca da reorganização
do ensino, de que «deve o actual curso livre de Arquitectura Paisagista vir a
constituir muitos ramos de opção dos cursos de Engenharia Agronómica e
de Engenharia Florestal, até que se torne oportuno o seu estabelecimento
como curso autónomo».” (Alarcão, 1970: 723).
Ainda neste ano de 1968, a 17 de dezembro, numa sessão extraordinária do
Conselho Escolar do ISA, foi aprovada uma moção para enviar ao Reitor, a todo
o corpo docente e ao presidente da Associação de Estudantes de Agronomia, na
qual se afirma indispensável e urgente uma reforma da Universidade e se propõe
o início do estudo dessa reforma com a colaboração dos docentes, dos alunos e
dos seus diplomados exercendo actividade profissional nos serviços públicos e nas
empresas privadas (Alves, 2007). No entanto, a discussão sobre as bases em que
Já no ano de 1966, antes de ter sido formalizado este pedido, ficamos a saber através de uma carta de Caldeira
Cabral para Castro Santos, seu ex-aluno que se encontrava no Brasil, que tinha sido realizada uma proposta para
a criação da licenciatura de Arquitetura Paisagista e entregue ao Reitor da Universidade Técnica pelo diretor do
Instituto e uma comissão de professores, uma proposta para a criação definitiva do curso de Arquitetura Paisagista a
par dos cursos de Engenheiro Agrónomo e Engenheiro Silvicultor (Cabral, 1966).
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deveria assentar essa reforma do ensino do ISA só foi iniciada em 1969, culminando
em 1970 nos ‘Colóquios sobre a Reforma do Ensino Superior Agrário’. Para além
dos diversos temas abordados93, foi também proposta a criação de diversos cursos e
especializações94, entre os quais, Arquitectura Paisagisra (Alves, 2007).
Nesta sequência, diversos alunos do CLAP manifestaram vontade de cursar
unicamente Arquitetura Paisagista e desde o inicio, rejeitando a obrigatoriedade
de fazer outros cursos para alcançar o que pretendiam, a Arquitetura Paisagista.
Anunciaram, igualmente, o reconhecimento da profissão e da sua indispensabilidade,
a importância da sua prática para satisfazer as necessidades de desenvolvimento
político do país, referindo também que se tratava de uma área de atuação em que
muitos profissionais já se encontravam envolvidos. Com estes argumentos, solicitaram
ao Ministro da Educação Nacional, em novembro de 1973, a criação no ISA da
licenciatura em Arquitetura Paisagista numa carta que transcrevemos no Anexo 2.
Também Teresa Andresen, na entrevista que nos concedeu, e que apresentamos na
íntegra no Anexo 1, dá nota da posição e ação dos alunos relativamente à criação da
licenciatura em Arquitetura Paisagista:
“Tínhamos uma comissão de curso e eu a certa altura fiz parte, logo nesse
ano em 77/78, mas o líder era o Luís Cabral que já estava no 3º ano. O outro
elemento era o António Saraiva já licenciado e que pretendia concluir o CLAP.
Era uma situação frequente pois o CLAP não conferia o grau de licenciado.
Os formados pelo CLAP tinham sempre uma licenciatura geralmente feita no
ISA. Eu, por exemplo, fiz agro-pecuária. Mas havia também outros que tinham

1). Missão do ensino superior (missão da Universidade, acesso ao ensino, democratização da Universidade,
responsabilidade social da Universidade perante a Nação, ensino e educação permanentes, Conceito de Universidade,
a investigação e o ensino universitário); 2). Autonomia da Universidade (Tipos, obstáculos e limitações); 3). Estrutura
institucional do ensino (Estrutura universitária e crises estruturais, tipos de Universidade, a estrutura da Universidade
portuguesa); 4). Governo da Universidade (Princípios básicos, órgãos gerais da UTL, Governo do ISA - a integrar numa
Faculdade de Ciências Agrárias); 5). Estrutura pedagógica do ensino (Tipos decursos e graus de ensino, métodos
pedagógicos); 6). Pessoal docente e investigador; 7). Corpo discente (Sindicatos, Associações de Estudantes); 8).
Inserção do ensino superior agrário; 9). Reestruturação dos cursos do ISA.
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Cursos e especializações propostos: Agronomia: Agricultura, Horto-fruticultura, Sanidade Vegetal, Engenharia Rural,
Economia e Sociologia Rurais; Pecuária: Produção Animal, Fisiologia e Nutrição Animal, Fomento e Melhoramento;
Silvicultura: Silvicultura, Ordenamento de Recursos Naturais, Economia Florestal; Arquitectura Paisagista.
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concluído o CLAP e defendiam não ser necessário ter uma licenciatura. Uma
situação que se arrastou até ser resolvida administrativamente em meados
da década de 1980 durante um período transitório pós-publicação da criação
da licenciatura em AP no ISA.
A comissão de curso era muito ativa – pedíamos audiências ao Diretor
Geral do Ensino Superior (um professor do ISA), ao Conselho Científico,
ao Conselho Diretivo – reivindicávamos professores, salas, estiradores e
... a licenciatura. Flutuávamos como podíamos pelo meio das ‘guerras’ dos
senhores da casa.” (Entrevista a Teresa Andresen, Anexo 1).
Nos anos seguintes, diversos arquitetos paisagistas já formados pelo CLAP,
colectivamente ou através dos organismos com os quais tinham contratos de
trabalho, como a DGSU, e também a recém criada APAP, também manifestaram a sua
posição, solicitando a criação no ISA de um curso de Arquitetura Paisagista, de nível
equivalente aos de engenheiro agrónomo e de engenheiro silvicultor, conduzindo, tal
como estes, a uma licenciatura, como desenvolvimento do curso livre atualmente ali
professado (s.a., 1970).
Os arquitetos paisagistas que tinham contrato com a DGSU naquela época,
manifestaram-se sobre este assunto através de uma carta dirigida ao Ministro do
Equipamento Social e Ambiente, solicitando a sua intervenção junto do Ministério da
Educação e Ciência no sentido de que fosse promovido o reconhecimento imediato
da licenciatura em Arquitetura Paisagista (DGSU, 1974). A APAP, em maio de 1977,
numa carta dirigida ao Ministro da Educação Nacional e Investigação Científica,
solicita a criação da licenciatura em Arquitetura Paisagista tão breve quanto possível.
Esta carta é acompanhada por um conjunto de documentos que fundamentam o
pedido e que são: Regulamento do CLAP; lista das disciplinas que constituem o curso;
programa das disciplinas exclusivas de Arquitetura Paisagista; projeto de definição
das qualidades mínimas requeridas para o exercício da profissão; e estimativa das
necessidades do país em arquitectos paisagistas (APAP, 1977).
Em todas estas exposições e pedidos os argumentos eram unânimes. Alegavam que
a atribuição do grau de licenciatura em Arquitetura Paisagista permitiria a abertura
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de quadros nos organismos públicos, dando solução às situações de injustiça em
que alguns profissionais se encontravam, quer em relação a contratos de trabalho,
quer quanto a profissões paralelas não especializadas nesta matéria que trabalham
indevida e ineficientemente no campo de actuação da Arquiretura Paisagista (APAP,
s.d.). Outra situação de injustiça relacionava-se com a não atribuição de um diploma
aos alunos que se encontravam matriculados no CLAP em regime extraordinário, ou
seja, matriculados apenas nas disciplinas que constituem o programa de Arquitetura
Paisagista (ibid.). Por último, o facto do CLAP não dar direito a adiamento do serviço
militar obrigatório, fez com que muitos se decidissem a favor das duas licenciaturas
existentes, Agronomia ou Silvicultura.
Entretanto, em 1976, são aprovadas as primeiras alterações do ensino do ISA deste
novo período – são criados três cursos de bacharelato, com a duração de quatro
anos (Produção Vegetal e Pecuária; Indústrias Agrícolas e Alimentares; e Produção
Florestal) e três cursos de licenciatura especializados, com a duração de dois anos
(Ciências Agronómicas; Ciências Florestais; e Economia Agrária). Nesse mesmo
ano, foi promulgado um despacho ministerial (nº 175/76, de 28 de junho) ao abrigo do
decreto das ‘experiências pedagógicas’, que criou um curso de bacharelato (3 anos)
e um curso de ‘licenciatura especializada’ (2 anos), na área de Arquitetura Paisagista
(Alves, 2007).
Teresa Andresen foi um dos alunos que se inscreveu neste curso de ‘licenciatura
especializada’ em Arquitetura Paisagista, como afirma na entrevista que nos concedeu:
“Efetivamente foi esse despacho que me deu a possibilidade de ingressar no ISA para
me licenciar em arquitetura paisagista.” Refere também que este despacho trouxe
muitas inscrições para os cursos do ISA: “Nesse ano entramos creio que mais de 600
alunos para o ISA. Foi o caos – não havia sala de aulas para tanta gente (apenas
havia o edifício principal e um pavilhão junto á cantina). As entradas em AP foram da
ordem de 50 a 60 alunos o que deu origem a 2 turmas. Enorme entusiasmo!”.
Este despacho levantou grande celeuma e, com a mudança de Governo saiu um
novo despacho a 16 de novembro de 1976 destinado a todas as Universidades onde
se teriam passado casos idênticos. No caso do ISA, tal despacho “(...) veio acabar
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com todos os novos cursos entretanto criados, como a Arquitetura Paisagista (...).”
(Entrevista a Teresa Andresen, Anexo 1). No que respeita à Arquitetura Paisagista, a
ideia geral é que, na opinião de Teresa Andresen, tinha voltado tudo praticamente a
1942. Em reação, Gonçalo Ribeiro Telles, como refere Teresa Andresen, “(...) com o
apoio do Professor Ário de Azevedo e tendo convidado o Professor Caldeira Cabral,
iniciou uma licenciatura em planeamento biofísico e arquitetura paisagista e, por isso,
nunca se meteu nas ‘guerrras’ do ISA desses tempos que foram de intensíssima
atividade estudantil.” (Entrevista a Teresa Andresen, Anexo 1).
Face à insatisfação vivida pelos alunos, Teresa Andresen refere ainda o seguinte:
“Com o aproximar do final do ano letivo, os alunos sentiam-se insatisfeitos
e inseguros sobre o seu futuro como arquitetos paisagistas e atraídos por
uma mudança para continuar a formação na Universidade de Évora onde
Ribeiro Teles liderava. E, há assim uma espécie de migração de alunos de
Lisboa para Évora. Com as desistências e esta espécie de migração, ficamos
poucos 3 ou 4 mais as presenças erráticas dos trabalhadores-estudantes
(...)” (Entrevista a Teresa Andresen, Anexo 1).
Durante um longo período, até ao final dos anos 1970, continua presente a necessidade
de uma reforma de fundo.
Em 13 de julho de 1978 é criada uma Comissão de Reestruturação do Ensino do ISA,
com representantes de todos os órgãos e sectores do ISA e também da Associação
de Estudantes, Conselho de Trabalhadores, Sindicato dos Professores, Reitoria,
Ordem dos Engenheiros, Sociedade de Ciências Agrárias (ibid.). Nesta altura,
estavam presentes duas reivindicações muito antigas: a criação da licenciatura em
Engenharia Agro-industrial e da licenciatura em Arquitetura Paisagista, reivindicada
pelo diretor do curso livre, desde quase o momento da sua criação (ibid.). Após várias
diligências de negociação entre os presidentes dos Conselho Científico e Directivo do
ISA e a Direcção-Geral do Ensino Superior, só foi possível aprovar as alterações dos
planos de estudos de agronomia e de silvicultura e a criação da nova licenciatura em
Engenharia Agro-industrial (ibid.).
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Só em 1981, com o decreto-lei nº 128/81 de 21 de outubro, é criada a licenciatura
em Arquitetura Paisagista. Nesta portaria fixa-se que a licenciatura fica sujeita à
legislação em vigor para as restantes licenciaturas conferidas pelo ISA (Engenharia
Agronómica, Engenharia Florestal e Engenharia Agro-industrial). O plano de estudos
(Quadro 3.6), aprovado pela portaria 1072/81 de 17 de dezembro, dos seus 1º e 2º
anos é idêntico ao da licenciatura em agronomia e os 3º, 4º e 5º anos entraram em
funcionamento, progressivamente, a partir do ano letivo de 1981-1982, verificando-se
a conclusão do CLAP até final do ano 1983-1984.
A Secção Autónoma de Arquitetura Paisagista é criada na década seguinte, em 1993,
através do Regulamento publicado no Diário da República 2ª série, nº 115, de 18 de
maio de 1993.
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3.4. A Atividade Científica
3.4.1. Conferências e Encontros Científicos
A atividade científica no âmbito da Arquitetura Paisagista consistiu, até ao início da
década de 1950, sobretudo, na participação de Caldeira Cabral em conferências e
encontros científicos, tanto em Portugal como no estrangeiro (Quadro 3.7). Já na
década de 1950, com a criação do CEAP, em 1953, a atividade científica alargou
o âmbito de ação e envolveu os professores, alunos e profissionais de Arquitetura
Paisagista.
Nos primeiros 10 anos de funcionamento do CLAP, Caldeira Cabral foi frequentemente
convidado para proferir conferências e são vários os textos que foram publicadas
nesse período. São exemplos as aulas de Arquitectura Paisagista e conferências
pronunciadas no ISA, publicadas na obra ‘Fundamentos da Arquitectura Paisagista’
(1993)95, e outras sobre diversos temas, como planeamento e integração paisagística
de estradas96, jardins97 e Arquitetura Paisagista98.
Nos anos 1950 assiste-se a uma crescente participação em encontros científicos,
tanto em Portugal como no estrangeiro, atingindo o ponto alto na década de 1960,
quando Caldeira Cabral assume cargos de direção da IFLA. Em 1951, é convidado
Aulas:
‘Arquitectura Paisagista’, em 20 de janeiro de 1943;
‘A Erosão e a Paisagem’em 25 de janeiro de 1943;
‘Jardins de Portugal’, em 1 de fevereiro de 1943;
‘O Conceito de Arquitectura Paisagista’, em 1950.
Conferências:
Conferências proferidas na 1ª e 2ª sessão da Exposição Nacional de Floricultura – ‘Jardins’, em 08.06.1940
(Publicações Culturais da Câmara Municipal de Lisboa, 16 p., 1940; ‘Fundamentos da Arquitectura Paisagista’, 1993,
pp. 75-86) e ‘As Flores e o Jardim’, em 1941.
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‘A estrada e a paisagem’ (publicado na ‘Revista Agronómica’, 38(3) pp. 209-228, 1940 e ‘Fundamentos da
Arquitectura Paisagista’, 1993, pp. 137-154).
‘Zonagem sob o ponto de vista paisagístico, contribuições para o 4º Simposium, O ressurgimento florestal do País’. I
Congresso Nacional de Ciências Agrárias, Lisboa, em 1943 (publicado em ‘Separata dos anais do Instituto Superior
de Agronomia’, Vol. XIV, 11 pp., 1943 e ‘Fundamentos da Arquitectura Paisagista’, 1993, pp. 179-189).

96

‘Jardins de Portugal’ (publicada na revista ‘Panorama’ nº 15/16, julho 1943; e ‘Fundamentos da Arquitectura
Paisagista’, 1993, pp. 115-128)
‘Alguns aspectos da vegetação das Matas’ (publicado na revista ‘Agros’, ano XXIII, maio/junho 1940, nº 3, pp. 96101).

97

‘Arquitectura paisagista’, conferências realizadas no ano lectivo de 1942/43, Universidade Técnica de Lisboa, 1943
(publicada na separata ‘Arquitectura Paisagista’ e ‘Fundamentos da Arquitectura Paisagista’, 1993, pp. 115-128).
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a fazer parte da IFLA, onde passou a representar Portugal com o assentimento do
IAC (CEAP, 1968). No II Congresso da IFLA, que decorreu em Madrid, de 20 a 24
de setembro de 1950, sob o tema Colaboracion de las Diferentes Bellas Artes con la
Jardineria y los Paisajes, que terá sido o primeiro contacto de Caldeira Cabral com a
Federação, esteve em representação individual como observador, acompanhado de
Manuel Azevedo Coutinho e Gonçalo Ribeiro Telles e aqui conheceu, entre outros,
Geoffrey Jellicoe (1900-1996) e Sylvia Crowe (1901-1997) do Reino Unido, e René
Pechère (1908-2002) da Bélgica, três figuras proeminentes da Arquitetura Paisagista
europeia (Andresen, 2003).
No ano seguinte, em 1951, ainda na qualidade de observador, foi convidado a
assistir à reunião do Conselho da IFLA em Bruxelas, presidido por Jellicoe, sendo
secretário geral René Pechère, tendo sido também convidado pela Escola Estadual
de Horticultura e Cultura Regional de Hanover (Landeshochscule für Gartenbau
und Landeskultur), onde agora se encontrava Wiepking, para visitar a Faculdade
de Arquitetura Paisagista e a Exposição Internacional de Jardinagem em Hanover.
No relatório desta visita que Caldeira Cabral elaborou para o IAC faz um relato dos
encontros que teve e dos lugares que visitou, do que faremos de seguida uma síntese.
Antes de se encontrar com Wiepking, que fora diretor do curso de Arquitetura Paisagista
em Berlim e que agora se encontrava na Universidade de Hanover, foi recebido pelo
Príncipe Albert de Ligne, visitando na sua companhia o parque construído no século
XVIII por Charles Joseph, Príncipe de Ligne (grande admirador do parque Wörlitz,
referido no capítulo 2) e que estava em processo de restauro por René Pechére.
Visitou a secção de Meteorologia Agrícola e teve a oportunidade de conversar com o
professor Grundmann sobre os estudos em curso, em especial poeiras e bacterias na
atmosfera citadina e sua relação com os espaços verdes; esquemas propostos para
o estudo das sebes de abrigo dos ventos e novos problemas de rega por aspersão,
especialmente com água nebulizada (Cabral, 1952).
Esteve também nos jardins de Harrenhausen, hoje entregues à Faculdade e que se
dedica a aspectos de melhoramento, controle de variedades hortícolas e introdução
de novas variedades, tendo ficado conversada a possibilidade de troca de plantas
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com o ISA (Cabral, 1952).
Visitou também a Exposição Internacional de Jardinagem e a Exposição Itinerante
da IFLA, que apresentava riquíssimas coleções de plantas arbustivas, herbáceas
vivazes e anuais, e destaca, como novidade, embora ainda contestada, um novo
meio de cultura a Einheitserde, constituída por turfa e argila estéril, a que se adiciona
com toda a precisão os elementos minerais mais convenientes para cada espécie.
Menciona, ainda, os exemplos de sebes de protecção do vento e os exemplos de
correcção e consolidação de leitos e margens de cursos de água por meios biológicos
e termina com a indicação de novos modelos de aparelhos de rega por aspersão
para jardinagem e agricultura. Na companhia de Wiepking, visitou alguns dos seus
últimos jardins e também restabeleceu contacto com diversos condiscípulos de que
não tomara a ter notícias depois da guerra. Também no aspecto bibliográfico foi muito
proveitosa a sua estadia em Hanover não só em relação à Arquitectura Paisagista,
mas de uma forma geral em relação à Horticultura e Silvicultura, entre outros assuntos.
Termina o relatório referindo que no Seminário apresentou alguns trabalhos realizados
no ISA pelos estudantes de Arquitetura Paisagista que mereceram grande interesse,
em especial o trabalho ‘A Vinha na Paisagem Minhota’, de Edgar Sampaio Fontes.
Esteve nos congressos da IFLA em Estocolmo, em 1952, e em Zurique, em 1956,
onde organizou a participação portuguesa na Exposição Itinerante da IFLA, que foi
apresentada em Lisboa no ano seguinte, em 1957 (Figura 3.10). A estes congressos
seguiram-se muitos outros99, nos quais participou na qualidade de vice-presidente
(cargo para o qual foi nomeado em 1960) (Figura 3.11) e presidente da IFLA (cargo
para o qual foi nomeado em 1962, permanecendo até 1966) (Figura 3.12). Nestes
anos, para além dos encontros e conferências em que participa no âmbito da
IFLA, para os quais leva consigo os alunos e ex-alunos de Arquitetura Paisagista,
sobre o que falaremos no subcapítulo seguinte, é também convidado para diversas

São exemplos os congressos:
• Vll Congresso da IFLA, em Amesterdão, quando foi nomeado vice-presidente da Federação, onde fez uma
comunicação com o tema ‘A Formação do Arquitecto Paisagista’, publicada na obra Space for Living (Amsterdam
papers), IFLA Djambatan - Publishers and Cartographers, Amsterdam, 1962;
• “VIII Congresso da IFLA, que se realizou em 1961 em Israel, onde presidiu à 2ª secção das comunicações.
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Fig. 3.10 - Exposição
Itinerante da IFLA,
inaugurada em 1957 em
Zurique.
3.10.1 Capa do Catálogo
da Exposição.
3.10.2 Painéis da
Exposição.

Fig. 3.11 - Capa
do Programa do 7º
Congresso da IFLA, 20 a
22 de junho de 1960, em
Amesterdão.
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Fig. 3.12 - Os seis
presidentes da IFLA no
‘Schloss’, Estugarda,
Alemanha, 6 de junho de
1966: Geoffrey Jellicoe
(1948-1952; Walter
Leder (1952-1956); René
Pecheré (1956-1958);
Sidney Shurcuff (19581962); Francisco C. Cabral
(1962-1966); Richard
Schreiner (1966-).

conferências, tanto em Portugal, como no estrangeiro100.
Terminamos este subcapítulo sobre as conferências e encontros científicos com a
indicação de outros convites internacionais feitos a Caldeira Cabral, que o levou
novamente à Alemanha. Em 1958, foi convidado a participar, juntamente com mais
4 colegas estrangeiros no concurso para a Exposição Internacional de Floricultura
Planten un Bloomen. Este trabalho consistiu na remodelação das zonas verdes
centrais de Hamburgo e foi realizado com a colaboração dos arquitetos paisagistas
Gonçalo Ribeiro Telles e Edgar Sampaio Fontes. Obtiveram uma medalha de bronze e
o convite para realizar no recinto da exposição um jardim, que ficou designado ‘Jardim
No estrangeiro, em 1966, tomou parte com colegas de mais três países no colóquio organizado em Paris pelo
Ministério da Agricultura com a colaboração da OCDE e da FAO sobre o ‘Ordenamento do Espaço Rural’ e, em
Londres, no Institute of Landscape Architecture, proferiu uma conferência com o título A discurse on Landscape
Architecture (CEAP, 1968). Ainda em Londres, em 1967, Caldeira Cabral, juntamente com o ex-aluno Dinis Raposo,
funcionário da Junta Autónoma das Estradas, esteve no congresso Roads in the Landscape, organizado pela
Universidade de Keele em colaboração com o Ministério dos Transportes e a British Road Association.
100
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de Portugal’. Quatro anos depois, em 1962, participou num seminário organizado pelo
Grupo de Trabalho de Análise da Paisagem (Arbeitskreis der Landschaftsanalyse),
que se realizou em Husum, no norte da Alemanha, perto da fronteira com a Dinamarca,
onde apresentou um trabalho sobre a protecção da costa em Portugal. Em 1963,
foi convidado a tomar parte no encontro regional de Rheydt, perto de Colónia, na
Alemana, onde proferiu uma conferência sobre os aspectos da nova indústria em
paisagem habitada (Neue lndustríe in bewohnte Landschaft) (CEAP, 1968). Ainda
em 1963, é convidado pela Faculdade de Agronomia e Veterinária de Copenhague
para realizar uma conferência integrada nas celebrações centenárias do ensino da
Horticultura sobre o tema The Landscape’s Architect approach do Design (CEAP,
1068).
A participação em conferências e encontros científicos, grande parte associadas às
funções de direção exercidas na IFLA, atualizou os seus conhecimentos e manteve
viva toda uma rede de contatos, em especial na Alemaha, com Wiepking.

3.4.2. O Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista (CEAP)
O CEAP foi criado em 1953. Caldeira Cabral justificou a sua criação do seguinte
modo:
“É indubitável que não pode fazer-se ensino eficaz sem que a par da
actividade pedagógica, se exerça investigação e estudo que constituem,
afinal, a fonte vivificadora do próprio ensino.’ Entre os trabalhos a desenvolver
destaca estudos de ordenamento da paisagem rural; estudos de urbanismo,
concretamente o problema da Cidade Verde Residencial, estudos de
compartimentação e defesa dos ventos, envolvendo estudos directamente
ligados à ecologia e fitogeografia, e o estudo e inventário dos principais
jardins dos arredores de Lisboa.” (CEAP, s.d.).
O CLAP foi autorizado ministerialmente a 23 de outubro de 1953. Foi um importante
espaço de encontro dos arquitetos paisagistas que ali encontravam apoio para os
seus relatórios finais de curso e, para aqueles que se iniciavam na prática profissional
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discutirem a profissão, tornando-se a face visível, em Portugal e no estrangeiro, da
nova profissão (Andresen, 2003). Também foi um relevante espaço de produção de
trabalhos de Arquitetura Paisagista, na organização de conferências e exposições e
no arranque dos primeiros projetos de investigação nesta área disciplinar.
Foi aqui, nas reuniões do Centro de Estudos, que o projecto da APAP começou
a ser esboçado (Andresen, 2003). Das entidades com quem o CEAP colaborou
destacamos a Junta de Colonização Interna, a Junta Autónoma das Estradas e o
Centro de Estudos de Urbanização da Direcção-Geral de Urbanização.
A criação do CEAP marca uma viragem na atividade científica associada ao CLAP
e na dinâmica da classe profissional. No mesmo ano em que é criado o CEAP é
realizada a primeira exposição de trabalhos de Arquitetura Paisagista, organizada
sob a direção de Caldeira Cabral. Esta exposição, inaugurada a 3 de agosto de 1953,
(Figura 3.13) foi integrada nas comemorações do centenário do ISA, inaugurando

Fig. 3.13 - Notícia da
primeira exposição de
Arquitetura Paisagista
realizada em Portugal,
publicada no Diário de
Notícias de 4 de agosto
de 1953.
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as novas instalações ali construídas. Consistia na apresentação
de cerca de 70 trabalhos de alunos do CLAP, que foi anunciada
numa notícia do jornal Diário de Notícias, que transcrevemos
uma parte:
“(...) respeitantes ao ordenamento da paisagem, a
jardins particulares e a urbanismo, jardins e parques
públicos, num conjunto em que se vê distintamente o
sentido artístico do arquitecto e os seus substanciais
conhecimentos agronómicos, de tal modo que nos
aparece evidente a conclusão de ser impossível ser um
bom arquitecto paisagista sem que seja um consumado
agrónomo. Entre os trabalhos apresentados figuram um
projecto de remodelação do Jardim Botânico da Ajuda,
que foi apresentado como tese por um aluno finalista,
estudos paisagistas do Estádio Nacional, do Parque de
Monsanto, da Mata de Alvalade, do Parque do Hospital
da Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, e um
estudo do arranjo paisagista da barragem de Belver.”
(Diário de Notícias, 1953).
Três anos depois, em 1956, o CEAP colabora na organização
da participação portuguesa na exposição internacional de
Arquitetura Paisagista, intitulada ‘A Paisagem na Vida Moderna’
(Figura 3.14), inaugurada no V Congresso da IFLA, realizada em
Zurique, em 1956, e apresentada no ano seguinte em Lisboa.
Estiveram representados 26 países e os trabalhos portugueses
mereceram da crítica inglesa a seguinte apreciação, publicada
na revista do Town Planning Institute, em dezembro de 1957
e que o CEAP traduz para português do seguinte modo: “A
Fig. 3.14 - Notícia da
exposição ‘A Paisagem e
Vida Moderna’, publicada
no Diário de Notícias de
24 de março de 1957.

contribuição portuguesa sobre conservação da paisagem era
particularmente original. Enquanto a maior parte dos trabalhos
expostos mostravam bom desenho, mas técnicas de plantação
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pouco notáveis, encontramos aqui estudos muito mais avançados sobre o emprego
de material vegetal.” (CEAP, 1968).
Em 1965 realizou-se o I Colóquio Nacional de Arquitectura Paisagista, em Lisboa,
ano em que se assinalou as comemoração dos 25 anos de Arquitetura Paisagista.
Foi também neste ano que o Secretariado da IFLA25 foi trazido para o CEAP. Caldeira
Cabral que tinha deixado a presidência da IFLA um ano antes, em 1964, esclarece
que, graças a um subsídio da Fundação Calouste Gulbenkian, havia condições
especiais em Lisboa que permitiram encarar com optimismo a tarefa de organizar a
sede da Federação (Diário Popular, 1966).
As comemorações deram origem aos chamados ‘Colóquios de Arquitectura
Paisagista’, que tiveram lugar na Fundação Calouste Gulbenkian entre 11 a 13 de abril
de 1965 (Andresen, 2003), organizados pelo CEAP. Compreendeu uma exposição
internacional de Arquitetura Paisagista designada ‘O Homem e a Natureza’, com
carácter itinerante, na qual participaram 17
países, entre os quais Portugal. O representante
da IFLA, Ulla Bodorf, proferiu uma conferência
intitulada Le paysage et la vie moderne e foram
preparados cerca de quatrocentos painéis,
com fotografias e projectos, em que se vêem
as modernas tendências das soluções dos
problemas paisagísticos, figurando, entre elas,
os arranjos da zona da Torre de Belém e do
Restelo, que foram levados a cabo pelo Centro
de Estudos (Diário Ilustrado).
Este

foi

um

momento

importante

do

reconhecimento internacional do desempenho
dos

arquitectos

paisagistas

portugueses

(Andresen, 2003: 20).
Em 1970, realizou-se em Lisboa o 12º Congresso
da IFLA (Figura 3.15) intitulado ‘A Arquitetctura

Fig. 3.15 - Cartaz do
12º Congresso da IFLA,
realizado em Lisboa
na Fundação Calouste
Gulbenkian, com o tema
‘A Arquitetctura Paisagista
ao Serviço do Homem’.
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Paisagista ao Serviço do Homem’, tendo sido acompanhado por uma exposição. A
organização foi da responsabilidade do Secretariado da IFLA em colaboração com
o CEAP, e teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, recentemente inaugurada.
O CEAP foi um importante espaço de afirmação da Arquitetura Paisagista. No âmbito
do CLAP, foi um lugar priveligiado para o conhecimento dos modelos da prática
profissional e para o seu exercício.

3.4.3. As Viagens de Estudo
As viagens de estudo são também uma forma de aprendizagem do conhecimento
científico e também, nas palavras de Teresa Camara, “(...) este contacto próximo com
o que se realizava então no estrangeiro terá contribuído como formação adicional da
maior importância para o desempenho dos arquitetos paisagistas como projetistas
do espaço público em Lisboa e para a compreensão de como o seu trabalho ia ao
encontro das tendências contemporâneas relativamente ao espaço público urbano.”
(Camara, 2015:80).
Julius Gy Fabos, que proferiu o prefácio da monografia sobre Francisco Caldeira
Cabral, indica três razões para Caldeira Cabral viajar incessantemente. Primeiro,
Caldeira Cabral compreendeu a necessidade de ter contacto com outros arquitetos
paisagistas fora do seu país para crescer profissionalmente. Em segundo lugar,
descobriu aptidões de liderança, possivelmente através das funções de dirigente da
IFLA. Em terceiro lugar, por razões pedagógicas, enquanto elemento da liderança do
CLAP. Teresa Andresen, autora dessa obra, reforça estas ideias, referindo:
“The importance of travel by landscape architects was promoted during
most of the 20th century as a great device for continuing education. Travel
was especially important for founders of the profession such as Cabral, to
gain inspiration, to test ideas and to be continuously challenged. Cabral was
confident that, while he was learning from others, he also had something
worth sharing with landscape architects abroad. Hence, his lecture tours
to the USA and elsewhere became part of his travels. It appears that this
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kind of exposure provided a
stage for his leadership skills
andesulted in his election to the
lFLA presidency.” (Andresen,
2001: 13).
Caldeira Cabral viajava com os alunos
do CLAP em Portugal e também no
estrangeiro. Desconhecem-se registos
de viagens que fez em Portugal, mas
ao estrangeiro são diversos os relatos
de viagens que fez com os alunos,
especialmente na década de 1960,
quando assumiu funções de liderança
na IFLA, muitas vezes inseridas em
reuniões ou congressos. Conhecem-se

Fig. 3.16 - Capa do
relatório da autoria de
Azevedo Coutinho relativo
ao 3º Congresso da IFLA,
em Estocolmo, 1952.

os relatórios de viagem dos primeiros
alunos de Caldeira Cabral que Teresa
Camara analisa na sua tese de
doutoramento. Estas viagens foram
realizadas no âmbito dos Congressos
da IFLA por Azevedo Coutinho (Figura
3.16), Viana Barreto e Ilídio de Araújo
(Figura 3.17), em 1952, 1956 e 1961,
respetivamente. Mas outros alunos do
CEAP também participaram noutras
viagens. Ribeiro Telles, por exemplo,
numa entrevista à jornalista Ana Sousa
Dias, à pergunta colocada “E fez muitas
viagens? As viagens alteraram a sua
maneira de ver as coisas?”, Ribeiro
Telles responde: “Não, abriram-me

Fig. 3.17 - Capa do livro
‘Problemas da Paisagem
Urbana’, de Ilídio Alves
Araújo, 1961.
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os olhos..... uma coisa que me impressionou imenso, a recuperação da paisagem
na região de Colónia que na altura em que eu visitei tinha sido explorado o ferro
praticamente à superfície e vinha uma equipe pluridisciplinar e com muitos arquitetos
paisagistas ... Esse trabalho a que assisti é fundamental.”
Quando realizaram estas viagens, grande parte dos acompanhantes de Caldeira
Cabral já tinha concluído o curso. Os relatórios que elaboram retratam os fundamentos
da prática e do conhecimento conceptual da Arquitetura Paisagista neste período
moderno e ainda hoje são referências.
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3.5. A Prática Profissional
A atividade projetista de Caldeira Cabral estendeu-se ao longo do seu percurso
profissional a par com outras funções e atividades, como as de professor e dirigente
da IFLA, já aqui referidas. Pode-se dizer que teve uma atividade projetista constante,
com interrupções pontuais e mudanças do âmbito dos projetos. Iniciou o primeiro
trabalho profissional ainda estudante de Arquitetura Paisagista em Berlim, com
o Estádio Nacional. Depois de regressar a Portugal em 1939, nos primeiros anos
elaborou, maioritariamente, projetos para quintas e jardins privados e também, em
número mais reduzido, para o espaço público, como praças, jardins e parques,
situação que se manteve até ao fim dos anos 1960, quando assumiu os cargos de
vice-presidente e presidente da IFLA. Em 1965 o Secretariado da IFLA é instalado
em Lisboa e nesse mesmo ano, Caldeira Cabral integra o Conselho de Educação
Nacional. Nestes anos, a partir da primeira metade da década de 1960, a atividade
projetual no gabinete da rua do Salitre, onde tinha o seu atelier, reduziu. Nas décadas
seguintes verificou-se um acréscimo dos trabalhos no âmbito do planeamento e
ordenamento do território encomendados, sobretudo, por organismos públicos, que
prevaleceram sobre os projetos para jardins e parques que o haviam ocupado até
então. Quando saiu do ISA em 1975, voltou a trabalhar com ex-alunos e mudou o seu
atelier para a Avenida da Liberdade, onde trabalhou com o seu filho João Caldeira
Cabral, engenheiro agrónomo, e os arquitetos paisagistas Albano Castelo Branco
(1927-) e Elias Gonçalves (Andresen, 2002: 87).
A prática da Arquitetura Paisagista em Portugal desenvolveu-se em torno de conceitos
que Caldeira Cabral introduziu nas aulas do CLAP, conferências e textos que foi
publicando em revistas técnicas, e iniciou com os primeiros projetos que realizou
em Portugal. Da mesma maneira que certamente conheceu os projetos dos seus
professores, muitos deles realizados na cidade de Berlim, também os alunos do
CLAP, seguramente olharam para estas primeiras obras de Caldeira Cabral como os
modelos da prática profissional.
Para a análise dos projetos que, no âmbito do CLAP serviram de modelos para a
prática profissional de Arquitetura Paisagista procurámos avaliar como é que os
princípios projetuais que Caldeira Cabral conheceu em Berlim se manifestaram nos
seus primeiros trabalhos e guiaram a sua atividade projetual nas primeiras décadas
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que se seguiram à formação que teve em Berlim.
Para a identificação dos princípios emanados de Berlim consultámos os relatórios
que Caldeira Cabral realizou para o IAC, as aulas do CLAP, analisadas no subcapítulo
3.3.2, ‘As Aulas’, as cartas trocadas com os colegas e professores em Portugal, já
examinados no subcapítulo 2.3.3.6, ‘A Aprendizagem’, e também os textos escritos
para comunicações proferidas em conferências (Figura 3.18) no início dos anos 1940.
Tendo estes textos sido elaborados numa data próxima da sua formação académica,
e apesar de já ter realizado projetos no âmbito do curso de Arquitetura Paisagista e
também o projeto para o Estádio Nacional, entendemos que o que neles escreveu
estará imbuído dos princípios que orientaram a sua formação em Berlim.
Os temas que elegemos para a análise desses princípios são: princípios gerais de
composição em Arquitetura Paisagista; o desenho moderno de parques e jardins;
a estrutura verde urbana; e a integração paisagística de infraestruturas e grandes
equipamentos.

Fig. 3.18 - Textos da
autoria de Francisco
Caldeira Cabral.
3.18.1 Separata ‘Flores’,
1940.
3.18.2 ‘Fundamentos da
Arquitectura Paisagista’,
1993.
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Princípios gerais de composição da Arquitetura Paisagista
Na aula ‘Arquitectura Paisagista’101, proferida no ISA em 20 de janeiro de 1943,
Caldeira Cabral identifica os princípios de composição em Arquitetura Paisagista que
entende serem os mesmos de todas as obras de arte, em especial da Arquitetura
e da Pintura (Cabral, 1943a). O primeiro e mais importante defende ser a unidade
de composição que se deve entender “(...) não apenas em relação à forma, mas
igualmente em relação à cor e nunca deve ser destruída pela preocupação da
variedade. A unidade deve mesmo entender-se para além da obra e integrá-la na
paisagem circundante.” (ibid.: 27), de modo a não destruir a harmonia de conjunto da
paisagem. De seguida, indica a simplicidade como outra “(...) regra fundamental da
composição, nesta como em todas as outras artes. A arte é essencialmente sintética
e não discursiva e, por isso, a sua perfeição consiste na simplicidade dos meios
aparentemente desproporcionados ao fim atingido.” (ibid.: 28). E por fim, “Dentro
destes dois grandes princípios – a unidade e a simplicidade, deve realizar-se a
variedade. Obra viva como é a da arquitectura paisagista, possui necessariamente
uma variedade natural que lhe advém da própria vida. A variedade tem de procurarse pelo aproveitamento cuidadoso do local e pela escolha das plantas que lhe hão-de
dar carácter.” (ibid.: 28).
O desenho moderno de parques e jardins
Caldeira Cabral defende que a mudança nos hábitos de vida a que se assistiu nas
primeiras décadas do século XX teve consequências decisivas na estrutura formal
do jardim (Cabral, 1940). Na conferência ‘Jardins’, proferida na 1ª Exposição de
Floricultura, em 1940, um ano depois de deixar Berlim, apresenta as tendências
estrangeiras do jardim moderno que conheceu na Alemanha e “(...) as possibilidades
que elas encontrarão entre nós e como as podemos desenvolver, como adaptar às
novas condições os elementos tradicionais do nosso jardim, para que este, sem
deixar de ser bem nosso, acompanhe a evolução geral.” (ibid.: 83).

Publicada no volume ‘Conferências Realizadas no Ano Lectivo de 1942-1943’, incluída na separata ‘«Arquitectura
Paisagista». Lições proferidas no Instituto Superior de Agronomia’ (1943) e publicada na obra ‘Fundamentos da
Arquitectura Paisagista’ (1993).
101
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Refere que são vários os elementos tradicionais do jardim português, os quais defende
manter e adaptar às novas condições da vida moderna, como o faz nalguns projetos,
como a Quinta da Agrela. São eles as múltiplas formas de latadas e bardos, bancos,
alegretes, azulejos, tanques e os muros, agora “estilizados segundo as formas
rústicas usadas na região, mas sempre com a máxima simplicidade.” (ibid.: 80). Dá
um destaque especial à associação tanque, latada e banco que considera perfeita
“(...) debaixo do ponto de vista funcional de que tanto se orgulha o nosso tempo. A
sombra da latada impede a evaporação da água no Verão e conserva uma humidade
e frescura de que a planta e o homem beneficiam. Nunca encontraremos tal motivo
no Norte da Europa - é que nós gozamos a sombra e eles o sol!” (ibid.: 83-84).
No seguimento da comunicação, identifica também a necessidade de vedar de novo
o jardim da vista do público, porque, nas palavras de Caldeira Cabral “(...) nele se
voltava a passar parte importante da vida de família, tornando pois a aparecer a
concepção dos “«giardini secreti» com seus muros e sebes.” (Cabral, 1940: 80).
Assim, o jardim “(...) deslocou-se da frente da casa para a retaguarda, mais intima e
mais resguardada do barulho da rua, o que permitiu dar mais unidade a esta, impondo
regras comuns para o arranjo da pequena parte situada entre a casa e o passeio, no
caso de as câmaras municipais não terem tomado à sua conta o arranjo destas faixas
que, de facto, fazem parte da rua.” (ibid.: 80).
Avança para características mais modernas que se prendem com a redução dos
caminhos, uma vez que “o jardim serve agora mais para estar do que para passear”
(ibid.: 80) e a passagem dos caminhos principais do centro para um dos limites do
jardim, procurando-se evitar a divisão escusada da superfície do jardim, permitindo
ao mesmo tempo separar a zona de trânsito (ibid.). Também os canteiros foram
reduzidos e, em muitas situações, substituídos por largos e terraços.
No que respeita ás plantações do jardim, apesar de a flor continuar a ter um papel
importante com as suas variadas cores, “(...) deixou de ter a função quase exclusiva
que Ihe era atribuída nas composições do princípio do século e voltou asubordinarse á ideia de forma e proporção arquitectónica que caracterizava os jardins do
Renascimento.” (Cabral, 1940: 80). No jardim moderno dispõem-se em largas
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bordaduras junto á sebe ou muro de vedação e “(...) constituem com estes e com
as árvores os elementos de altura do jardim, tendo sempre presente que são vistos
agora sobretudo do plano da rua ou largo e não de cima como antes sucedia com
frequência.” (ibid.: 80).
E conclui a identificação das características do jardim moderno, afirmando: “Pode
dizer-se que o sentido geral da evolução é procurar um novo equilíbrio entre as normas
clássicas da arquitectura de jardins e o vasto material de plantas que reunimos desde
o século XVII para cá adaptando-se às novas condições económicas e sociais.” (ibid.:
80-81).
Defende uma manutenção mais optimizada através da utilização de plantas nativas e
controle de consumos de água, dando como exemplo as “(...) plantas de flor, quase
sempre mais exigentes de água, deverão manter-se num justo equilíbrio com os
arbustos e outras plantas mais resistentes.” (ibid.: 85).
Em 1943, na 2ª Exposição de Floricultura, é novamente convidado a apresentar uma
comunicação onde acrescenta outros aspetos essenciais relativos ao projeto do
jardim moderno. Refere-se à boa proporção entre a superfície livre e as alturas que a
limitam, utilizando diferentes elementos, como por exemplo abrigo dos ventos, defesa
contra a vista dos vizinhos, ensombramento. Refere também a clara distinção entre
as diversas zonas do jardim com diferentes funções, como por exemplo as zonas de
trânsito, de estar, de passear, e estudá-las de forma a que não haja interferência entre
umas e outras. A necessidade de haver em cada parte da composição do jardim um
elemento dominante, a que outros se subordinem e, no que respeita às plantações, a
importância de marcar claramente um carácter, não semeando indistintamente flores,
arbustos e árvores por toda a parte, mas sim formando grupos que, umas vezes pelo
contraste, outras por gradação, sirvam um fim determinado (Cabral, 1943: 133-134)
são outros aspetos a considerar no projeto de jardim.
Menciona a coexistência de duas tendências que verifica existir na prática do projeto
de jardins naquela época, as quais julgamos que se refere ao ‘Jardim Arquitectónico’
e ao ‘Jardim Natural’, e também ao movimento Arts and Crafts, já aqui referidos.
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Ao “estilo que nos ficou do século passado”, referindo-se, presumimos, ao estilo
pitoresco, que vigorou na Alemanha do século XIX, num tom consternado, lamenta
a perda dos “(...) valores colectivos morais e políticos (...) e a noção das formas,
cânones válidos para toda a comunidade, que representam o estilo de uma época”
(Cabral, 1941: 113) e dá conta que a procura de uma nova ‘norma comum’, que
marca a época reformista das primeiras décadas do século XX, sobre o que espera
que “(...) encontrará decerto também o seu estilo. É cedo ainda para ver, com toda
a clareza, quais serão as suas características, visto que «a Revolução continua».”
(Cabral, 1941: 113).
Na aula proferida no ISA em 1 de fevereiro de 1943, Caldeira Cabral volta a apresentar
as ideias defendidas pelos praticantes do ‘Jardim Arquitetónico’ na Alemanha,
referindo-se à estreita ligação do jardim com a casa, sobre o que disse: “Como
antigamente, o jardim deve voltar a ser o prolongamento da casa ao ar livre e deve
voltar a ser habitado.” (Cabral, 1943: 126). Para tal, defende que a casa deverá estar
ao nível do jardim “(...) pelo menos a sala de estar deve ter janelas até baixo, que
permitam estabelecer contiguidade imediata entre a casa e o jardim. Daqui se segue,
necessariamente, que não é indiferente a posição da casa no terreno nem a maneira
como esta é dividida.” (Cabral, 1943: 126).
Outros aspetos que valoriza, e sobre os quais se refere recorrentemente em textos
posteriores, são os elementos tradicionais do lugar. Este legado do movimento Arts
and Crafts, que certamente conheceu em Berlim em diversos trabalhos realizados
pelo seu mestre Wiepking e por outros arquitetos paisagistas de referência que
realizaram naquela cidade diversos projetos para praças, jardins e parques públicos,
como Erwin Barth.
A estrutura verde urbana
Com o objetivo de dar resposta à falta de parques e jardins nas grandes cidades,
Caldeira Cabral defende a criação de manchas verdes dispostas radialmente. Ainda
estudante em Berlim, no 8º Relatório para o IAC de 1939, refere um projeto realizado
na cidade de Colónia, na Alemanha, onde se criaram faixas verdes concêntricas, o
que foi abandonado por se mostrar ineficaz (Cabral, 1939a). Mais tarde, numa aula
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do CLAP, proferida no ISA em 1953 e publicada na obra ‘Fundamentos de Arquitetura
Paisagista’ (1993), Caldeira Cabral refere vários sistemas que tinham sido estudados
para a resolução do problema acima enunciado, como os do Green Belt e ‘Cinturas
Verdes’, e elege o ‘Sistema Radial’ que considera que resolve, simultaneamente, outro
problema – o do divórcio crescente entre as populações rurais e urbanas (Cabral,
1943a). Defende, assim, que o sistema radial pretende obter a interpenetração da
cidade e do campo, o qual, conjugado com o das cidade satétite parece hoje a solução
ideal do problema acima mencionado (ibid.: 33).
Estes princípios referentes à estrutura verde das cidades foram aplicados no trabalho
‘Plano da Estrutura Verde de Lisboa’, realizado no âmbito do Plano Diretor de Lisboa
entre 1956 e 1960, com Caldeira Cabral como chefe da equipa da ‘Estrutura Verde
de Lisboa’, com a colaboração dos arquitetos paisagistas Gonçalo Ribeiro Telles e
Álvaro Ponce Dentinho.
Teresa Andresen, no catálogo da exposição ‘Do Estádio Nacional ao Jardim da
Gulbenkian’ (2003), apresenta o esquema da proposta que acompanha o seguinte
texto, da autoria de Caldeira Cabral:
“A solução seria garantir à cidade a existência de faixas radiais de verdura,
que penetrando o mais possível até ao centro, estabelecem o contacto
directo com o exterior.’ Tomam como referência os estudos e as teorias então
desenvolvidas por Wiepking e a serem então implementadas em Colónia
e apresentam um esquema demonstrativo da realização desses princípios
relativos à faixas de verdura aplicados à cidade de Lisboa criando, diríamos
hoje, um corredor verde ligando o Terreiro do Paço, a Avenida da Liberdade,
o Parque Eduardo VII, o Parque de Monsanto incluindo a Tapada de Ajuda,
o Restelo, a Capela de São Jerónimo, a Torre de Belém e, ao longo do Tejo,
novamente ao encontro do Terreiro do Paço.” (Andresen, 2003: 78).
Indicamos um outro projeto de Caldeira Cabral mencionado por Gonçalo Ribeiro
Telles num texto que escreveu em 1980, em sua homenagem. Trata-se de um projeto
realizado em 1938, estava ainda Caldeira Cabral a estudar em Berlim, que realizou
com a colaboração de Konrad Wiesner e que tem a designação ‘Sugestão para um
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arranjo na Avenida da Índia e Belém’. Este projeto não foi realizado, mas na opinião
de Ribeiro Telles:
“(...) se tivesse sido seguido na altura, tinha revolucionado e valorizado,
estética e paisagisticamente a cidade, resolvendo muitos problemas que hoje
surgem com grande acuidade. Neste pequeno estudo de 1938, levantam-se
problemas que ainda não estão resolvidos, tais como a ligação do Parque
Florestal de Monsanto à Avenida da Liberdade e o arranjo da margem norte
do Tejo. Nele é expressa a ideia da necessária continuidade da estrutura
verde da cidade.” (Telles, 1980: 16).
A integração paisagística de infraestruturas e grandes equipamentos
O conceito e o projeto de integração paisagística de infraestruturas rodoviárias
foram introduzidos em Portugal por Caldeira Cabral, atividade esta que conheceu na
Alemanha, país onde a ação dos arquitetos paisagistas no traçado e integração de
estradas na paisagem era bem conhecida. Em 1956, numa conferência no ISA em 18
de maio, designada ‘A Missão do Arquitecto Paisagista’, refere:
“A sua colaboração (dos arquitetos paisagistas) foi preciosa no traçado das
famosas auto-estradas alemãs de 1938-40, não só procurando uma melhor
integração da estrada na paisagem, mas também chamando a atenção e
evitando prejuízos tremendos como a alteração da drenagem atmosférica,
que ia por vezes inutilizar grandes zonas, por causa das geadas ou da sua
influência na toalha freática, e conseguindo ainda notável economia de
realização e conservação pelo estudo da maneira correcta de proteger e
plantar os taludes e de arborizar as estradas em função das novas exigências
do trânsito acelerado. (...) É conhecida a campanha do professor Alwin
Seifert, iniciada cerca de 1930 para a regularização e correcção biológica
dos cursos de água, duma concepção totalmente diferente do conceito
puramente mecânico que imperava em hidráulica fluvial no seculo XIX.
Depois de uma luta que ainda em 1938 era violenta, os seus pontos de vista
vão tendo cada vez mais aceitação e já hoje se estendem á defesa da costa
marítima, em que holandeses, alemães e dinamarqueses estão realizando
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trabalho de alto interesse, não apenas de defesa da costa mas tambémm de
conquista de novas terras ao mar.” (Cabral, 1956: 51).
O projeto com o qual Caldeira Cabral estreou este domínio de atividade em Portugal
integração paisagística de infraestruturas rodoviárias – foi a estrada que ligava
Cascais a Lisboa, incluída no Plano de Urbanização Costa do Sol, realizada no âmbito
do projeto do Estádio Nacional em 1939 que Caldeira Cabral, ainda estudante, iniciou
a sua atividade projetual.
A obra do Estádio Nacional é incontornável e não podemos deixar de a referir aqui.
Foi com este projeto, nas palavras de Teresa Andresen, que a prática da Arquitectura
Paisagista se iniciou em Portugal. Embora o trabalho de Caldeira Cabral e de Konrad
Wiesner não tenha sido levado até ao fim, a sua marca naquilo que é hoje o vale
do Jamor é incontornável (Andresen, 2003: 60) e reconhecida por muitos. O projeto
do Estádio Nacional é entendido pelos primeiros arquitetos paisagistas portugueses,
alunos de Caldeira Cabral, como o ‘grande projeto’ realizado pelo professor e mestre.
Destacamos também a apreciação que o arquiteto José Manuel Fernandes fez à
intervenção de Caldeira Cabral nesta obra:
“Mas foi com a obra do «Estádio» que marcou toda a sua intervenção e
atitude: crítico dos projectos monumentalistas de Cristino da Silva e Jorge
Segurado para o local soube introduzir-lhe a «inteligência moderna»: logo
na implantação, sublime e «à grega» na encosta sobranceira à espectacular
paisagem (em vez de abaixo, no vale) – explorando todas as potencialidades
e valor de um «sítio vivo» e do seu contexto, mais do assentando numa
qualquer axiologia abstracta e «dura».” (Fernandes, 2003).
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QUADROS
Quadro 1. Disciplinas específicas do CLAP, disciplinas
professadas no ISA que mais interessam ao CLAP e planos de
curso de Engenharia Agronómica e de Engenharia Silvícola (antes
da Reforma de 1952).

Construção de jardins

Uma lição e prática semanais. Trataremos nesta
lição de tudo o que se refere à execução de
parques e jardins, desde o movimento de terras
até à operação final da plantação Na prática serão
dados aos alunos os problemas para resolver,
como por exemplo o cálculo de movimentos de
terras, projecto de caminhos, de relvados, de
tanques, latadas, etc., em que terão de estudar e
projectar pormenores de construção. Os trabalhos
serão executados e apreciados como se disse
para a arquitectura paisagista.

Desenho à vista e aguarela

Diz por si de que se trata. Interessa-nos sobretudo
o desenho a lápis e à pena. Na medida do
possível procuraremos que durante o Inverno se
faça sobretudo desenho de formas arquitectónicas
de forma que o aluno tenha oportunidade de
estudar atentamente nos monumentos as formas
arquitectónicas que mais tarde lhe serão referidas
em História de Arte, e no Verão se dedique
a desenho de paisagem fazendo estudos de
árvores, arbustos e de paisagem para se habituar
a ver o que há de característico nessas diversas
formas. Em todo este trabalho não perderemos
de vista que se não trata de formar pintores mas
sim de dar aos alunos um instrumento de trabalho
para o projecto.

Geometria descritiva e perspectiva

1º ano

Curso Livre de Arquitectura Paisagista (CLAP)
(disciplinas específicas)
Os anos referem-se ao CLAP, correspondendo ao
1º ano do CLAP e ao 2º dos outros cursos do ISA

Em geometria descritiva parte-se da hipótese
que os alunos já têm os conhecimentos basilares
adquiridos durante o Liceu e na disciplina de
matemáticas gerais e apenas serão dados alguns
exercícios de aplicação directa ao nosso caso. O
mesmo para a perspectiva de que serão dadas as
construções e alguns exercícios apenas.

Disciplinas
professadas no
ISA que mais
interessam ao
CLAP

Plano de Curso
de Engenharia
Agronómica
(antes da Reforma de 1952)

Plano de Curso
de Engenharia
Silvícola
(antes da Reforma de 1952)

Botânica
Matemáticas
Gerais
Física Agrícola
Química Agrícola
Microbiologia
Topografia
Agricultura Geral
Arboricultura e
Horticultura
Viticultura
Silvicultura
Construções
Rurais
Hidráulica Agrícola

1º ANO
. Matemáticas Gerais
. Botânica
. Física Agrícola
. Química geral e
Análise
. Desenho
Organográfico

Os dois primeiros
anos comuns
ao curso de
engenheiro
agrónomo

2º ANO
. Cálculo Diferencial,
Integral e das
Probabilidades
. Topografia e
Elementos de
Geodésia
. Química Agrícola
. Microbiologia
Agrícola
. Anatomia e
Exterior dos Animais
Domésticos
. Desenho de
Máquinas
3º ANO
. Silvicultura e
Tecnologia Florestal
. Arboricultura e
Horticultura
. Agricultura Geral
. Mecânica Racional
e Teoria Geral de
Máquinas
. Viticultura e
Ampelografia
4º ANO
. Zootecnia e Higiéne
Pecuária
. Thrematologia
. Tecnologia Agrícola
. Motores e Cultura
Mecânica
. Construções Rurais
5º ANO
. HidráulicaGeral e
Agrícola
. Patologia Vegetal
. Entomologia Agrícola
. Admnistração
e Contabilidade
Agrícolas
. Agricultura
Comparada. História
da Agricultura
. Economia Rural
. Legislação
. Estatística

3º ANO
. Silvicultura e
Tecnologia Florestal
. Agricultura Geral
. Arboricultura e
Horticultura
. Mecânica
Racional e Teoria
Geral de Máquinas
. Aquicultura
4º ANO
. Hidráulica Geral e
Agrícola
. Hidráulica
Florestal
. Patologia Vegetal
. Entomologia
Agrícola
. Economia Rural
. Economia
Florestal
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Elementos de construção civil e arquitetura

2º ano

Plantas de jardim

Curso Livre de Arquitectura Paisagista (CLAP)
(disciplinas específicas)
Os anos referem-se ao CLAP, correspondendo ao
1º ano do CLAP e ao 2º dos outros cursos do ISA

Uma lição semanal e excursões. Estudar-seão as plantas de jardim procurando indicar
os seus caracteres botânicos, hortícolas, a
sua proveniência, na medida do possível as
associações de que fazem parte na natureza,
especialmente no que se refere às plantas
portuguesas.
Esta disciplina foi propositadamente colocada no
2° ano porque sendo nesse ano que os alunos
frequentam horticultura, dispensar-me-ei de lhes
indicar as práticas gerais de cultura comuns à
horticultura e jardinagem e apenas serão focados
os problemas especiais. Como introdução
estudaremos brevemente as terras e a cultura
em vaso tendo em vista sobretudo as plantas de
estufa, sobre as quais no entanto não insistiremos
por não estarem propriamente dentro da índole do
nosso curso. Sempre que for possível e oportuno
visitaremos jardins e viveiros mostrando in loco as
plantas a que nos vamos referindo.

Uma lição e práctica semanais. Estudaremos
sobretudo as formas elementares e procuraremos
dar as noções basilares sobre projecto que
permitam aos futuros arquitectos paisagistas
uma colaboração eficaz com o arquitecto. Nas
práticas concretizar-se-ão em projectos os
assuntos tratados nas lições teóricas. As prácticas
funcionaram como já se disse para as outras
disciplinas.

Disciplinas
professadas no
ISA que mais
interessam ao
CLAP

Plano de Curso
de Engenharia
Agronómica
(antes da Reforma de 1952)

Plano de Curso
de Engenharia
Silvícola
(antes da Reforma de 1952)
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Disciplina central do curso
Lição quinzenal e lição práctica semanal.
Nas aulas prácticas “serão dados ao aluno
elementos para a elaboração de projectos
sucessivamente mais complexos, desde o
pequeno jardim familiar até aos grandes parques
municipais, instalações desportivas completas
e problemas de ordenamento de paisagem.
Durante o curso o aluno deverá elaborar pelo
menos um projecto sobre cada um desses
pontos, com os respectivos planos de plantação,
os quais serão apresentados e discutidos em
comum, sendo esta discussão um dos pontos
mais importantes para a sua formação.

História da Arte I

3º ano

Arquitectura Paisagista

Curso Livre de Arquitectura Paisagista (CLAP)
(disciplinas específicas)
Os anos referem-se ao CLAP, correspondendo ao
1º ano do CLAP e ao 2º dos outros cursos do ISA

História de Arte, em especial da Arte de
Jardinagem - lição e práctica. Uma lição
semanal. No primeiro ano estudaremos história
de Arte, Iimitamo-nos à história da arquitectura,
possivelmente com breve referência à escultura
e isto apenas para a Europa, com excepção da
arquitectura dos Egipcios, Assirios, Caldeus cujo
conhecimento é essencial para a compreensão
do resto. Procuraremos dar par de noções
claras dos estilos seu o seu sincretismo histórico
político. No segundo ano estudaremos em
especial a Arte de Jardinagem procurando a
pouco e pouco apresentar os problemas da
jardinagem em Portugal até hoje muito pouco
esclarecidos.

Disciplinas
professadas
no ISA que
mais interessam ao CLAP

Plano de Curso
de Engenharia
Agronómica
(antes da Reforma de 1952)

Plano de Curso
de Engenharia
Silvícola
(antes da Reforma
de 1952)
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Plano de Curso
de Engenharia
Agronómica
(antes da Reforma de 1952)

Plano de Curso
de Engenharia
Silvícola
(antes da Reforma de 1952)

Arquitectura Paisagista

Disciplinas
professadas
no ISA que
mais interessam ao CLAP

História da Arte II
Urbanismo e Colonização

4º ano

Curso Livre de Arquitectura Paisagista (CLAP)
(disciplinas específicas)
Os anos referem-se ao CLAP, correspondendo ao
1º ano do CLAP e ao 2º dos outros cursos do ISA

Lição e práctica. Nestas lições estuda-se-hão
os aglomerados populacionais - cidade, vila,
aldeia - especialmente debaixo do ponto de vista
das suas relações com a paisagem, e da sua
evolução. Procurar-se-á determinar quais as
suas formas características e tradicionais entre
nós tirando daí ensinamentos para as futuras
colonizações a efectuar, para a protecção das
nossas aldeias, etc. propriamente em relação à
cidade estudar-se-ão os problemas e especiais
das grandes cidades modernas em relação às
suas manchas de verdura.

Fontes:
‘Curso Livre de Arquitectura Paisagista - Esboço de Programa’ - documento elaborado por Francisco
Caldeira Cabral, datado de 11 de janeiro de 1941, provavelmente para o ano letivo de 1941/1942. In:
Arquivo Teresa Andresen.
Alves, António et al (2007). O Instituto Superior de Agronomia na segunda metade do Século XX. Lisboa:
ISA Press, pp. 74-75.
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Quadro 2. Disciplinas do curso de Arquitetura Paisagista do
Instituto Superior Agrícola de Berlim e do CLAP, no Instituto
Superior Agrícola, em Lisboa.

Disciplinas do Curso de Arquitetura
Paisagista
Instituto Superior Agrícola de Berlim

carácter preparatório
(três primeiros
semestres)
Botânica

Pedologia
Elementos de Fisiologia
alimentar das Plantas

Cultura de Plantas
Ornamentais

Arboricultura geral
Horticultura geral
Viveiros

carácter agronómico
(três últimos
semestres)

Disciplinas do
Curso Livre de Arquitectura Paisagista (CLAP)
Instituto Superior Agrícola, Lisboa

Seminário de
Arquitectura Paisagista

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

Seminário de
Urbanismo

Construção de
jardins

Plantas de
jardim

Arquitectura
paisagista

Arquitectura
paisagista

História da Arte de
Jardinagem

Desenho
à vista e
aguarela

Elementos
de
construção
civil e
arquitetura

História da
Arte I

História da
Arte II

Arquitectura,
Construcção Civil

Geometria
descritiva e
perspectiva

Urbanismo e
Colonização

Silvicultura
Química Agrícola

disciplinas professadas no ISA (nos cursos de engenharia agronómica
e engenharia silvícola) que mais interessam ao CLAP

...

Botânica

Agricultura Geral

Estudo das Plantas de
jardim

Matemáticas
Gerais

Arboricultura e Horticultura

Agrimensura

Física Agrícola

Viticultura

Desenho á vista e Aguarela

Química Agrícola

Silvicultura

Perspectiva e geometria
Descriptiva

Microbiologia

Construções Rurais

Elementos de construcção
de jardins

Topografia

Hidráulica Agrícola

Desenho de jardins

Cor Laranja . disciplinas de caráter artístico
Cor Verde . disciplinas de caráter agronómico, hortícola e botânico
Cor Azul . disciplinas relacionadas com o projeto de arquitetura paisagista

Fontes:
‘Curso Livre de Arquitectura Paisagista - Esboço de Programa’ - documento elaborado por Francisco Caldeira
Cabral, datado de 11 de janeiro de 1941, provavelmente para o ano letivo de 1941/1942. In: Arquivo Teresa
Andresen.
‘2º Relatório para o IAC’ - documento elaborado por Francisco Caldeira Cabral, correspondente ao período de
março a maio de 1937, datado de 30 maio 1937. In: ‘Arquivo Teresa Andresen’.
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Quadro 3. As Aulas do Curso Livre de Arquitetura Paisagista
(CLAP).

As Aulas do Curso Livre de Arquitetura Paisagista (CLAP)
Data
Nº

Tema

Título

4

Tema 1 a) Arquitetura
Paisagista – O Ensino

11

Tema 2 c) Problemas de
Intervenção na Paisagem

14

Tema 2 c) Problemas de
Intervenção na Paisagem

Realização

Publicação

Curso de Desenho
Organográfico

s.d.

Não publicado

Programa de
disciplina

Regime e correcção
de Rios

1942

Não publicado

Lição

1943, 25
janeiro

Separata de
conferências
realizadas no
ano lectivo de
1942-1943,
37 pag.;
Fundamentos
da Arquitectura
Paisagista,
1993, pág. 155178

Lição

Panorama
n.º 15/16,
Julho 1943;
Fundamentos
da Arquitectura
Paisagista,
1993, pág. 115128

Lição

A erosão e a
paisagem

Tema 4 - A arte dos
jardins

Jardins de Portugal

1943, 1
fevereiro

18

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

A árvore como
elemento da
paisagem

1943

19

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

A mata como
elemento da
paisagem

1944

20

Tema 1 b) Arquitetura
Paisagista – A Profissão

1ª Lição do Curso
de Arquitectura
Paisagista

s.d.

3 b) Defesa da Paisagem
Rural

O homem e o Meio

1944, 20
novembro

26

Tema 1 b) Arquitetura
Paisagista – A Profissão

A Arquitectura
Paisagista como Arte

1948

27

Tema 2 c) Problemas de
Intervenção na Paisagem

O mecanismo da
erosão

1949

15

21

31

Tema 1 b) Arquitetura
Paisagista – A Profissão

Razão da escrita
do texto (conferência, lição,
artigo, etc.)
Se desconhecida
assinalou-se com
(D)

O conceito de
arquitectura paisagista

1950, janeiro

Não publicado

Não publicado

Não publicado
Não publicado
Não publicado
Não publicado
Fundamentos
da Arquitectura
Paisagista,
1993, da pág.
37-44

Lição

Lição

Lição
Lição
Lição
Lição

Lição
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As Aulas do Curso Livre de Arquitetura Paisagista (CLAP)
Data
Nº

Tema

Título

32

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

33

Tema 1 a) Arquitetura
Paisagista – O Ensino

34

Tema 1 a) Arquitetura
Paisagista – O Ensino

35

Tema 1 a) Arquitetura
Paisagista – O Ensino

36

Tema 1 a) Arquitetura
Paisagista – O Ensino

Construção de jardins

41

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

42

VII Lição Hidrómeteoros

Publicação

1950, 13
novembro

Não publicado

Lição

1950,
novembro

Não publicado

Programa de
disciplina

1950,
novembro

Não publicado

Programa de
disciplina

1950, 3
novembro

Não publicado

Programa de
disciplina

1950,
novembro

Não publicado

Programa de
disciplina

Portugal - A sua
situação na Europa

s.d.

Não publicado

Lição

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

Portugal: Clima, Solo
e Vegetação

s.d.

Não publicado

Lição

43

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

Estudo geral do
Continente Europeu

1955, 10
novembro

Não publicado

Lição

44

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

1955, 17
novembro

Não publicado

Lição

45

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

1955, 24
novembro

Não publicado

46

Tema 1 b) Arquitetura
Paisagista – A Profissão

Arquitectura
paisagista – a criação
artística

1955, 15
dezembro

Não publicado

Lição

49

Tema 1 b) Arquitetura
Paisagista – A Profissão

As responsabilidades
socias do arquitecto
paisagista

1956

Não publicado

Esboço de duas
lições AP

52

Tema 1 b) Arquitetura
Paisagista – A Profissão

Conceitos
fundamentais
da Paisagem
Humanizada

1958

Não publicado

Lição

3 b) Defesa da Paisagem
Rural

O valor da paisagem
natural

s.d.

Não publicado

Lição

O carácter das
cidades portuguesas

s.d.

Não publicado

Lição

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

Factores climáticos

s.d.

Não publicado

Tema 2 a) Os Elementos
da Paisagem

O vento, a sua acção,
reacção na paisagem

s.d.

Não publicado

57
58
59
60

História de arte geral

Realização

Razão da escrita
do texto (conferência, lição,
artigo, etc.)
Se desconhecida
assinalou-se com
(D)

História de arte dos
jardins
Arquitectura
Paisagista

Europa – Clima
(Continuação)
A vegetação da
Europa

Lição

Lição
Lição
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As Aulas do Curso Livre de Arquitetura Paisagista (CLAP)
Data
Nº

64

88

94

Tema

Título

Tema 2 - O ordenamento
e o equilíbrio da
paisagem

Os elementos da
mata. O coberto e a
orla

Tema 4 - A arte dos
jardins

Tema 1 a) Arquitetura
Paisagista – O Ensino

Construção de jardins

Finalidade do estudo
de História de Arte no
curso de Arquitectura
Paisagista

Razão da escrita
do texto (conferência, lição,
artigo, etc.)
Se desconhecida
assinalou-se com
(D)

Realização

Publicação

s.d.

Não publicado

Lição

1963

Agros ano 46,
Jan- Fev. n.º
1, pag. 55-59,
1963, Lisboa;
Agros Ano
46,n.º 2, pag.
151- 156, 1963,
Lisboa

Artigo

1964, 5
novembro

Não publicado

Lição de História
de Arte Geral

Fonte:
Pinto, Mariana (2014). O legado escrito de Francisco Caldeira Cabral, construção do pensamento teórico em
arquitetura paisagista. Tese de mestrado, Universidade do Porto.
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Quadro 4. Esboço do Programa do Curso de Arquitetura
Paisagista.

Esboço do Programa do Curso de Arquitectura Paisagista
1º ANO

Lições

Tr.Pr.

Botânica geral – FC

3

2

Matemáticas gerais – FC

3

3

Geometria descritiva e perspectiva – 1.º sem – ENBA

3

2

Desenho à vista – 1.º sem – ENBA

4
9 + 9 = 18

2º ANO
Química geral – FC

3

4

Topografia – FC

3

2

Desenho à vista e aguarela – ENBA

6 + 14 = 20

3º ANO
Agrologia e climatologia

3

Química agrícola

3

3

Construções agrícolas

3

2

Plantas de jardim

2

4

10 + 9 = 19
4º ANO
Agricultura geral – 1.º sem

3

Silvicultura – 1.º sem

3

Arboricultura

3

4

Arquitectura – ENBA

3

2

Construção de jardins

1

2

11 + 8 = 19
5º ANO
Patologia

3

3

Hidráulica agrícola

3

2

História da Arte – ENBA

3

Arquitectura Paisagista

1

2

10 + 7 = 17
6º ANO
Estágio no Jardim Botânico da Ajuda: Conferências sobre Arquitectura Paisagista, Urbanismo e Colonização e
História da Arte da Jardinagem
Trabalhos de Projecto
ENBA - Escola Nacional de Belas Artes
FC - Faculdade de Ciências
Fonte:
‘Carta para o Ministro da Educação, s.d.’. In: Arquivo Teresa Andresen.
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Quadro 5. Regulamento do Curso Livre de Arquitectura Paisagista
(CLAP), 1955.
Regulamento do
Curso Livre de Arquitectura Paisagista (CLAP), 1955
A Finalidade do Curso:
Art.° 1 - O curso de Arquitectura Paisagista destina-se a ministrar aos alunos que nela se queiram inscrever a preparação artística
e científica necessária ao exercício da profissão.
Do Plano do Curso:
Art.° 2 - O Curso Livre do Arquitectura Paisagista terá a duração de 4 anos e compreenderá lições teóricas sobre as seguintes
matérias:
1 - Construções de Jardins
2 - Plantas ornamentais
3 - História de Arte Geral
4 - História de Arte dos Jardins
5 – Arquitectura-Paisagista
6 - Urbanismo e Colonização Interna
Art.° 3 – E trabalhos práticos de:
1 - Desenho à vista e aguarela
2 - Geometria descritiva e perspectiva
3 - Construções de Jardins
4 - Plantas ornamentais
5 - Projectos de Arquitectura-Paisagista
6 - Projectos de Urbanização e Colonização Interna
Art.° 4 – Constituem também matéria essencial do Curso, as disciplinas dos Cursos Superiores de Agronomia e Silvicultura:
1 - Horticultura e Arboricultura
2 - Zootecnia Geral
3 - Botânica Sistemática e Fitogeografia
4 - Regime Silvopastoril
Art.° 5 – As cadeiras e cursos mencionados nos Art.º 2.º e 3.º terão a seguinte distribuição:
1.º Ano do C. L. A. P. (2.º Ano do I. S. A.)
Desenho à vista aguarela
Construção de Jardins
Geom. desc. e Perso.

T
1
1
1

P
4
2
2
7

2.º Ano do C. L. A. P.
Plantas ornamentais

T
1
1

P
2
2

3.º Ano do C. L. A. P.
História de Arte Geral
Arq.-Paisagista I

T
1
1
2

P

4.º Ano do C. L. A. P.
História de Arte dos Jardins
Arq.-Paisagista II. Urbanização Interna

T
1
1
2

P

3
3

3
3

Art.° 6 – As cadeiras e cursos referidos no Art.° 4 terão a mesma distribuição que nos Cursos Superiores de Agronomia e
Silvicultura.
Da admissão, inscrição e propinas
Art.° 7 - Serão admitidos a inscrição nas disciplinas mencionadas no Art.° 2° e 3.º os alunos que tenham frequentado o 1.º ano do
Curso Geral do Instituto Superior de Agronomia.
§ único - Quando o candidato já seja diplomado com um Curso Superior ou das Belas Artes, poderá admitir-se a matricula do
C.L.A.P. devendo porém inscrever-se também nas Cadeiras e Cursos do Instituto Superior de Agronomia que o Conselho Escolar
designar sob proposta do Professor encarregado da direcção do Curso Livre de Arquitectura Paisagista.
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Das provas, classificações e certificados
Art.° 8 - Durante o Curso Livro de Arquitectura Paisagista haverá dois exames, relativos às matérias referidas no Art.° 2.º e 3.º deste
Regulamento; o 1.º, após o 2.º ano de frequência e o 2.º exame após o 4.º ano.
§ 1° - Para o 1° exame deverão os candidatos apresentar trabalhos os práticos de Desenho à Vista e aguarela, Geometria descritiva
e Perspectiva, e Construção de Jardins.
§ 2° - As provas orais do 1° exame versarão sobre as seguintes disciplinas:
1- Construção de Jardins
2- Plantas ornamentais
§ 3° - Para o 2° exame os candidatos deverão apresentar trabalhos práticos de Arquitectura-Paisagista, Urbanização.
§ 4° - As provas do 2° exame versarão sobre as seguintes disciplinas:
1 – Arquitectura-Paisagista, Urbanismo e Colonização Interna,
2 - História de Arte Geral e História de Arte dos Jardins.
Art.° 9 - Obtida a aprovação no 1.º e 2.º exames a que se refere o Art.º 8.º e nas cadeiras e cursos a que se refere o Art.º 4.º
do presente Regulamento, deverá o aluno realizar o estágio previsto no Art.° 7 do Decreto 38.636, no Centro de Estudos de
Arquitectura-Paisagista e preparar o seu relatório sobre um assunto de Arquitectura-Paisagista ou História de Arte.
§ 1° - Para os alunos que frequentaram simultaneamente os Cursos Superiores de Agronomia e Silvicultura o estágio e relatório
referidos servem igualmente para satisfazer às exigências do Art.° 17 do Decreto 38.636, em relação a esses cursos, devendo o
assunto estar relacionado com a Agronomia ou Silvicultura.
§ 2.º - Os Engenheiros Agrónomos e Silvicultores que frequentaram o C.L.A.P. não poderão ser dispensados de realizar o estágio e
apresentar o relatório nas condições previstas no corpo do artigo.
Art.° 10.º - A apreciação do aproveitamento dos alunos será feita segundo a escala do art.° 8 do Decreto 38.636, e a sua tradução
em valores será a média aritmética das classificações dos trabalhos e das provas orais ou somente dos trabalhos práticos, quando
não houver provas orais nessas matérias.
Art.° 11.º - A classificação final será a média aritmética das classificações de todas as disciplinas constantes dos Art.° 2.º, 3.º e 4.º e
de quatro vezes a classificação do relatório.
Art.° 12.º - Obtida a aprovação nos exames e no relatório, o Instituto Superior de Agronomia passará ao aluno o respectivo Diploma.
Cadeiras e cursos
Mesologia e Meteorologia Agrícola
Pedologia e conservação do Solo
Botânica Agrícola
Química Geral e Analise
Química Agrícola
Agricultura Geral e Maquinas Agrícolas
Horticultura e Arboricultura
Silvicultura Geral e Dendrologia
Sanidade Vegetal
Economia Rural
Botânica Sistemática e Fitogeografia
Regime Silvopastoril

Fonte: Arquivo Teresa Andresen.
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Quadro 6. Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em
Arquitectura Paisagista ministrado no ISA .

Plano de Estudos do
Curso de Licenciatura em Arquitectura Paisagista ministrado no ISA
(Portaria nº 1072/81, de 17 de dezembro)

Nome da disciplina

Tipo

Escolaridade
(em horas semanais)
Aulas
teóricas

Aulas
práticas

Aulas teóricopráticas

1º ano
Matemáticas Gerais

Anual

3

3

-

Botânica Agrícola

Anual

2

3

-

Mesologia e Meteorologia Agrícolas

Anual

2

3

-

Química Geral e Análise

Anual

3

4,5

-

Zoologia Agrícola

Anual

2

2

-

-

-

-

-

Introdução às Ciências Sociais (b)
(b) Em regime experimental
2º ano
Cálculo Infinitesimal

Anual

3

3

-

Pedologia

Anual

2

3

-

Química Agrícola

Anual

2

3

-

Microbiologia Agrícola

Anual

2

3

-

Topografia e Elementos de Geodesia

Anual

2

3

Fisiologia Vegetal (c)

Anual

2

3

Mecânica Racional Teoria Geral de Máquinas

Anual

3

3

-

Agricultura Geral e Máquinas Agrícolas

Anual

3

3

-

Botânica Sistemática e Fitogeografia

Anual

2

3

-

Construção de Zonas Verdes I

Anual

2

3

-

Hidrologia Geral

Anual

2

3

Ecologia Florestal

Anual

2

3

Vegetação na Paisagem Urbana

Anual

2

1

(c) Em regime experimental
3º ano

4º ano
Sanidade Vegetal

Anual

2

3

-

Construções Rurais I

Sem 1

2

3

-

Construção de Zonas Verdes II

Sem 2

2

3

-

Silvopastorícia

Anual

2

3

-

Arquitectura Paisagista I

Anual

2

3

-

Vegetação na Paisagem Rural

Anual

2

2

-

Obtenção e Processamento de Dados

Anual

2

3

-
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Plano de Estudos do
Curso de Licenciatura em Arquitectura Paisagista ministrado no ISA
(Portaria nº 1072/81, de 17 de dezembro)
Desenho

Anual

1

5

-

5º ano
História Geral e Agrícola

Anual

2

3

-

História da Agricultura e Sociologia Rural

Anual

2

3

-

História da Arte e Estética da Paisagem

Anual

2

-

-

Arquitectura Paisagista II

Anual

2

3

-

Ordenamento Territorial e Planeamento Regional

Anual

2

3

-

Evolução da Paisagem

Anual

2

-

-

Projectos de Arquitectura Paisagista

Anual

2

4

-

Opção (a)

Anual

-

-

-

Horticultura e Arboricultura

Anual

2

3

-

Economia Rural

Anual

2

3

-

Administração e Contabilidade

Anual

2

3

-

Teoria Económica

Anual

2

2

-

História da Sociedade Agrária Portuguesa

Anual

2

2

-

Questão Agrária

Anual

2

2

-

Electrotecnia

Anual

2

2

-

Estatística Matemática

Anual

2

3

-

(a) Uma disciplina anual ou duas semestrais de
entre as constantes no Quadro IV
Quadro IV – Opões

Fonte: Portaria nº 1072/81, de 17 de dezembro, publicada no Diário da República, I Série, nº 242, 21 de outubro
de 1981.
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Quadro 7. Congressos e Reuniões no Estrangeiro de Francisco
Caldeira Cabral (1952-1970).
Congressos e Reuniões no Estrangeiro de Francisco Caldeira Cabral (1952-1970)
DATA

Congressos da IFLA

1952

Quatro arquitetos paisagistas portugueses
tomaram parte no Congresso Internacional da
IFLA, em Estocolmo. Nesse mesmo ano, Caldeira
Cabral apresentou uma comunicação sobre
Parques Nacionais no Congresso da Federação
Internacional da Habitação e Urbanismo.

1953

A 3 de novembro de 1953, Caldeira Cabral
recebeu um oficio do ISA a autorizar a
realização do intercâmbio entre a Associação
dos Estudantes do ISA e a Associação dos
Estudantes da Faculdade de Arquitetctura
Paisagista e Horticultura da Teshcische
Hochschule de Hannover.

1956

Com o apoio da DGSU, da JCI e da CML, o
CEAP tomou parte com 3 dos seus membros no
5º Congresso da IFLA.

1960

No 7º Congresso da IFLA em Amsterdão, a
delegação portuguesa foi constituída por 8
colegas e Caldeira Cabral foi relator do tema ‘A
preparação do Arquitetto Paisagista’.

1962

Caldeira Cabral foi eleito presidente da IFLA,
tomando posse em Jerusalém durante o 8º
Congresso da IFLA, em que presidiu a uma das
secções e aptesentou um trabalho: The Manifold
Landscape Design.
No mesmo congresso, Ponce Dentinho foi
escolhido para Secretário Honorário da IFLA,
passando, assim, Portugal a ter 3 membros no
Grande Conselho.

1962

Caldeira Cabral presidiu à Reunião do Grande
Conselho da IFLA, em Vassóvia, onde tratou da
organização do próximo congresso no Japão.

Outros Congressos e Reuniões no Estrangeiro

Caldeira Cabral foi convidado a tomar parte numa
reunião em Hussum, na Alemanha, e atratar dos
problemas de proteção e defesa da costa em
Portugal.
Foi convidado a tomar parte no encontro regional
de Rheydt e falou sobre ‘Aspectos habitacionais em
zonas industriais’.
A convite da Faculdade de Agronomia e Veterinária
de Copenhague realizou uma conferência integrada
nas celebrações centenárias do ensino da
horticultura sobre o tema The Landscape’s Architect
approach to Design.

1963

1964

Presidiu ao 9º Congresso Internacional da IFLA
em Tóquio.
Foi reeleito Presidente por aclamação.
Em 1964, visitou a Exposição Internacional de
Viena onde Portugal estava representado com
projectos.

Presidiu em Roma, conjuntamente com o professor
Benthem, a uma reunião dos países mediterrânicos
organizada pela IFLA e pelo Landscape Planning
Committee de IUCN com representantes
dos Serviços Florestais Italianos e da F.A.O.
Participaram diversos colegas portugueses.
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1965

O Secretariado da IFLA passou de Londres para
Lisboa
Realizou-se em Lisboa, com o apoio do S.N.I., a
reunião do Grande Conselho que foi seguida de
uma excursão pelo país para se mostrarem os
principais aspectos paisagísticos e as realizações
nesse sector de todos os Colegas.
Caldeira Cabral tomou porte com Colegas de mais
três países no colóquio organizado em Paris pelo
Ministério de Agricultura francês com a colaboração
da OCDE e da F.A.O. sobre o ‘Ordenamento do
Espaço Rural’.

1966

1966

Caldeira Cabral presidiu ao X Congresso da IFLA
em Stuttgart eu que tomaram parte os arquitetos
Paisagistas Dr. Diniz Raposo e Álvaro Dentinho,
o primeiro em representação da Junta Autónomo
de Estradas e o segundo como Secretário
honorário da Federação.

O Centro de Estudos em colaboração com a
Associação dos Estudantes de Agronomia e sob
o patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian
organizou uma exposição subordinada ao temo ‘A
Natureza e o Homem’ e um colóquio de arquitetura
paisagista no auditório da Fundação.
Caldeira Cabral pronunciou em Londres, no Institute
of Landscape Architects, uma conferência seguida
de discussão, com o título A discurse on Landscape
Archictecture.

1967

O representante de Portugal, o arquiteto
paisagista Edgar Fontes e Caldeira Cabral
tomaram parte na reunião do Grande Conselho
da IFLA, na Sardenha.

Caldeira Cabral e o arquiteto paisagista Dinis
Raposo, da Junta Autónoma de Estradas, tomaram
parte no Congresso Roads in the Landscape
organizado pela Universidade de Keele em
colaboração com o Ministério dos Transportes e a
British Road Association.
O Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista em
colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian
e com o Instituto de Estúdios de Jardineria y Arte
Paisagista de Espanha organizou um colóquio em
Madrid em que se realizaram três conferências
pelos arquitetos paisagistas Portugueses,
Caldeira Cabral, Edgar Fontes e Gonçalo Telles
apresentando-se simultaneamente a exposição ‘A
Natureza e o Homem’.

1968

A IFLA, com a colaboração do Centro de Estudos
está neste momento a organizar um Curso de
Verão Internacional sobre a ‘Conservação e
restauro de Jardins e Parques Históricos’, a
realizar em Monserrate.
Três arquitetos paisagistas portugueses,
participaram no XI Congresso da IFLA em
Montreal. Em seguida, Caldeira Cabral orientou
um Studio com 20 estudantes na Michigan State
University - East Lansing.

1969

Caldeira Cabral, Past-President da IFLA e o
arquiteto paisagista Edgar Fontes, delegado de
Portugal na IFLA tomaram parte na Reunião da
Assembleia Geral de Estocolmo para ultimar as
decisões relativas ao Congresso a realizar em
Lisboa, no ano seguinte.

Caldeira Cabral esteve como visiting Professor na
Universidade de Kewcastle upon Tyne onde realizou
conferências e trabalhos de seminário.
Três arquitetos paisagistas fizeram parte do Júri
Internacional do Concurso das Rosas de Madrid.

Voltaram a tomar parte no Júri do ‘Concurso das
Rosas de Madrid’.
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1970

Em setembro 1970, realizou-se em Lisboa o XII
Congresso da IFLA.

Caldeira Cabral tomou parte, em Viena de Áustria
no Júri do Concurso de ideias para a Exposição
Internacional de Viena de 1974. Em Fevereiro e
Maio realizou lições na Escuela Superior Tecnica
de Arquitectura, na Escuela Superior de Montes de
Madrid.
Em Maio de 1970, realizou em Berlim uma
conferência integrada no ‘Dia Alemão da
Conservação da Natureza’.
Em Março 1970, os arquitetos paisagistas Edgar
Fontes e António Barreto, acompanhados por 15
alunos do CEAP tomaram parte ativa em Paris no
Colóquio CENECA - Le Monde Rural Gardien de la
Nature.
o Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista
organizou também, pela primeira vez na Europa
um Study Program Abroad, da Pennsylvania State
University, com a participação de 17 estudantes
americanos com a duração de 10 semanas.
Realizaram-se diversas excursões em que tomaram
parte também os estudantes portugueses.

Fonte: CEAP (1968). Memorial – Curso Livre de Arquitectura Paisagista e CEAP (1959). Sem Título. In: Arquivo
Teresa Andresen.
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4. CONCLUSÃO
No final desta tese reunimos algumas considerações, conclusões e reflexões sobre
as matérias que foram pesquisadas e analisadas, à luz dos objetivos e da hipótese
central que guiou a elaboração desta tese.
Recordamos que a investigação aqui apresentada partiu do pressuposto de que a
formação de Francisco Caldeira Cabral, na Alemanha, merece ser investigada pela
influência que terá exercido na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal. Este
pressuposto ditou a estratégia para a investigação que esteve particularmente atenta
à natureza e dimensão dessa influência, e também ao modo como se manifestou.
Constata-se que a influência mais expressiva manifesta-se, naturalmente e de um
modo evidente, na forma como Caldeira Cabral aplicou os conhecimentos que obteve
na formação académica em Berlim na criação do ensino superior de Arquitetura
Paisagista em Portugal – o Curso Livre de Arquitetura Paisagista (CLAP). Para além
da formação em Arquitetura Paisagista no Instituto Superior Agrícola de Berlim,
legado da Escola Real de Formação de Jardineiros, e das referências dos mestres,
nomeadamente os projetos de Wiepking, mas também de Barth e Migge, foi também
nos anos que passou em Berlim que teve conhecimento de abordagens de trabalho
e de modelos de projetar parques e jardins que tiveram origem em Inglaterra, como o
jardim paisagista e os princípios do movimento Arts and Crafts.
Antes de iniciar a discussão, propomos recordar os traços mais significativos da
longa história da Escola Real de Formação de Jardineiros, para melhor compreender
a influência decisiva que esta teve na criação do curso de Arquitetura Paisagista
em Berlim e depois, através de Caldeira Cabral, na criação do CLAP, em Portugal.
Os dados obtidos sobre a sua origem e funcionamento surpreenderam-nos
verdadeiramente, tanto no que diz respeito à forte carga ideológica que esteve na
base da sua fundação, como à inovação do seu programa curricular. Esta Escola,
criada em 1823, constituiu uma das medidas do Estado prussiano para solucionar o
efeito económico e social devastador marcado pelas guerras napoleónicas do início
do século XIX.
Björn Brüsch ajudou-nos a compreender as razões da criação desta Escola que
inaugurou o ensino oficial de horticultura e jardinagem na Prússia, como apresentámos
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no subcapítulo 2.1.1. Este investigador alemão defende que apesar da Escola estar
associada à jardinagem paisagista e à biografia do seu primeiro diretor, Peter Joseph
Lenné, a sua história é mais uma história da economia política e agrícola da Prússia
do que uma história da arte dos jardins (Brüsch, 2007). Esta afirmação denuncia
como esta Escola foi uma das medidas do estado prussiano, profundamente ligada
ao quadro económico e político que aí vigorava no início do século XIX e relacionada
com a promoção da cultura do país (Landeskultur). Neste período marcado pelas
guerras napoleónicas que tiveram um efeito devastador, causando turbulência
política e económica e também uma generalizada desintegração social, a agricultura
(importante atividade económica dos estados prussianos), foi entendida como o
principal motor para a prosperidade económica da Prússia, assim como a horticultura
e a prática de jardinagem.
Esta Escola inaugurou o ensino oficial de horticultura e da prática de jardinagem
na Prússia no século XIX, e ficou marcada por um programa de estudos inovador.
Consistia, essencialmente, na articulação do caráter científico, artístico e prático da
formação, e também na forte ligação com o exercício e concepção de parques e
jardins, uma vez que eram os próprios professores e mentores, como Lenné, que,
em paralelo com o ensino, dedicaram-se à concepção e criação de parques e jardins,
tanto para a residência de verão da família real da Prússia, em Potsdam, como para
os Volksparks de Berlim. Estes últimos, em 1870 passaram a ser geridos por Gustav
Meyer, nas funções de diretor dos Parques e Jardins Públicos de Berlim, a quem se
seguiu até ao início do século XX, outros ex-alunos da Escola Real de Formação de
Jardineiros. A importância distintiva de Lenné foi admirada por Caldeira Cabral, num
texto com o título ‘O Conceito de Arquitectura Paisagista’, escrito em 1950 para uma
aula do CLAP, em que lhe atribuiu a responsabilidade do lançamento da “profissão
no seu maior âmbito que ainda hoje está longe de ter conseguido lhe reconheçam”
(ver 3.3.2 ‘As Aulas’). Afirmações como esta, que encontramos em diversos textos da
sua autoria, levam-nos a concluir que Caldeira Cabral terá conhecido profundamente
e analisado a vasta e complexa obra de Lenné, nomeadamente os jardins e parques
que produziu e os pioneiros planos de ordenamento, em particular o plano para
Berlim de 1840 baseado num sistema de parques e avenidas arborizadas. A Escola
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Real de Formação de Jardineiros, com uma associação primordial à figura de Lenné,
constituiu um centro de difusão da cultura hortícola, da formação da jardinagem e
do pensamento artístico que potenciou uma cultura da prática de jardinagem, tendo
sido marcante para o ensino e para o exercício profissional de Arquitetura Paisagista
na Alemanha e, consequentemente, mesmo que indiretamente, para a formação de
Caldeira Cabral.
É, portanto, em torno desta Escola que identificámos a aprendizagem que Caldeira
Cabral teve na cidade de Berlim, cidade que podemos definir como uma ‘escola viva’,
uma ‘construção de paisagistas’ desde os tempos de Lenné. A sua aprendizagem,
obtida, quer através da formação no Instituto Superior Agrícola de Berlim, quer
através do conhecimento dos lugares do quotidiano distinguidos e projetados pelos
seus mestres, manifestou-se de múltiplas formas.
Podemos afirmar que a influência alemã é muito evidente na criação do Curso Livre
de Arquitetura Paisagista (CLAP). O que possibilitou o CLAP, fundado em 1941 no
ISA, pouco depois de Caldeira Cabral ter regressado a Portugal, decorre de uma
consciência plena da necessidade da criação de um curso desta especificidade em
Portugal, da confiança da solidez da formação que obteve em Berlim102, aliado à
maturidade própria de uma personalidade amadurecida103 e já com experiência de
trabalho.
Com base no conhecimento obtido, relativamente à organização e funcionamento do
curso de Arquitetura Paisagista no Instituto Superior Agrícola de Berlim, aquando da
sua criação em 1929 (relatado por Dietmar Land (2005) na biografia de Erwin Barth)
e da formação de Caldeira Cabral naquele Instituto (contada pelo próprio através dos

102
A formação de Caldeira Cabral em Arquitetura Paisagista em Berlim, contemplou uma grande diversidade de
projetos. A informação que obtivemos sobre a sua formação académica não nos permitiu conhecer todos os projetos
que realizou, mas através dos relatórios que escreveu para o IAC ficámos a saber que realizou alguns sobre temas
reais de Portugal. Paralelamente à formação académica, elaborou, ainda estudante em Berlim, projetos de grande
complexidade, como o Estádio Nacional de Portugal.

Em 1939, quando termina o curso de Arquitetura Paisagista no Instituto Superior Agrícola de Berlim, já tinha 31
anos, uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica iniciada em Berlim (1925) e uma licenciatura concluída no ISA
em Engenharia Agronómica (1933).
103
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relatórios para o IAC e da correspondência trocada com os professores e colegas de
Portugal), podemos afirmar que a estrutura do CLAP aproxima-se muito da do curso
de Arquitetura Paisagista que Caldeira Cabral frequentou, como podemos constatar
na análise comparativa apresentada no subcapítulo 3.1.1 ‘O Plano de Estudos do
CLAP’ e no Quadro 3.2. Esta semelhança é notória tanto no elenco das disciplinas
que constituíam o plano de curso, como na sua distribuição ao longo dos anos do
curso.
Podemos também afirmar que Caldeira Cabral estudou Arquitetura Paisagista com
um amplo conhecimento nas ciências agronómicas, na horticultura a na formação
artística, em simultâneo com uma forte proximidade com a prática da jardinagem
e produção de plantas, o que procurou reproduzir nas aulas do CLAP, conforme foi
analisado no subcapítulo 3.3.2 ‘As Aulas’. Não nos foi possível obter os programas
das disciplinas do curso de Berlim, mas depreendemos que as aulas que Caldeira
Cabral preparou para o CLAP correspondem às aprendizagens formais que teve em
Berlim no domínio dos princípios fundamentais da Arquitetura Paisagista aplicadas
ao projeto aprendidas quer nas aulas / estúdio quer em eventuais visitas que possa
ter realizado, mas que não aparecem descritas nos seus relatórios.
Pensamos, assim, estar em condições de afirmar que Caldeira Cabral montou o
currículo do CLAP tendo como modelo a organização do curso que realizou em Berlim,
assente nos modelos das escolas alemãs que privilegiavam a ligação da horticultura
com o jardim e os processos naturais.
Os fundamentos que guiaram a organização do CLAP assentaram, assim, em duas
ideias principais: a forte articulação entre a Arquitetura Paisagista e outras disciplinas
como a Agronomia, Horticultura e Jardinagem, e o conhecimento prático da profissão.
Tais fundamentos tiveram expressão no Plano de Estudos do CLAP que procurou
preparar os estudantes para, nas palavras de Caldeira Cabral, o triplo aspecto da
profissão - artístico, técnico e biológico. Com base nestes pressupostos, o programa
curricular do CLAP integrou disciplinas do âmbito das Belas Artes, como Desenho e
História de Arte, as disciplinas específicas de Arquitetura Paisagista e as disciplinas
professadas nos cursos de Agronomia ou Silvicultura.
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O corpo docente das disciplinas específicas de Arquitetura Paisagista do CLAP foi
constituído durante os primeiros 9 anos, até 1950, apenas por Caldeira Cabral. A
partir deste ano foram sendo contratados professores assistentes, antigos alunos
do CLAP, que, em paralelo, exerciam atividade profissional em organismos públicos
e também na atividade privada. Sobre este ponto é importante destacar, para além
da cumplicidade que tinham com Caldeira Cabral, a importância de exercerem em
simultâneo com a atividade docente, outra atividade profissional relacionada na
maioria dos casos com a prática de projeto de espaços verdes ou ordenamento
de paisagem, que serviram de modelo da prática profissional, tal como aconteceu
quando tiveram Caldeira Cabral como professor.
Para além das aulas, o CLAP desenvolveu outras práticas pedagógicas. No que
respeita à atividade científica, Caldeira Cabral foi o grande protagonista da construção
de um pensamento crítico no âmbito da Arquitetura Paisagista em Portugal, nas duras
condições de ser praticamente o único a exercê-lo (Andresen, 2003). Até à criação do
CEAP, em 1953, podemos dizer que a atividade científica consistiu essencialmente
na participação de Caldeira Cabral em conferências e seminários. Com o CEAP,
o âmbito dos trabalhos científicos alargou-se, passando a incluir trabalhos de
investigação realizados pelos alunos, organização de conferências e exposições, e
também o trabalho associado ao Secretariado da IFLA em Lisboa.
A implementação deste projeto de sucesso conduziu à criação de uma nova profissão
– a Arquitetura Paisagista – que mudou a lógica profissional em Portugal.
Para além do CLAP, identificámos a influência da aprendizagem que Caldeira Cabral
teve em Berlim noutros trabalhos que desenvolveu. São exemplos os textos escritos
essencialmente nos anos 1940 e 1950, e também os primeiros projetos que elaborou
em Portugal.
Da análise dos textos escritos no âmbito de conferências, o que aí é referido identifica
as suas prioridades. Este ‘discurso público’ assenta em diversos aspetos tais como
o valor que atribuiu ao jardim, tendo, cremos, para isso contribuído os exemplos
de parques criados em Berlim, nomeadamente as praças e parques projetados por
Erwin Barth nas primeiras décadas do século vinte, e no conceito de ‘cinturão verde’
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composto pelo conjunto de diversos jardins, (allotments, em particular), proposto por
Migge.
Nos relatórios que escreveu para o IAC, na correspondência trocada com os
professores e colegas em Portugal, e também nos textos que escreve nos anos 1940
e 1950 para as aulas do CLAP e conferências, Caldeira Cabral dá grande atenção
ao conhecimento das plantas e à prática hortícola, interesse este que constituía um
dos esteios da formação na Escola Real de Formação de Jardineiros, continuado
no Instituto Superior Agrícola de Berlim. Recordemos que Caldeira Cabral realizou
o estágio num dos viveiros mais famosos de Berlim no âmbito da sua formação
académica. O destaque que dá à utilização de vegetação autóctone reporta-nos para
a reflexão sobre o funcionamento dos sistemas naturais, o que o aproximava da
ecologia, ciência emergente na Alemanha na época em que estudou em Berlim (anos
1930), e também para a discussão que vigorava naquele país no inicio do século XX
centrada no ‘Jardim Natural’ e no ‘Jardim Arquitetónico’.
A estes aspetos abordados nos primeiros textos de Caldeira Cabral, acrescentamos
outros decorrentes da maior complexidade que a profissão foi adquirindo na Alemanha,
como a integração paisagística de estradas, prática que introduziu em Portugal.
No que respeita aos projetos que elaborou em Portugal, para além do Estádio
Nacional, com uma clara influência alemã, destacamos aqueles que evidenciam o
conhecimento dos princípios do movimento Arts and Crafts, que certamente conheceu
na Alemanha.
Naturalmente que o crescimento da atividade de Caldeira Cabral através dos seus
projetos, da preparação das aulas, das viagens que realizou, contribuíram para
a sua cada vez maior sofisticação intelectual e sabedoria e, naturalmente, para o
desenvolvimento do CLAP e para que o curso de licenciatura pudesse ocorrer no
início dos anos 1980, 40 anos depois de se ter aventurado com a criação do CLAP.
Voltando a referir Barbara Birli (2016), Francisco Caldeira Cabral é o primeiro exemplo
na Europa de transferência transnacional de conhecimento de um país para outro, no
domínio da Arquitetura Paisagista.
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ANEXO 1
Entrevista a Teresa Andresen
Em setembro de 2018 foi realizada uma entrevista a Teresa Andresen tentando
recuperar as suas memórias que nos esclarece sobre o período de transição do
CLAP para a Licenciatura em Arquitetura Paisagista, que aqui se reproduz na íntegra.
O que é que fez decidir ir estudar Arquitetura Paisagista?
Um interesse desde a infância pela jardinagem e pela natureza. A indicação de minha
mãe para ser arquiteta paisagista como um senhor chamado Gonçalo Ribeiro Telles
que tinha feito uns jardins maravilhosos na Prainha ... Uma bolsa AFS para durante o
ano letivo de 1974/75 frequentar o 12º ano do liceu em Wilmington, Delaware, EUA,
na proximidade de Longwood Gardens onde descobri que os jardineiros nas estufas
eram licenciados da Universidade de Delaware. A oferta do livro Design with Nature
por uma aluna dessa universidade que, durante um fim de semana, me acompanhou
a conhecer a universidade. Enfim, toda uma série de pequenos sinais que me deram
coragem para deixar para trás a minha candidatura à Faculdade de Economia do
Porto.

Em 1976 foi promulgado um despacho ministerial (nº 175/76, de 28 de junho) que
criou, entre outros, um curso de ‘licenciatura especializada’ na área da arquitetura
paisagista, com a duração de 2 anos. A Teresa Andresen inscreveu-se neste curso?
Na altura já era aluna do ISA? Chegou a concluí-lo?
Efetivamente foi esse despacho que me deu a possibilidade de ingressar no ISA para
me licenciar em arquitetura paisagista (AP). Ainda hoje me lembro de um anúncio
sobre o curso no jornal. Candidatei-me, fui aceite e fui para Lisboa viver em casa de
uns tios. Nesse ano entramos creio que mais de 600 alunos para o ISA. Foi o caos
– não havia sala de aulas para tanta gente (apenas havia o edifício principal e um
pavilhão junto á cantina). As entradas em AP foram da ordem de 50 a 60 alunos o que
deu origem a 2 turmas. Enorme entusiasmo!
As aulas começaram. Sidónio Pardal ensinava Desenho. Creio que foi precisamente
nessa altura que Marques Moreira, que se mantinha como docente convidado, propôs
o convite a Manuel Sousa da Câmara e Edgar Sampaio Fontes. Penso que Sidónio
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Pardal ainda não se tinha licenciado nem acabado o CLAP. No entanto, creio que
foi a reforma do ministro Sottomayor Cardia – que vigorou nas décadas seguintes –
que veio acabar com todos os novos cursos entretanto criados, como a AP no ISA.
Depois de algumas peripécias, acabei por ingressar na licenciatura de engenharia
agronómica e ficar a aguardar pelo 2º ano para me inscrever no CLAP! Voltou tudo
praticamente a 1942! Ribeiro Telles considerava o ISA um caso perdido – assim me
disse quando o conheci nessa altura. Em Évora, com o apoio do Professor Ário de
Azevedo e tendo convidado o Professor Caldeira Cabral, iniciou uma licenciatura
em Planeamento Biofísico e Arquitetura Paisagista e, por isso, nunca se meteu nas
‘guerrras’ do ISA desses tempos que foram de intensíssima atividade estudantil.
Um dia ao entrarmos para uma aula, à porta estava um colega a perguntar-nos “És
camarista ou és pardalista?”!!!!...

Pouco se sabe sobre a saída de Caldeira Cabral da direção do CLAP e do ISA em
1975. Quais foram as razões da sua saída? A Direção do CLAP fica a cargo de quem
com a saída de Caldeira Cabral em 1975?
Eu ainda não tinha entrado para o ISA nessa altura. As universidades estiveram
fechadas durante o ano de 1975/76, ano em que cumpri o serviço cívico numa escola
primária em Espinho. Quando cheguei ao ISA, já no ano letivo de 1976/77, o primeiro
docente que conheci foi Sidónio Pardal e depois Marques Moreira. Não identificávamos
que houvesse propriamente uma Direção do CLAP. Os problemas e as reivindicações
eram colocados ao Conselho Diretivo e ao Conselho Científico, órgãos com muito
poder e muito marcados politicamente. Não podemos esquecer que o ISA era ainda
'a escola de agronomia', uma escola de forte tradição ribatejana e alentejana e que
nesse momento estava em curso a Reforma Agrária que também por ali passava. O
ISA – docentes, funcionários, alunos – e a forma como se organizavam espelhavam
isso. Era tudo muito extremado.
Com a entrada de Sousa da Câmara no ISA ele assumiu claramente a liderança
mas nós, os alunos, éramos muito ativos. A maioria dos alunos entrados em AP no
ano anterior foram ficando assoberbados com o trabalho da licenciatura pois as
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matemáticas, as químicas, as mesologias, as biologias eram todas uns cadeirões!
Perderam o entusiamo e a AP tinha ganho fama de ser problemática. Mas houve uns,
como eu, que insistiram e no 2º ano aparecemos em AP. No entanto, havia também
um número significativo de estudantes-trabalhadores.
Tínhamos uma comissão de curso e eu a certa altura fiz parte, logo nesse ano em
77/78, mas o líder era o Luís Cabral que já estava no 3º ano. O outro elemento era
o António Saraiva já licenciado e que pretendia concluir o CLAP. Era uma situação
frequente pois o CLAP não conferia o grau de licenciado. Os formados pelo CLAP
tinham sempre uma licenciatura geralmente feita no ISA. Eu, por exemplo, fiz agropecuária. Mas havia também outros que tinham concluído o CLAP e defendiam não
ser necessário ter uma licenciatura. Uma situação que se arrastou até ser resolvida
administrativamente em meados da década de 1980 durante um período transitório
pós-publicação da criação da licenciatura em AP no ISA.
A comissão de curso era muito ativa – pedíamos audiências ao Diretor Geral do
Ensino Superior (um professor do ISA), ao Conselho Científico, ao Conselho Diretivo
– reivindicávamos professores, salas, estiradores e ... a licenciatura. Flutuávamos
como podíamos pelo meio das ‘guerras’ dos senhores da casa. Com o aproximar do
final do ano letivo, os alunos sentiam-se insatisfeitos e inseguros sobre o seu futuro
como arquitetos paisagistas e atraídos por uma mudança para continuar a formação
na Universidade de Évora onde Ribeiro Teles liderava. E, há assim uma espécie de
migração de alunos de Lisboa para Évora. Com as desistências e esta espécie de
migração, ficamos poucos 3 ou 4 mais as presenças erráticas dos trabalhadoresestudantes e Sousa da Câmara continuava a ser o líder do corpo docente. Mas,
ele era um docente convidado, não de carreira o que fragilizava a sua posição e de
todos os docentes. Considero que no meio de toda esta agitação tive uma excelente
formação em AP.
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Como descreve o CLAP, tanto no que diz respeito ao plano de estudos como às aulas
e viagens de estudo? Havia uma percepção ou consciência por parte dos alunos da
influência alemã no funcionamento do CLAP?
As aulas do CLAP iniciavam-se no 2º ano de licenciatura no ISA e decorriam de um
modo geral das 18 às 20 horas e ao sábado de manhã eram geralmente dedicadas
a visitas de estudo, sobretudo conduzidas por Marques Moreira a jardins de Lisboa,
Oeiras ou às vezes um pouco mais longe – Guincho, Sintra, Arrábida. As disciplinas
intitulavam-se Arquitetura Paisagista I – IV, a cargo de Sousa da Câmara e de Edgar
Fontes – que também ensinava Técnicas de Construção – e mais tarde de Elias
Gonçalves e Leonel Fadigas, Plantas – a cargo de Marques Moreira (Vegetação
Ornamental e Vegetação Natural). Edgar Fontes também ensinava História de
Arte de Jardins. Começava-se com o projeto de um jardim de uma moradia onde
nos introduziam os conceitos de modelação, drenagem, composição e plantação,
exposição solar, funções de estadia, produção (horta), enquadramento ... Os projetos
iam ganhando complexidade ... pequeno jardim público (o Largo do 31 da Armada
era um clássico!) ... e depois ordenamento do território iniciado com o Luna Park, um
projeto junto ao Jardim Zoológico .... a Encosta da Ajuda onde mais tarde se veio a
instalar o Campus Universitário ...
Não havia qualquer perceção da influência alemã no funcionamento do CLAP. Não se
falava de Caldeira Cabral. Recordo-me do dia em que conheci Caldeira Cabral. Era
aluna e era sábado. Julgo que só o CLAP funcionava ao sábado e estavam presentes
Sousa da Câmara, Marques Moreira e creio que Elias Gonçalves. Sousa da Câmara
disse-me que vinha o Professor Caldeira Cabral ao ISA buscar uns slides que lhe
pertenciam ... Caldeira Cabral era referido como 'O Professor'. Recordo-me vivamente
que havia algo de especial no ar, vinha uma visita importante. Depois explicaram-me.
Mas Ribeiro Telles já me tinha falado dele. A situação era muito complexa. E Sidónio
Pardal era associado à ‘reforma forçada’ de Caldeira Cabral.
O Secretariado da Federação Internacional de Arquitetura Paisagista (IFLA) era no
ISA o que Caldeira Cabral tinha conseguido com o apoio da Fundação Gulbenkian
na década de 1960. Edgar Fontes era – ou tinha acabado de ser – Secretário Geral
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da IFLA. Inclusivamente havia uma secretária, a Srª D. Celina, que trabalhava num
gabinete ao lado das salas de arquitetura paisagista que eram três e um gabinete de
docentes. Um dia vi todo esse arquivo sair do ISA levado por um membro da IFLA
que vivia em Sintra ou Cascais. Era aluna mas senti que algo não ia bem. Imagine
o meu espanto quando fui VP da IFLA lá por 2005 ou 2006 e fui a Versalhes, para
onde se tinha transferido o Secretariado, com a Presidente da IFLA para decidir o
que fazer ao arquivo. Senti uma enorme perplexidade pois o que encontrei seria uma
amostra daquilo que me lembrava de ter visto nos armários desse gabinete – que
eram de alto a baixo – e do que vi sair daquele gabinete. Assim se perde a memória
das instituições. As duas tratamos da transferência do que restava para a Biblioteca
René Pechère em Bruxelas.

Enquanto estudante do CLAP, quais foram os modelos da prática profissional? Os
projetos de Caldeira Cabral? As obras que conheceram nas viagens de estudo?
O perídodo em fui estudante do CLAP foi muito particular. Entrei para o ISA em
1976, ainda em pleno PREC em que a vida do dia-a dia era fortemente politizada ....
Caldeira Cabral tinha-se reformado e estava afastado do ISA tendo passado por um
período complicado em final de carreira como muitos outros docentes nesse período.
Os modelos da prática profissional eram profundamente marcados por Manuel Sousa
da Câmara. Não se falava de Caldeira Cabral ... Marques Moreira falava alemão ...
Câmara creio que já tinha saído da CML mas conhecia a fundo os problemas da
cidade de Lisboa e, por isso, eramos expostos aos problemas do Narigão, na Mata
de Alvalade, do vale do Silêncio, dos acessos da Ponte 25 de Abril e à estabilidade
dos taludes, dos viveiros e da disponibildiade de plantas para as áreas novas de
Lisboa – Chelas e Olivais (onde trabalhava Ana Maria Pais de Azevedo, no GTH),
dos problemas da rega e da mão de obra na manutenção dos jardins públicos ...
Beneficiávamos claramente da abertura aos serviços camarários facultada por Edgar
Fontes, Diretor de Serviços de espaços verdes, conversávamos com os mestres
jardinieiros (o Guilhas era sempre um recurso!). A CML era uma continuação do
CLAP ... Naquela época, quando os primeiros quatro estávamos em condições de
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iniciar estágio, o nosso destino foi a CML, em 1981, com Edgar Fontes e Ana Maria
Pais de Azevedo.

Depois de concluir o CLAP foi convidada para professora da Licenciatura em
Arquitetura Paisagista. Durante quanto tempo esteve no ISA como professora? Que
memórias guarda?
Depois de regressar a Portugal já com o mestrado concluído nos EUA em 1984, entrei
no ISA (1985-86 e 1986-87) na recente licenciatura de AP embora como assistente
do Professor Carlos Baeta Neves, o professor catedrático que representava a AP no
Conselho Científico do ISA. Continuavam a ser tempos muito complexos – o corpo
docente de AP era muito marcado pela personalidade de Sousa da Câmara por quem
os alunos tinham elevada consideração pelo seu conhecimento, pela sua inteligência,
pela sua generosidade, pelo seu pioneirismo na utilização de computadores aplicados
à AP embora por muitos incluindo docentes do ISA fosse identificado como pessoa
controversa. Eu acho é que às vezes era, acima de tudo, desconcertante. Nessa altura,
continuavam a dar aulas Marques Moreira, Edgar Fontes, Elias Gonçalves e tinham
entrado Viana Barreto, Albano Castelo Branco e Maria Antónia Castro e Almeida
embora creio que ela entrou para o departamento de Topografia. Os docentes não
admitiam que Sidónio Pardal desse aulas em AP. Ele mantinha-se a dar aulas creio
que em Silvicultura e tinha uma forte ligação ao ISTécnico na equipa do Professor
Costa Lobo. Mas o problema maior era que tinham todos o estatuto de convidado
e os tempos de PREC iam ficando para trás. Lynce de Faria presidia ao Conselho
Diretivo e Varennes e Mendonça ao Conselho Científico. Ainda havia muita tensão
política e ideológica. Este problema vinha de trás e, na minha opinião, Caldeira Cabral
que defendeu sempre a criação de um doutoramento em AP não se tendo doutorado
por este seu objetivo não se cumprir. Os seus discípulos prosseguiram com essa
reivindicação e isso, na minha opinião, foi mau para a profissão. Maria Antónia Castro
e Almeida foi quem quebrou esta ‘regra’ ao doutorar-se em Agronomia em finais da
década de 80 (?) e alcançar assim um lugar de pleno direito no Conselho Científico
no ISA, órgão que até aí esteve sempre vedado aos restantes docentes arquitetos

272 FCUPA
A influência alemã na génese da Arquitetura Paisagista em Portugal

paisagistas. Creio que foi por essa altura que também se doutorou Sidónio Pardal e
Alexandre Cancela de Abreu. Eu doutorei-me em 1992 e a Cristina Castel-Branco (o
1º doutoramento de um arquiteto paisagista não-CLAP!...) em 1993.
Pessoalmente reconheço um mérito enorme a Caldeira Cabral. Nem todos pensam
assim e já o escreveram. Efetivamente, iniciou o ensino e a prática moderna da AP
assim como lançou os fundamentos da investigação ao criar o Centro de Estudos de
Arquitetura Paisagista (1953) e promoveu a internacionalização da AP portuguesa.
Tudo isto em menos de 20 anos! Não se ter doutorado (recebeu 2 graus honoris
causa!), ter formado um reduzido número de arquitetos paisagistas (não se lhe poderá
imputar a responsabilidade total ...), as suas ausências ... Estes factos não me alteram
o mérito que lhe reconheço. Gostaria de desfazer a ideia que se procura construir de
ser ideologicamente um nazi ou mesmo de ser um simpatizante. Nomeadamente o
recente capítulo de Cláudia Ninhos e Luísa Silva sobre a nacionalização da paisagem
portuguesa no Estado Novo em que ele é apresentado como um homem de fortes
crenças ideológicas e partilhando ‘ideias’ nazis. Sei que é um trabalho académico do
foro da História Política procurando fazer um cruzamento com a história da tecnologia,
da construção ... Tem os seus métodos próprios de trabalho que desconheço mas
que por este artigo me parecem condicionadores. São focalizadas duas obras
particularmente interessantes e inovadoras em Portugal – o Estádio Nacional e a
Auto Estrada de Lisboa.
As autoras assumem que se trata de um trabalho exploratório e assim é, pois
não é verdadeiramente conclusivo até porque explora a atuação de duas áreas
profissionais – a AP e a engenharia civil (estradas) – num período que é curto mas
intenso e controverso afirmando que a partir da carreira académica de Caldeira Cabral
pretendem compreender a evolução do seu pensamento. Ora a carreira académica
e atividade de Caldeira Cabral foram muitas décadas além desse curto período em
causa. Nos últimos 20-30 anos já se escreveu muito sobre a consciência ambiental
no nazismo e os fundamentos na ecologia – Caldeira Cabral viveu isso certamente
na Alemanha dos anos 30 – consciente de que com isso estava a sustentar o
nazismo???? As coisas não são assim. Estas matérias, sobretudo vistas aos olhos de
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hoje, não se devem ver como sendo lineares. A emergência da AP em Portugal como
sendo um gesto ao serviço do regime do Estado Novo??? Foi muito mais complexo
do que isso ...! Poderemos voltar ao assunto mais tarde.

A transformação do CLAP em Licenciatura de Arquitetura Paisagista foi uma longa e
dura batalha. Enquanto estudante, tem memória dos esforços feitos por Caldeira Cabral
para atingir esse fim? E dos estudantes e profissionais de Arquitetura Paisagista? O
que despoletou a transformação do CLAP em licenciatura de Arquitetura Paisagista, no
início dos anos 1980? Que mudanças trouxe para o ensino de Arquitetura Paisagista
e para a classe profissional?
Não tenho qualquer memória direta dos esforços de Caldeira Cabral para conseguir
concrertizar a licenciatura. Sei que o fez, praticamente ao longo de toda a sua vida
docente pelas conversas que com ele tive e pelos seus arquivos a que tive acesso.
Tenho memória da luta dos estudantes pela licenciatura conforme já contei. Quando
conclui a licenciatura em junho de 1982, incluindo o estágio (Pereira Coutinho que
presidiu ao juri da defesa de estágio congratulou-se com o facto de no ISA se reabrir
o livro de registos de provas de defesa de estágio! Deviam estar interrompidas desde
1974 ou 75!!!) estava em curso no Ministério da Educação a criação da licenciatura
de AP no ISA, (suspensa desde 1976!) de efémera existência. Naturalmente era um
trabalho conduzido pelos orgãos de gestão do ISA mas os alunos continuavam com
um papel muito ativo nesta aspiração. Eu entretanto parti em Junho de 1982 para os
EUA para fazer o mestrado AP. Lembro-me bem da passagem de pasta à Cristina
Castel-Branco cuja turma dá origem aos 1ºs licenciados AP no ISA em 1984 (?).
Sinceramente, acho que foi um passo importante embora tardio. Era a evolução
natural de um curso criado em regime experimental em 1941 (outros houve) e o de
AP foi o único – que eu saiba – que se prolongou para o pós-25 de Abril. Não acha
incompreensivel? Só de facto quem esteve por dentro pode testemunhar a muita
entropia para não dizer mais.
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Na sua opinião, qual o aspeto mais evidente da influência alemã no ensino superior
de Arquitetura Paisagista em Portugal?
Direta? Na minha formação nunca a senti, já expliquei as circunstâncias. O PREC
implicou um corte com o passado da AP no ISA. Hoje entendo que esse corte foi de
certo modo necessário para que a AP não fosse aniquilada no ISA e defendo que os
arquitetos paisagistas que aí se apresentaram para a docência foram corajosos e,
pessoalmente, estou-lhes grata.
Interessei-me pela passagem do Professor Caldeira Cabral por Berlim só mais tarde.
Só comecei a compreender o signficado disso nos meus trabalhos e pesquisas de
doutoramento (1992) em que me dediquei a conhecer a história e a teoria da AP o
que aconteceu em simultâneo com o meu envolvimento com a Fundação Europeia
da Arquitetura Paisagista a partir de 1989 e com a IFLA e as pessoas que aí fui
conhecendo. Só fui a Berlim em 1999 aproveitando uma conferência da ECLAS – 7
anos depois da morte de Caldeira Cabral – quando estava a escrever a sua biografia
para o Landscape Design Trust procurando contribuir para assegurar o seu devido
lugar entre os maiores da profissão a nível mundial no seu tempo. Aí comecei a
perceber que a sua formação na Alemanha efetivamente não era indiferente mas o
facto de eu não ler alemão dificultava o aprofundamento do assunto e os professoeres
alemães que contactei em Berlim foram muito reservados a falar sobre o passado.
Via-se que tinham uma natural dificuldade, resumiam tudo dizendo que os arquivos
tinham desaparecido com a guerra. Até que encontrei uma arquiteta paisagista
israelita, Ruth Ennis, com mais uns 30 anos do que eu, que me disse para ir ter com
ela a Hannover pois na bilbioteca da universidade havia muita documentação embora
em alemão mas que ela me ajudaria. Mudei tudo para ir a Hannover e participar
numa homenagem ao precocemente falecido Hans Kiemstedt, um paisagista do
ordenamento do território professor em Hannover. Ela levou-me à bilboteca, pegandome no braço e contando-me que tinha estado num campo de concentração no tempo
da guerra mas que um oficial alemão a tinha ajudado a fugir .... Wiepking, o professor
de Caldeira Cabral depois da guerra mudou-se para a universidade de Hannover –
embora creio que vivia em Osnabruck – e ele tinha sido filiado no partido nazi. Não
adiantei muito com a Ruth diante das gavetas repletas de fichas mas tive a noção que
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havia muita coisa que não sabia. Registei a consideração que ela tinha pela AP alemã
o que não deixou de me tocar. Hoje temos muita mais informação em língua inglesa,
mais acessivel. Algures, em meados de 90 tinha sido convidada a participar numa
mesa redonda da ASLA em Atlanta sobre ‘landscape planning’. Éramos 3 arquitetos
paisagistas que nos tínhamos acabado de conhecer: um alemão de Hannover Hans Kiemstedt, precisamente, um japonês de Tóquio cujo nome não recordo e eu
própia. Para as nossas comunicações, mobilizáramos e apresentáramos paisagens
tão diferentes mas ... tínhamos dito o mesmo. Quando acabou a sessão, os três de
modo espontâneo juntamo-nos num canto da sala e comentámos o sucedido meio
emocionados e emudecidos, falando mais através do modo como nos olhávamos do
que pelas palavras. Só podíamos vir de uma mesma escola ...
Ou seja, para mim, o aspecto mais evidente da influência alemã vem do facto
de Caldeira Cabral ter replicado no curso do ISA o que aprendeu em Berlim
enquanto estudante de AP na década de 1930 – as disciplinas, o encadeamento da
aprendizagem, os métodos, a prática (nos viveiros, no jardim botânico) as viagens
de estudo, etc. Ele tinha sido muito cuidadoso a identificar a escola para onde ir
estudar AP – as alternativas eram escassas mas a de Berlim surgiu-lhe como a
mais vantajosa. Viajou muito e várias vezes teve como destino a Alemanha. O seu
relato da visita a Herrenhausen – que fica precisamente em Hannover –, entre
outros, já na década de 1950 é uma evidência clara. E levou os seus jovens colegas
portugueses à Alemanha – Ribiro Teles, A Campelo, Viana Barreto .... – e a toda a
Europa onde tinha a sua rede de contactos nas décadas de 50 e 60. Os relatos de
viagem dos alunos são fantásticos pelo conhecimento que revela, pelas obras que
visitam, registam e fotografam – tudo de uma grande modernidade! Acontece que
nós, arquitetos paisagistas portugueses, sabemos que Caldeira Cabral estudou na
Alemanha mas não sabemos as implicações ou o que determina a forma como ainda
hoje nos formamos como arquitetos paisagistas – do projeto ao planeamento, na
integração das infraestrutras na paisagem em que o exercício do Estádio Nacional
é genial, no interesse pela vegetação autóctone, da qualidade técnica das soluções,
da ecologia na base da prática e do pensamento do arquiteto paisagista, o rigor com
a execução da obra ... enfim uma formação onde a sustentabilidade sempre esteve
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subjacente. Hoje choca-me a invenção de tantos neologismos como landscape
urbanism, landscape ecology, cultural landscape ... Quando se vai a ver, não passa
de arquitetura paisagista, de paisagem ...
Considero que não temos sido bons defensores nem divulgadores do conhecimento
que transportamos. Somos herdeiros do conhecimento dos ‘jardiniers du roi’. São
séculos de trasnmissão de conhecimento através das escolas e da prática. Evoluímos
da jardinagem para a AP, ou paisagismo como alguns lhe chamam, acompanhando
a evolução dos tempos e dos problemas da sociedade. A desingação não é o mais
importante pois o importante é compreender o que se pretende e como se faz para
chegar ao pretendido. Quando vemos outras áreas disciplinares a exercer na nossa
área ficamos desapontados – vemos que sabemos fazer melhor, que temos uma
formação mais completa para o fazer mas outros pensam que tambem fazem. E,
fazem mas não aplicam soluções de AP.
Há um aspecto muito distinto, pelo menos para mim e que foi claramente formativo
dos meus anos no ISA – o lado funcionalista na resposta aos problemas da paisagem.
Seja qual for a escala de tabalho, a ‘coisa’ tem de funcionar e manter-se a funcionar
de acordo com as leis da natureza, com a melhor utilização dos recursos ... critérios
ecológicos, sociais, económicos e estéticos .... O belo, o certo vai surgindo, está
na base mas as paisagens – sejam jardins ou vales, praças ou parques – vivem
do funcionamento das leis da natureza que, à partida, têm de ser compreendidas,
implementadas e respeitadas ... As soluções da arquitetura para as paisagens, por
exemplo, andam sempre muito longe disso embora por vezes o argumento até parece
estar presente. A arquitetura usa muito o termo narrativa, menos argumento.
O exercício da AP é complexo e reclama experiência. A evidente necessidade de nos
adaptarmos às alterações climáticas e oferecer respostas à ocorrência de fenómenos
climáticos extremos – sejam eles cheias ou tornados – é um campo central da AP.
Acho que estamos a ser muito tímidos na reivindicação dessa competência. Vale a
pena ler os textos de Caldeira Cabral hoje e ver como seu discurso não é um discurso
datado, antes pelo contrário é fresco.
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Há um aspeto muito distinto em Caldeira Cabral que creio que vem da sua
personalidade – a dimensão humana – e não necessariamente da sua formação
alemã. Era um homem muito culto, conhecia muitas línguas (lia latim e grego ...),
tinha uma sólida formação católica de base jesuita, era um artista – a música e o
desenho eram exercidos com grande competência. A sua dimensão de monárquico
não me parece ter relevância para a marca que ele deixou.
Tudo isto para concluir que me incomodo verdadeiramente quando querem colar
Caldeira Cabral ao nazismo por ter estudado na Alemanha na década de 1930, por
ser discipulo de um nazi (saberia Caldeira Cabral quando era aluno que Wiepking
era do partido Nacional Socialista???), por ser um defensor das plantas autóctones
.... Enfim. Assim é a História e assim se pretende muitas vezes fazer História. Mas
há uma lição que eu tirei – nós podemos não ter consiciência da carga ideológica
que estamos a colocar no discurso que hoje fazemos e sobretudo quando somos
professores (professor e profeta são duas palavras que partilham a mesma raiz ...) –
o futuro o ajuizará e isso reclama que sejamos cautelosos e rigorosos. Não porque
ser ideológico seja mau ... há muitas ideologias politico-económicas. Não tem sido o
meu campo de estudo mas a vida ensina-nos!
Foram tempos dificeis, muito violentos. Pessoas, famílias e comunidades divididas.
Anglófilos e germanófilos. E, a Alemanha do virar do século era uma sociedade
cultural e tecnologicamente falando muito avançada, as suas universidades eram
centros altamente desejados. Foram muitos os portugueses que nesta época, através
do Instituto para a Alta Cultura, rumaram para a Alemanha e tambem para outros
destinos. Veja-se por exemplo a história da antropologia em Portugal e outras.
Caldeira Cabral, depois da obra do Estádio Nacional só voltou a receber encomenda
pública depois do 25 de Abril. Quando no princípio da década de 40 estava a trabalhar
na Madeira a convite de Fernão Ornelas e em Lisboa isso é sabido ... tudo acabou e a
obra ficou por fazer. É muita pena e ignorância que agora queiram destruir a Praça da
República no Funchal projetada por Caldeira Cabral integrando a fonte de Raul Lino
... é assim a História, apaga-se na ilusão de fazer a nossa história ...
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ANEXO 2
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ANEXO 2
Carta enviada ao Ministro da Educação Nacional pelos alunos
do CLAP, em novembro de 1973, a solicitar criação no ISA da
licenciatura em Arquitetura Paisagista
“Senhor Ministro da Educação Nacional
Excelência:
Os alunos de Arquitectura-Paisagista bem como todos os que nesta altura em que
o ano lectivo começa se queiram inscrever, verificaram que as matrículas estavam
canceladas devido à promessa de Vossa Excelência quanto à breve reforma e
consequente criação da licenciatura.
Passados dias, as matrículas reabriram sem alteração da situação do Curso Livre, o
que nos leva mais uma vez à grave decisão sobre a escolha de um Curso que:
1. ocupa 5 anos da nossa vida com as despesas inerentes, não só
monetárias como em tempo e energias;
2. não concede Diploma, pelo que, uma vez lançados no mercado livre de
trabalho, não temos acesso aos Quadros dos Serviços Públicos;
3. não concede ADIAMENTO MILITAR;
4. não permite continuidade na carreira docente uma vez que não prevê o
DOUTORAMENTO ou outras provas de concurso;
5. funciona ao fim da tarde, para não se sobrepor aos horários de Agronomia
e Silvicultura.
Em consequência destes condicionamentos verifica-se que:
•

os alunos com Serviço Militar a cumprir vêm-se obrigados a inscreverem-se
simultaneamente nos Cursos de Agronomia ou Silvicultura verificando-se,
uma inevitável dispersão por matérias que não interessam directamente à
profissão;

•

muitos, impossibilitados de cumprir um horário tão sobrecarregado e não
se arriscando a enveredar por uma profissão que não lhes dá as mínimas
garantias deontológicas e do emprego, DESISTEM.
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O pequeno número de profissionais que resultam desta situação impede a sua
associação em Sindicato não usufruindo portanto da protecção que aquele confere.
Apesar de constituir uma profissão já definida pelo Ministério das Corporações, será
que o Governo não sente a necessidade de definir a situação do Curso que lhe dará
viabilidade?
No entanto, através de todos os documentos enviados a Vossa Excelência pelos
profissionais de Arquitectura Paisagista, bem como das razões que instruíram as
pretensões da audiência solicitadas pelos alunos deste Curso Livre que Vossa
Excelência, aliás, não atendeu ainda, poderá verificar-se que é uma profissão
indispensável nos seguintes campos:
•

Planeamento à escala Nacional, Regional e Local;

•

Recuperação urbanística;

•

Protecção e integração paisagística;

•

Projecto urbano que permite uma maior Qualidade de Vida das populações;

•

e ainda em tudo o que obrigue a uma intervenção no meio, pondo-o ao
serviço do Homem, mas mantendo o seu equilíbrio.

Esta intervenção da Arquitectura Paisagista no País, está comprovada através das
permanentes solicitações dos Serviços Públicos em relação aos seus profissionais.
Entre aqueles Organismos nomeamos:
•

Direcção Geral dos Serviços de Urbanização

•

Junta Autónoma de Estradas

•

Fundo de Fomento da Habitação

•

Câmaras Municipais

•

Gabinete Técnico da Habitação
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Para não falar dos técnicos que prestam colaboração em Gabinetes privados a quem
o Estado encomenda tarefas.
Servindo-se o Estado dos serviços prestados desde há largos anos pela Arquitectura
Paisagista parece-nos injusto a não concretização das promessas por Vossa
Excelência feitas, em particular, ao Director do Centro de Estudos de Arquitectura
Paisagista em relação à situação do Curso, a qual, a manter-se, levará à impossibilidade
de satisfazer as necessidades da política de desenvolvimento do País, apesar das
inúmeras provas já prestadas entre nós e no mundo pelos profissionais de Arquitectura
Paisagista.
Face ao exposto e tendo ainda em consideração tudo o que tem sido explanado
nestes últimos anos sobre o problema em causa, aguardam os signatários que Vossa
Excelência se digne tomar medidas que a necessidade impõe.
Lisboa, 22 de Novembro de 1973

Respeitosamente
Maria Antónia Castro e Almeida
Luisa Maria de Carvalho e Vasconcelos
Filipe Maurício Colaço
Maria Manuela Sanches Raposo de Magalhães
Maria Margarida Cancela D’Abreu
Alexandre D’Orey Cancela D’Abreu
António Simões Alves Vieira
José Pedro de Matos Guerreiro Simões
Maria Cecília Eloy
Luís Jorge Guedes Cardoso
Diniz de Sousa Pires
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Ana Alice Furtado Nunes Nobre
António da Silva Pereira
Helena das Dores Baltazar Matias
Maria de Fátima Canas Duarte Ferreira”
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