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RESUMO 

A Paisagem assume diferentes sentidos e valores, conforme o contexto e a pausa temporal que representa, 

quer seja, de um modo restritivo, como algo que perdura, e que se mantem associado à ideia de uma imagem 

congelada no tempo e que conta a história de parte do mundo, enquanto sucessão de tempos e vontades, quer 

seja, como um sistema complexo. Sistema complexo esse, objetivo e tangível, que tanto estabelece ligações 

vivas entre as diferentes entidades e comunidades que nela habitam, como, simultaneamente, subjetivo e etéreo 

na materialização, de memórias e sentimentos, por quem a constrói e interpreta, em cada momento. É então, 

pela representação da Paisagem, em cada momento e em cada contexto cultural e social, a única forma que 

temos, no presente, de tocar o passado e prever o futuro. 

Neste sentido, apesar da extensa literatura disponível nos dias de hoje, subordinada ao tema paisagem ou 

mesmo ambiente, relativamente poucas obras tentam, realmente, compreender o que as pessoas experienciam 

num lugar, e, como consequentemente interpretam e lidam com o espaço, enquanto resultado de uma mistura 

complexa e ambivalente de emoções e sentimentos, também eles igualmente complexos. Desta forma, a 

vegetação, revela-se a melhor forma de comunicação entre o físico e o psíquico humano, uma vez que, através 

dela, atingimos o pleno conhecimento da paisagem, e, percebemos a forma como esta se relaciona com o 

espaço e os seres vivos nela envolvidos. Os estudos da vegetação efetuados, e descritos ao longo do presente 

relatório, procuram dar resposta aos problemas apontados, estudando a evolução da estrutura verde através 

da passagem do tempo, assim como as suas relações com a envolvente e com todos os processos, espaciais 

e temporais, inerentes. 

Dada a natureza dos assuntos abordados e numa área do conhecimento que privilegia muito o experimental e 

o pessoal, considera-se, a abordagem seguida, como algo descritivo e que, visa normalmente sugerir, em vez 

de concluir. Por último, pretende-se igualmente alertar todos os agentes envolvidos na intervenção sobre a 

paisagem, para uma crescente consciencialização da importância do tempo e da dinâmica causa-

consequência no processo projetual, de modo a criar e conseguir, um plano flexível e plenamente concordante 

com a sua evolução. 
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ABSTRACT 

The landscape takes on several meanings and values depending on the context and temporal pause that it 

represents whether it is in a restrictive manner, like something that endures and keeps in the idea of an image 

frozen in time that tells the story of the world as a succession of times and wills, or as a complex system. Such 

system that can be both objective and tangible, when it establishes a link between different living things and the 

communities that inhabit in it, as well as, subjective and ethereal through the materialization of memories and 

feelings either by the person that constructs it as the one that interprets it each moment. It is then through the 

representation of landscape, in every moment and every cultural and social context, the only way we have to at 

the present time interact with such the past as well as predict the future. 

Thus, despite the extensive literature available today related with the landscape and the environment, relatively 

few of them try to actually understand what people experience in a place and how consequently they interpret 

and deal with it as a result of a complex and ambivalent mix of emotions and feelings that are also complex. In 

this way, the vegetation is the best form of communication between the physical and the psychic reality because 

only through it we are able to achieve the full knowledge of the landscape and consequently realize how it 

relates with the space and the living beings involved in it. The vegetation studies conducted throughout this 

report seek to address the problems identified on it with the studying of the evolution of trees with time in the 

chosen case studies, their relationship with the surrounding environment and all the spatial and temporal 

processes inherent to such evolution. 

Given the nature of the issues addressed in here and since it is an area of knowledge that favors the experiment 

and a personal input, the approach taken is considered as something descriptive that usually aims to suggest 

instead of conclude. In parallel, it also aims to raise awareness, between all those involved in the intervention 

in the landscape, to a growing inclusion of time and its dynamic cause-consequence in the design process, in 

order to create an everlasting plan but still flexible and fully consistent with its evolution. 
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INTRODUÇÃO 

“Nunca como nos dias de hoje a palavra Paisagem foi um termo tão utilizado em meios e contextos tão diferentes 

e, frequentemente, com significados tão diversos. A reflexão sobre os diferentes significados associados à 

palavra paisagem, contemporaneamente e numa perspectiva histórica, permite-nos formular questões que se 

prendem com o reconhecimento da existência de paisagens modelares, diferentes ao longo dos tempos, 

abstractas e referenciais, que, por um lado, constituem e revelam um retrato síntese da sociedade de cada 

momento da história, das suas contradições e angústias, dos seus desejos e aspirações, das suas carências e 

traumas, por outro, apresentam-se como potentes instrumentos de manipulação desses desejos e aspirações.” 

João Ferreira Nunes (2012) 

Enquadramento do tema e da problemática 

 

A investigação em torno dos sinais existentes na paisagem remete para a sua leitura enquanto código, sistema 

de signos inerente a um conjunto de sinais que correspondem às nossas marcas, aos traços deixados pela vida, 

pela passagem dos vivos sobre a terra e do tempo sobre ela. É sobre a interpretação destes sinais, dos 

diferentes sistemas instáveis e dinâmicos, abertos e receptíveis aos estímulos do mundo exterior e mutáveis no 

tempo, que evoluem de um modo orgânico para vir a construir a imagem que se torna visível naquele momento, 

que pretendo incidir. 

O presente processo de investigação pretende discutir as relações predominantes na dinâmica da paisagem e 

na sua criação e maturação, que prevalecem com o passar do tempo e com a evolução natural do sistema. 

Assim, a representação da paisagem revela-se um meio de propagação desse tempo enquanto relato ou 

testemunho de uma realidade. O presente relatório de estágio visa interpretar paisagens e projectos 

implementados na sociedade, através da análise dos correspondentes efeitos do tempo nos mesmos, visando 

debater a sua relevância na discussão deste tema aquando da conceção e elaboração do desenho para uma 

melhor concordância do projeto com a sociedade, cultura, a envolvente e, principalmente, a Natureza. A 

atribuição de um sentido de causa ao tempo, em relação à construção da paisagem, permite, ainda, levantar a 

questão da instrumentalização deste mecanismo, aquando do processo projetual, para melhor abordar os 

parâmetros controláveis do sistema paisagem, que definem a forma num determinado momento, e os 

parâmetros não controláveis e incertos, como a vegetação, que definem a evolução da imagem. 

O tempo é essencial na arquitetura paisagista. Os seus efeitos prolongam-se na paisagem indefinidamente e, 

por isso, acabam por ter um forte papel no futuro e no desenvolvimento da paisagem. Na arte de projetar e 

construir a paisagem, muitas vezes não pensamos em como o tempo vai afetar as nossas escolhas e como 

teremos, mais cedo ou mais tarde, que a adaptar a tal. O tempo além de modificar a paisagem cria também, 
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por vezes, áreas obsoletas que acabam paradas no tempo. Áreas e infra-estruturas desenhadas por uma 

geração e materializadas por uma comunidade, num dado momento e que são o problema da geração seguinte. 

Como arquitetos paisagistas, planeamos e desenhamos com o tempo, enquanto fator determinante, fascinante 

e imprevisível, mas muito condicionador do resultado que pretendemos e que nunca é plenamente atingido, 

pois depende dele mesmo. É, por isso mesmo, uma criação dinâmica, marcada pelos seus diferentes ciclos, 

sucessões ecológicas, dinâmicas e evolução biofísica da Natureza. No entanto, e de acordo com João Ferreira 

Nunes, em qualquer projecto de arquitetura paisagista, independentemente do tempo que por ele passe, deverá 

sempre ser percetível a forma do desenho original, mantida e realçada pelos processos naturais e externos que 

compõem a paisagem. 

Deste modo, o processo projetual, em arquitetura paisagista, torna-se um sistema volátil e indefinido 

comandado pelo pulsar da vida, sobre o qual devemos ter uma maior reflexão na perspetiva de, literalmente, 

antecipar e trabalhar com uma expetativa de controlo do desenrolar de uma sequência temporal. Para Renato 

Bocchi (s.d.), este processo não deve ser, de todo, uma renúncia à forma, mas, sim, um trabalho conjunto com 

o ciclo da vida e da natureza – nascer, crescer em conjunto, amadurecer, germinar, morrer e reflorir. 

Objetivos  

Dada a problemática apresentada, o principal objetivo do relatório de estágio é o estudo e investigação do fator 

tempo nos projetos de Arquitetura Paisagista com especial enfoque na vegetação arbórea e na maneira como 

esta se relaciona com a arquitetura do espaço criado. Para tal, foram estudadas diferentes obras de Arquitetura 

Paisagista implementadas em Portugal, realizadas pelo atelier PROAP, e que se encontram, hoje em dia, em 

diferentes estados de maturação e evolução. Deste modo, tornou-se essencial o estudo e avaliação de cada 

local, a deteção da sua problemática, compreensão e identificação do tempo como fator dominante nessas 

obras e justificação de isso ser um exemplo para as conclusões retiradas. 

Para tal, com o presente relatório, pretendeu-se atingir os seguintes objetivos: investigação e aquisição de 

conceitos e definições específicas no domínio da história, representação, etimologia e dinâmica da Paisagem; 

investigação e aquisição de conhecimento de conceitos e definições específicas no domínio do Tempo criativo, 

termodinâmico, astronómico e biológico; estabilização de conceitos fundamentais dentro dos campos do 

Tempo e da Paisagem, assim como da atividade projetual associada, enquanto conceitos de conteúdo vago e 

impreciso; investigação conclusiva sobre a existência de sinais explícitos e ocultos nos locais de estudo 

selecionados; investigação conclusiva sobre a relação entre o tempo e a realidade projetual, no universo da 

Arquitetura Paisagista contemporânea; relacionamento do estado da vegetação arbórea, em diferentes 

estados de maturação, com o uso dos espaços e a arquitetura do local. 
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Metodologia e estrutura do trabalho 

Ao longo deste relatório, o universo do projeto em Arquitetura Paisagista será estudado com detalhe, 

pretendendo-se analisar a presença de sinais e marcas do tempo a montante e jusante do processo criativo. 

Para isso, foi analisado o percurso de carreira de um dos principais ateliers de Arquitetura Paisagista em 

Portugal e no mundo, assim como de diversos autores, relevantes no contexto contemporâneo, nos mais 

diferentes temas e artes, desde a filosofia, física, astronomia, matemática, história e arquitetura paisagista, de 

forma a identificar ideias e conceitos reveladores que se relacionem com o tema, num vasto espectro cultural, 

pessoal ou circunstancial de cada autor.  

A metodologia utilizada e aqui apresentada, na figura 1, organiza-se em dois níveis de conhecimento: uma 

primeira fase de carácter generalista e de aquisição de conhecimentos base e uma segunda focada na 

vegetação e na sua evolução desde o tempo de obra até aos dias de hoje. Para tal, consideraram-se os três 

princípios seguidos pelo atelier PROAP no que diz respeito à intervenção na paisagem: “leitura e interpretação 

Figura 1 - Diagrama esquemático da metodologia adotada. Elaborado pelo autor. 
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do local; reconhecimento das regras únicas de cada paisagem e dos mecanismos que suportam a implantação 

de um projecto de Arquitectura Paisagista; e projectar a Paisagem enquanto sucessão de tempos, espaços e 

passos dados num periodo de tempo” (PROAP, 2010).  

De acordo com os princípios de intervenção PROAP, iniciou-se o processo de investigação com a aquisição de 

conhecimentos base nos campos da paisagem, tempo e sinais, de modo a poder-se identificar tais conceitos, 

no objeto de estudo escolhido de entre o leque de projetos e obras do atelier PROAP, na cidade de Lisboa. Tais 

projetos e obras foram escolhidos, rigorosamente, tendo por base um sistema de classificação e divisão de 

acordo com o seu momento projetual. Deste modo, e de acordo com a seguinte classificação: “Nascimento e 1ª 

infância”, “Juventude”, “Jovem adulto” e “Adulto”, foram selecionadas as seguintes obras: os jardins da 

Fundação Champalimaud, o complexo residencial Alto dos Moinhos, o complexo residencial de Alcântara Rio e 

o parque público do Tejo e do Trancão (figura 2 a 5). 

Figura 4 - Corte concetual representativo do desenvolvimento da vegetação no período denominado “Nascimento e 1ª 
Infãncia”. Elaborado pelo autor adaptado de Robinson, N. (2004), The planting design handbook (2ªa ed). Aldershot: 

Ashgate Publishing Limited. 

Figura 2 - Corte concetual representativo do desenvolvimento da vegetação no período denominado “Juventude”. 
Elaborado pelo autor adaptado de Robinson, N. (2004), The planting design handbook (2ªa ed). Aldershot: Ashgate 

Publishing Limited. 

Figura 3 - Corte concetual representativo do desenvolvimento da vegetação no período denominado “Jovem Adulto”. 
Elaborado pelo autor adapatado de Robinson, N. (2004), The planting design handbook (2ªa ed). Aldershot: Ashgate 

Publishing Limited. 
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Com base nos conhecimentos adquiridos e na observação, interpretação e avaliação do valor específico de 

cada lugar, procedeu-se à caraterização de cada paisagem de acordo com variados fatores: o relevo, a 

vegetação, inertes (pavimentos, estruturas construídas e mobiliário urbano), elementos de água e o edificado. 

De modo a melhor perceber cada projeto, para cada uma das obras estudadas, foram levadas a cabo 

entrevistas pessoais aos coordenadores e/ou projetistas. A partir da caracterização, e num espetro generalista, 

procurou-se perceber, reconhecer e identificar os sinais e efeitos do tempo na paisagem e no projeto de 

paisagem. Numa outra perspetiva mais detalhada, graças a um especial enfoque na vegetação, procurou-se 

analisar as curvas de crescimento da vegetação (gráfico 1) e, com isso, reconhecer e identificar os sinais e 

efeitos da maturação da vegetação, no espaço, e de que forma tal se relaciona com a arquitetura do mesmo. 

Com isto, foi possível retirar-se algumas conclusões gerais e especificas de fundamento prático que levaram 

às conclusões apresentadas, ao longo do relatório. 

 

Figura 5 - Corte concetual representativo do desenvolvimento da vegetação no período denominado “Adulto”. Elaborado 
pelo autor adaptado de Robinson, N. (2004), The planting design handbook (2ªa ed). Aldershot: Ashgate Publishing 

Limited. 

Gráfico 1 - Gráfico conceptual do comportamento das curvas de vegetação na paisagem pelos 
processos de crescimento, maturação, envelhicimento e morte. Elaborado pelo autor. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA1 

Tempo e Paisagem 

Atualmente podemos definir a paisagem de acordo com três conceitos fundamentais: o “conceito de 

sobreposição e mutabilidade, o conceito de continuidade temporal e o conceito de fronteira entre artifício e 

natureza” (Nunes, s.d.a). Esta definição só é possível graças à aceitação da ideia de que a paisagem enquanto 

sistema entrópico e dinâmico não se prende na realidade estática e é passível de ser transformado, com a 

mudança dos elementos que a compõem e caraterizam. Este pressuposto confronta-se com o conceito de 

identidade da paisagem, enquanto conceito apoiado na ideia de estabilidade e singularidade dos elementos e 

que são determinantes para a conservação e integridade da mesma (Magalhães, 2007a). Assim sendo, a 

paisagem contemporânea tem marcada, em si, a passagem do tempo que nos permite recuperar o passado e 

perceber os vestígios deixados por outras épocas. A leitura e interpretação da mesma “propõe tratar os 

aspectos simbólicos da paisagem através de suas representações, buscando nos vestígios do passado 

compreender a paisagem contemporânea e as diversas camadas temporais que a compõe.” (Coelho, 2009). 

Como poderemos, então, reconhecer o tempo numa paisagem? Nesta perspetiva, a arquitetura ajuda à 

memória, pois materializa o tempo. Neste caso, o tempo não se encerra enquanto mera dimensão psicológica, 

mas observa-se e compreende-se nos traços, lugares e acontecimentos culturais e humanos que acabam por, 

de certa forma, serem capazes de o transformar, acelerar, abrandar e parar (Pallasmaa, 2009). 

Sobreposição e mutabilidade 

Ao longo dos tempos, o Homem interveio na paisagem no sentido de proporcionar a si próprio condições de 

segurança, conforto e capacidade de sobrevivência. No entanto, é importante lembrar que, antes de qualquer 

acção antrópica sobre a matriz da paisagem, já esta sofreu profundas alterações pelos agentes de erosão e 

de transformação da natureza. Tais agentes, como a tectónica e o clima, são quem cria as condições base 

para implantação das atividades humanas, assim como são quem continua, posteriormente, uma ação 

transformadora e permanente na paisagem, “destruindo e criando sucessões de realidades naturais e 

oferecendo a cada momento uma diferente paisagem. A apropriação do território pelas actividades humanas 

constitui mais urn nível de construção da paisagem.” (Magalhães, 2007a). 

Estes níveis de construção da paisagem, que acontecem de acordo com a vontade e convicções do Homem, 

deixam, pois, marcas eternas da sua convicção e determinação aquando da modificação do meio e da 

paisagem, (Nunes, s.d.a), e geram “a sobreposição, o apagamento selectivo, a substituição, ou ainda a 

conservação, activa e voluntária, motivada quer pela persistência de laços afectivos com o significado 

existente, quer pela alteração desse mesmo significado nos novos territórios de intervenção.” (Nunes, s.d.c). 

                                                            
1 Ver Anexo A com reflexões teóricas sobre as noções básicas de Paisagem, Tempo e Sinais 
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Tais marcas, eventualmente, serão suprimidas e camufladas, por outras intervenções contemporâneas, até ao 

ponto de não se perceber mais quais as originais ou, mesmo, quais as que interessam no presente tempo e 

espaço (Nunes, s.d.a). A intervenção na paisagem não é, então, simplesmente a justaposição de intenções e 

objetos, mas, sim, a modificação da estrutura da paisagem através de um processo dinâmico e mutável entre 

os diferentes elementos e proporções presentes e futuras. Desta forma, qualquer projeto ou intervenção na 

paisagem será sempre o redesenho de algo já existente e implantado no tempo e no espaço (Nunes, 2010). 

Descodificação e memória 

A análise e a posterior descodificação da paisagem está dividida em duas fases: o imediato, apreendido pelos 

sentidos e pela intuição, e o documental, apreendido pelo conhecimento e experiência. Assim, a descodificação 

torna-se algo bastante útil e essencial na compreensão da paisagem e do seu funcionamento. Tal ato, no 

entanto, não deverá ser um modo de ação, mas, sim, um meio para melhor perceber a paisagem. Com a 

descodificação pretende-se avaliar o impacto e repercussões das ideias propostas na paisagem e de que modo 

tal pode ser amenizado no sentido de uma paisagem futura melhor (Nunes, 2010). A presença e intervenção 

humanas no espaço é, sempre, uma troca dinâmica interessante, pois ao mesmo tempo que a descodificamos, 

deixamos também a nossa marca e presença impressa na paisagem. É um constante intercâmbio onde as 

nossas perceções, as nossas memórias e sonhos se misturam para formar uma troca física e mental inerente 

a qualquer processo artístico, como é a Arquitetura Paisagista (Pallasmaa, 2009). 

Um exemplo disso é a presença, nos jardins do século XVIII, de certas ruínas com o objectivo de recriar um 

ambiente não genuíno, mas, no entanto, facilitador de memórias paradas no tempo. De certa forma, o que 

interessava é que “proporcionavam um estado de melancolia persistente como lugar através da eternidade do 

tempo e sobrevivendo ao apoio de determinadas culturas” (Tuan, 1983). Deste modo, “as estruturas 

arquitectónicas, assim como meras lembranças das mesmas, servem como memória significante em três 

diferentes maneiras: elas materializam e preservam o percurso do tempo; elas concretizam tais lembranças ao 

projectarem memórias; e elas estimulam e inspiram-nos a imaginar e recordar” (Pallasmaa, 2009). 

Desta forma, tanto o espaço como o tempo partilham uma ligação, na natureza como na sociedade, (Castells, 

2009), pois, como afirma Bernard Tschumi (s.d.), para os arquitetos, o tempo é espacial uma vez que apenas, 

projetamos o espaço e estamos, inteiramente, dependentes do tempo para o ativar, compreender e medir na 

sociedade (Virilio, 2000). 

Tempo “entropizador” 

Uma vez que, a paisagem não tem signficado fixo, ela é como uma passagem de informação no tempo, entre 

o passado e o presente, que, só por si, rompe com qualquer lógica (Virilio, 2000). Neste sentido, entendemos 

a paisagem como “um sistema de fluxos e não de conteúdos. A paisagem é algo em movimento e evolução 

em oposição a algo estático, como uma entidade tridimensional em oposição a uma superfície plana” 

(Gwiazdzinski, s.d.). Deste modo, de acordo com o segundo princípio da termodinâmica (no qual se afirma que 
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quando uma parte de um sistema fechado interage com outra parte, a energia tende a dividir-se por igual, até 

que o sistema alcance um equilíbrio térmico), nos processos de transformação e entropização, sabemos que 

o futuro está em aberto, mas, intimamente, ligado ao tempo enquanto elemento de criação e não de ilusão 

(Prigogine, 2008). O tempo é então uma dimensão essencial na busca e na compreensão das 

disfuncionalidades da paisagem, assim como, enquanto alavanca para um desenvolvimento sustentável 

(Gwiazdzinski, s.d.). 

No modelo de Prigogine et al., a transformação do espaço-tempo, a partir do vazio, é como uma explosão de 

entropia, onde “ordem e desordem aparecem ao mesmo tempo. A natureza, à imagem de uma reacção 

quimica, atinge estados afastados do equilibrio nos quais em vez de se observar um regresso ao estado inicial, 

vemos uma amplificação das flutuações, e esta amplificação leva a uma nova situação, que dá origem a uma 

série de possibilidades variadas a explorar”. Mas por que focamos aqui este não-equilibrio? Porque muitos dos 

fenómenos que acontecem na Natureza e que são a base da transformação da paisagem não acontecem em 

equilíbrio, mas sim, no não-equilíbrio. Qualquer sistema em equilíbrio é estável e imutável, pelo que nem pode 

ter história. Apenas existe como é e persiste nesse estado (Prigogine, 2008).  

Diversos cientistas têm apresentado, ao longo dos tempos, diversas hipóteses de que a evolução e a origem 

da vida tem como impulso a entropia (McShea, 1998). Alguns deles veem a informação dos organismos sujeitos 

à diversificação de acordo com a segunda lei da termodinâmica, com organismos buscando a evolução (Brooks 

& Wiley, 1988). Os únicos processos necessários para ocorrer evolução são: reprodução, variabilidade 

hereditária e seleção. Estes processos ocorrem e são vistos o tempo todo, e nenhuma lei física, tal como a 

tendência do aumento da entropia termodinâmica, impediria a ocorrência deles (Demetrius, 2000). 

Assim, na criação, devemos entender tanto as características de um lugar como o seu funcionamento, pois, só 

com isso, podemos canalizar a nossa intervenção no sentido desses fluxos identificados e coexistir com as 

energias do sistema. Deste modo, evitaremos uma luta de forças, naturalmente insustentável, com o sistema 

e um enorme desperdício de energia para a implementação e manutenção da paisagem. O surgimento da 

paisagem deverá ser um processo dinâmico, vivo e sereno (Nunes, 2010). 

 

Fragilidade relativa das zonas verdes 

A paisagem natural é um sistema mais antigo que o Homem e que a sua intervenção (Yi-Fu Tan, 1977). A sua 

evolução compara-se a uma equação de reduzido número de incógnitas, mas na qual, pelo menos, uma delas 

será para sempre desconhecida (Paisajismo, 2010). Assim sendo, num projeto de Arquitetura Paisagista, só 

poderemos efetivamente controlar todas as variáveis se encararmos a paisagem num espetro longo onde o 

projeto possa “encontrar uma condição definidora que não se esgote num momento e que acompanhe na 

mesma a paisagem enquanto um processo longo cheio de definições e indefinições formais, funcionais, etc.” 

(Paisajismo, 2010) . 
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Nesta perspetiva, podemos interrogar-nos se a autonomia do tempo desempenha ou não um papel importante 

na evolução biológica e de que modo é que isso pode afetar o resultado de uma paisagem e a sua 

sobrevivência. Com o uso da vida, enquanto elemento matriz duma intervenção, e a inscrição do código 

genético desta na paisagem, inicia-se um ciclo de tempo interno biológico que perdurará ao longo do tempo, 

transmitindo a informação de geração para geração. Este é sem dúvida um dos melhores exemplos do “papel 

criativo dos fenómenos irreversíveis, o papel criativo do tempo” (Prigogine, 2008). 

Desta forma, os meios ambientes naturais variam, constantemente, e são capazes de criar um mundo espacio-

temporal subordinado aos grupos culturais que sobre ele atuam, de acordo com diferentes maneiras de 

interpretação e ordenação do meio. Apesar de a natureza ser demasiado difusa e conflituosa, enquanto 

elemento acessível à mente e sensibilidade humana, denota-se que a experiência do espaço e do tempo é, 

especialmente, subconsciente. Deste modo, temos “um sentido de espaço porque podemos nos mover e de 

tempo porque, como seres biológicos, passamos fases recorrentes de tensão e calma. Outra influência é a 

seguinte: o meio ambiente construído define as funções sociais e as relações. As pessoas sabem melhor quem 

elas são e como se devem comportar quando o ambiente é planeado pelo homem e não quando o ambiente é 

a própria natureza” (Tuan, 1983). Noutro espectro, a Arquitetura cria um artefacto como algo que desafia o 

tempo, através de regras rigidamente definidas, sobre as quais o tempo se comporta essencialmente, como 

um obstáculo à pureza inicialmente alcançada e eternamente desejada (Nunes, s.d.c). 

Tempo e Projecto de Paisagem 

Julian Pallasmaa (2007) afirma que o Homem não habita, somente, numa realidade espacial e material, mas 

sim, numa realidade que o transcende e que se apoia na experiência cultural, sensorial e temporal. Assim, na 

construção da paisagem enquanto obra humana, este terá sempre a obrigação de preservar e continuar tais 

valores, pois a nossa realidade, à imagem e semelhança da paisagem, também se estrutura em diferentes 

camadas que possibilitam uma continuidade cultural e tradicional da mesma. Nesta perspetiva, o mesmo autor 

sustenta que “de acordo com as artes e a literatura, a paisagem e os edificios constituem a mais importante 

externalização da memória humana. Nós humanos reconhecemos e recordamos quem somos através da 

constituição tanto mental como material”. Claramente que esta experiência extravasa os limites do eu e tenta 

abranger o significado do mundo exterior, com um eu participante. 

Deste modo, projetar uma paisagem é, de acordo com João Nunes (2010), o “manipular positivamente os 

factores metabólicos naturais, juntando-lhes um sentido poético, ideológico e artístico e, evidentemente, 

relacionando-os com um objectivo funcional. É transmitir fertilidade, produtividade e diversidade, com a 

consciência da importância cultural de esse gesto”. Assim sendo, e apesar de parecer isso, nós não 

trabalhamos a terra, a pedra, as plantas ou mesmo as construções nela efetuadas. Trabalhamos, sim, o tempo 

e a maneira como este interage e constrói uma relação entre si e o contexto existente.  
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Maturação da forma e do espaço 

Examinando as relações entre tempo e a experiência do lugar, um dos pontos principais prende-se com o facto 

de ser necessário tempo para nos relacionarmos com o mesmo, uma vez que a intensidade da experiência é 

mais importante que a duração do momento em si (Tuan, 1983). Deste modo, é incontornável não falar de uma 

intervenção que se fundamente na compreensão e, numa nova proposta de funcionamento da paisagem. Nas 

propostas do atelier PROAP, a morfologia do terreno surge como determinante da imagem porque, ao 

manipularmos, por exemplo, as condições hídricas e de insolarização, alteramos, também, as condições da 

vegetação e de vivência do espaço (Nunes, 2010). Tal postura “passa por se reconhecer que existem na 

paisagem elementos fundamentais que asseguram a integridade ecológica e a identidade cultural de um 

território e que devem ser preservados” (Magalhães, 2007a). Na conceção das novas zonas ecológicas das 

futuras paisagens, “os projectistas não podem dar-se ao luxo de negligenciar a dinâmica entre o ser e tornar-

se, enquanto permanente ou transitório” (Corner, 2006). 

Como escreveu Marguerite Yourcenar em O tempo esse grande escultor, embora a arquitetura de um espaço 

defina o término da sua construção, esse é, precisamente, o momento em que ela começa a sua vida (Nunes, 

2010). Um exemplo disso são as árvores plantadas num espaço com o intuito de proporcionar mais sombra e 

o tornar mais verde e aprazível. No entanto, aquando do crescimento e numa altura em que existam apenas 

algumas folhas, estas árvores podem não ter o impacto estético desejado e imaginado, mas, mesmo assim, 

proporcionarem um local para encontro de uso imprevisto e dependente da ocasião (Tuan, 1983). 

Por isso, encontramos grandes diferenças na definição dos espaços em Arquitetura e Arquitetura Paisagista, 

uma vez que, na primeira, se pretendem os espaços congelados no tempo e, na segunda, a ideia base é oposta 

e admite uma evolução dinâmica do espaço, ao longo do tempo. Tal noção é, no entanto, cíclica, pois remete-

nos para uma ideia da renovação, independentemente do material com que trabalhamos, e ao mesmo tempo, 

linear quando reconhecemos nos materiais vivos os estágios de nascimento, desenvolvimento e morte. A 

Arquitetura Paisagista opera, sobre matérias vivas e através de processos vivos, de que são exemplo as curvas 

de crescimento de certas espécies ao invés de outras, o tempo de regeneração entre diferentes estratos como 

herbáceo e arbóreo, o tempo de consolidação de terras num aterro, ou, até, a aceitação pela comunidade das 

medidas de recuperação ambiental propostas sobre a paisagem. Deste modo, o estudo da paisagem não se 

deve focar nos objetos isolados mas, sim, na relação entre partes como “entre copados, entre copas e o solo, 

entre diferentes materiais, entre os materiais e o clima, etc.” (Nunes, s.d.c). 

Evolução da vegetação ao longo do tempo 

Projetar com a vegetação é não só ponderar a forma e a ocupação do território, mas também a relação entre 

os cheios e os vazios imprevisíveis provocados, e de que modo é que isso define e influencia o desenho final. 

Tal também acontece com um edificio ou um elemento construído na paisagem, onde as suas linhas e limites, 

definem rigidamente, por oposição, o espaço envolvente e de que forma este deverá interagir com o espaço 
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resultante, quer seja por uma questão funcional quer estética. No projeto de paisagem, a vegetação atua como 

um conjunto de peças que são montadas resultando num produto final que é vivo e mutável. Deste modo, é-

nos útil, enquanto projetistas, saber quais os elementos característicos de cada ciclo de vida da vegetação e 

de que modo podemos tirar partido desses estados. Normalmente, juventude, maturidade reprodutiva e 

senilidade são facilmente identificáveis “graças a distintos hábitos e formas, daí que em cada ciclo o 

desempenho da vegetação no desenho da paisagem seja bastante diferente” (Robinson, 2004). Assim, através 

da manipulação e organização da vegetação, esta é usada para definir e ordenar o espaço quer seja em volta, 

quer entre e até dentro das suas copas (Robinson, 2004). 

No entanto, se tudo o que construímos à nossa volta parece degradar-se com o tempo, seja por exemplo pela 

oxidação do cobre numa estrutura ou pela deterioração da estrutura de um edifício, por que será que a vida 

biológica, enquanto elemento fraco e volátil, consegue permanecer? Tal fenómeno deve-se à maneira como 

os seres vivos lidam com a entropia e a colocam a seu favor. “A manutenção das estruturas inertes, construídas 

por nós ou não, depende essencialmente do esforço de energia e matéria que estamos dispostos a gastar” 

mas em oposição, “os seres vivos aproveitam parte da energia e matéria dos fluxos alimentando-se, 

fotossintetizando, respirando, reproduzindo-se, etc., para organizar e manter as suas estruturas, sendo o resto 

dissipado” (Nunes, s.d.c). O crescimento das estruturas vivas, até certo limite espacial, é um sinal do tempo e 

da sua passagem que acaba por ser ultrapassado somente através da reprodução. “Os seres vivos 

encontraram na reprodução o modo ideal de lidar com o aumento inevitável da entropia interna e, dessa forma, 

lidar com o passar do tempo” (Nunes, s.d.c). No entanto, independentemente da maneira como lidam, 

efetivamente, com o passar do tempo, o destino de qualquer ser vivo acaba fatidicamente sendo o mesmo, 

pois, eventualmente, o processo de divisão celular responsável pela reprodução falhará e com isso se iniciará 

o processo de envelhecimento e morte (Nunes, s.d.c). 

Todos os projetos e futuras paisagens supõem a existência de uma base, enquanto fonte inicial de vida, que 

influencia o desenvolvimento desta a diferentes ritmos, velocidades e padrões, dependendo de cada espécie 

envolvida. Nesta perspetiva, o crescimento da vegetação é, então, um processo dinâmico e complexo, tanto 

adaptável às condições locais e circunstanciais, (Paisajismo, 2010), como às situações ecológicas criadas, 

artificialmente, com o zonamento de plantações com recurso a sistemas de vegetação específicos que 

antecipam o resultado que o tempo e natureza se encarregariam de resolver (Nunes, 2010). Apesar disso, com 

o passar do tempo, a instabilidade criada pelo crescimento da vegetação, caraterizada pelas relações 

volumétricas entre um maciço arbóreo de crescimento lento e outro de crescimento rápido, é atenuada pela 

tendência para um período de estabilização e amadurecimento do espaço e consequente vegetação. É, então, 

fundamental pensar e projetar ambos os momentos – presente e futuro - e entender que as relações entre o 

espaço e os utilizadores, também, variam conforme a evolução e maturação da vegetação no tempo. O controlo 

destes momentos e a sua importância na dinâmica do espaço é “o que procuramos em cada projecto e que 

está intimamente ligado com o que nós chamamos plano de manutenção” (Paisajismo, 2010). Por isso, dada 
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a variação de qualidade e potencialidade do material vegetal a utilizar, antes de avançar com formulações 

espaciais e visuais da paisagem, devemos conhecer as plantas e as suas caraterísticas enquanto meio de 

desenho (Robinson, 2004). 

Outro aspeto do desenvolvimento da paisagem, que não podemos controlar ou até prever, é sem dúvida a 

dimensão do tempo directamente associada ao crescimento da vegetação e às suas variações diretamente 

influenciadas pelos fatores ambientais e envolvência. No que diz respeito aos fatores ambientais, alguns até 

são controláveis através da definição do espaço pelo desenho e pela manutenção, mas outros não. Um 

exemplo disso é o clima que, dada a sua imprevisibilidade, influencia, diretamente, as taxas de crescimento 

das espécies, a disponibilidade de luz e outros fatores responsáveis pela forma, folhagem, reprodução, floração 

e frutificação. Desta forma, “um microclima favorável produzirá vegetação de melhor qualidade em oposição a 

um local pobre e exposto que produzirá vegetação fraca e debilitada” (Robinson, 2004). 

Em suma, desenvolver qualquer projeto com uma forma de vida como a vegetação é um projeto sem fim 

aparente e muito diferente da construção rígida da Arquitetura. Neste caso, a composição da vegetação e o 

seu estudo ajudam-nos a planear o espaço e a forma, mas devemos, também, enquanto arquitetos paisagistas, 

perceber, desenhar e trabalhar com o fator tempo. Neste campo, a vegetação será sempre muito suscetível, 

pois esta altera-se com o avançar do tempo e com a mudança das estações, podendo diferentes espécies 

atingirem o clímax em períodos muitos díspares de tempo e espaço (Robinson, 2004). A tentativa de 

manutenção de qualquer paisagem num estado fixo e estável, no tempo e no espaço, será sempre um processo 

utópico e inviável dada a quantidade de energia exigida e requerida para tal (Nunes, s.d.b). No entanto, o papel 

da manutenção será sempre um dos aspetos mais essenciais de qualquer paisagem e projeto, uma vez que é 

ela quem verifica a praticabilidade e a execução das ideias inicialmente projetadas e planeadas (Robinson, 

2004). 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

RECOLHIDOS 

Casos de estudo2 

A paisagem, enquanto ação de uma determinada cultura e sinal do desenvolvimento duma sociedade, será 

sempre uma acumulação de tempos passíveis de serem lidos no tempo e no espaço. Os projetos, que serão 

aqui descritos e analisados, são projetos-chave pois enfatizam a dimensão cultural do lugar, enquanto forma 

de revelar as marcas e sinais dos lugares enquadrados na paisagem da cidade de Lisboa e diretamente 

influenciados pelas transformações urbanas desta. 

                                                            
2 Ver Anexo B (B1 a B4) com plantas, fichas de análise e fotografias dos diversos casos de estudo 
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Desta forma, foi necessário analisar os objetos e lugares que definem estes espaços chave e que, só com o 

tempo adquirem maior definição e significado. Parte das experiências íntimas e diretas são, aqui, traduzidas 

de modo a melhor demonstrar a apreensão simbólica e concetual realizada. Todos os ambientes estudados 

atendem às necessidades biológicas dos seus visitantes e habitantes (fauna e flora) permitindo que estes 

locais sejam, então, de reconhecido valor, não só mas também, pela sua sombra, existência de elementos de 

água, zonas de estadia, de recreio, etc. Como dizia Santo Agostinho (s.d.), o valor de um lugar depende da 

relação que o Homem estabelece com ele, pois o lugar em si pouco oferece além dessa relação. 

No entanto, é no desenho dum projeto de Arquitetura Paisagista que reside a essência de cada intervenção e, 

a partir do qual, cada paisagem é modificada através dos sentimentos e das sensações que cada local 

consegue comunicar e passar para o exterior. Neste sentido, conhecer cada paisagem, para melhor conseguir 

projetar e desenhar, constitui prioridade número um e uma preocupação inerente aquando do diálogo 

estabelecido com a base de cada projeto. Assim, as obras aqui analisadas são um jardim, um parque urbano 

e fluvial e dois quarteirões urbanos que, mais do que representar uma organização tipológica, correspondem 

a uma paisagem única com caráter, história, vivências e diferentes momentos projetuais e respetivas evoluções 

passíveis de serem lidas nas suas linhas e sistemas. 

A razão, pela qual se escolhem projetos em diferentes estágios de evolução e desenvolvimento, prende-se 

com a necessidade de estudo da predominância e da sobreposição dos elementos naturais e inertes uns sobre 

os outros. Assim, num primeiro tempo de um projeto (1 a 3 anos – “Nascimento e 1ª Infância”), observamos, 

apenas, a predominância dos elementos construídos, da topografia proposta e do estrato herbáceo; num 

segundo tempo (3 a 5 anos – “Juventude”), surgem os primeiros maciços arbustivos de alguma expressão e 

continua a predominância dos elementos construídos, da topografia e do estrato herbáceo; num terceiro tempo 

(5 a 10 anos – “Jovem adulto”), além do clímax da vegetação ao nível arbustivo e sub-arbustivo, as árvores, 

de tamanhos e tempos de crescimento díspares entre si, adquirem portes e copas dignas de apreciação e 

usufruto; e num quarto e último tempo (10 a 20 anos – “Adulto”), atingimos o ponto máximo da vegetação 

arbórea e, ao mesmo tempo, o início dum estágio de senilidade e decréscimo da qualidade visual que leva á 

necessidade de funda intervenção humana. 

Caraterização dos casos de estudo 

Neste capítulo, enquanto elementos de suporte para a caracterização de cada caso de estudo, procedeu-se 

ao estudo das variadas peças desenhadas e escritas, pelo atelier PROAP, para cada fase de projecto 

(licenciamento, execução, obra e respectivas revisões), das comunicações entre equipa projectista e donos de 

obra e/ou empreiteiros e dos relatórios de visita de obra. Deste modo e posteriormente à observação pessoal 

do espaço, foram elaboradas umas fichas de análise (Anexos B1.5, B2.5, B3.9 e B4.5) com “entrevistas” aos 

projectistas/coordenadores de projecto ou elementos integrantes da equipa projecto de modo a perceber um 

melhor o espaço, como este se articula, qual o seu conceito inerente e problemas encontrados na 
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implementação de cada projecto. Estas fichas e a informação recolhida por elas, são a base de toda a 

argumentação feita de seguida. 

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso dos jardins e pátios da Fundação Champalimaud, a área de intervenção divide-se em dois diferentes 

ambientes característicos pelo seu tipo de uso: público e privado. Assim, a área envolvente do espaço e de 

uso público é constítuída por uma Praça Central de grande monumentalidade, uma grande área de 

enquadramento e proteção adjacente à Avenida Brasília, e uma requalificada frente da Doca de Pedrouços e 

da frente marginal. Em oposição, existe uma série de áreas de uso privado, afetas ao edifício, caraterizadas 

como jardins, pátios e terraços de ambiente naturais diversificados. A proposta foi, então, desenvolvida em 

estreita relação com o projecto de Arquitetura, coordenando-se o conceito e os espaços definidos pelos vazios 

do edifício com as necessidades e o programa definido para o espaço exterior. 

Dada a pré-existência do lugar enquanto terreno plano e das suas condicionantes com a variação constante 

dos níveis de água freáticos e consequente área de leito de cheia, este projeto de arquitetura paisagista foi 

executado e condicionado pela implantação da arquitetura e pelos objetivos a atingir por esta. Toda a topografia 

que hoje observamos foi delineadora da cota de soleira da arquitetura, assim como da forma de encaminhar e 

possibilitar o acesso dos visitantes à grande praça central, com um miradouro e espelho de água no seu 

extremo. Neste sentido, a definição da Praça Central e a sua relação com a frente marginal, assim como a 

definição da rotunda de acesso, respondem aos condicionalismos resultantes do projeto de Arquitetura, ora 

em termos materiais, ora na sua definição altimétrica. Deste modo, encontramos, a norte e junto à Avenida 

Brasília, uma grande área relvada de fraco declive, de grande capacidade de carga para estadia e recreio ativo. 

Toda esta área de aterro serviu para cobrir o piso inferior do edificio construído que, dada a impossibilidade de 

se proceder a uma escavação para a sua implantação, teve que ser soterrado. A sul, esta obra faz fronteira 

                                                            
3 Ver figura 6 para Plano geral da proposta e Anexo B1 para plantas, ficha de análise e fotografias deste caso 

Figura 6 – Plano geral do projecto para a Fundação Champalimaud. Elaborado por: PROAP 
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com o Rio Tejo através de um grande passeio fluvial que prevê as oscilações naturais do nível de água para 

segurança e qualidade do espaço. 

Na utilização da vegetação, este projeto propõem uma separação de acordo com os ambientes pretendidos. 

O espaço exterior, organizado num sistema de maciços arbóreos e de clareiras, funciona como um filtro 

arborizado de proteção para com o trânsito industrial da Avenida Brasília e de enquadramento do edificado, 

enquanto os pátios e terraços privados se destinam a usufruto dos utentes e visitantes dos edifícios. Os critérios 

de seleção do elenco florístico basearam-se na sua resistência às condições físicas em que se desenvolvem, 

no interesse ornamental e na adaptação às condições do local. No espaço público envolvente, as escolhas, ao 

nível da vegetação, pautaram-se principalmente pela coerência de harmonia e continuidade com as existências 

adjacentes, procurando a definição de elencos vegetais que assegurem a sustentabilidade dos sistemas e a 

otimização dos processos de manutenção. Optou-se pela escolha de espécies já existentes nas zonas 

envolventes ou da família destas, procurando não desvirtuar os princípios de arborização dos arruamentos 

próximos, valorizando algumas espécies por associação com outras. As principais espécies utilizadas foram: 

Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Jacaranda mimosifolia, Populus alba, Pinus pinea,Tipuana tipu, Tamarix 

canariensis e Eleagnus angustifolia. Nos maciços arbustivos, as principais espécies utilizadas foram: Arbustus 

unedo, Crataegus monogyna, Phillyrea angustifolia, Quercus coccifera, Calluna vulgaris, Juniperus 

horizontalis, Lavandula spica, Santolina pinnata, Santolina chamaecyparissus e Satureja montana. Nos pátios 

interiores, os elencos de vegetação cumprem requisitos relacionados com a otimização dos processos de 

manutenção e com fatores estéticos, optando-se por espécies com carácter mais ornamental: Dracaena draco, 

Erythrina crista-galli, Ficus macrophylla, Ficus benjamina, Howea fosteriana, Jacaranda mimosifolia, 

Phytolacca dioica, Washingtonia filifera, Betula celtiberica, Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Jacaranda 

mimosifolia, Schinus molle, Eleagnus angustifolia, Metrosiderus excelsa, Tamarix africana, Ficus lyrata e Pinus 

pinea. Com recurso a estas espécies pretendeu-se recriar diferentes ambientes naturais como uma floresta 

sub-tropical, um pátio mediterrâneo e um jardim modernista. 

Nos diferentes espaços do projeto as diversas soluções construtivas respondem a uma intenção de integração 

nos restantes espaços definidos pelo edificado, assim como de integração de materiais endógenos da região 

como a calçada de vidraço com diferentes padrões de aplicação e em combinação com outros materiais. Existe 

uma procura pela simplificação das opções construtivas como a proposta de mobiliário urbano de carácter 

monolítico, de grande resistência e valor plástico, nomeadamente, na incorporação de acabamentos em pedra, 

diferentes em função das distintas áreas de estadia, em zonas verdes ou pavimentadas. 

Pela observação e leitura do espaço constata-se que o carácter único desta paisagem, na minha opinião e 

enquanto estudante de Arquitetura Paisagista, é a relação que esta estabelece com o rio Tejo quer seja através 

da frente marginal e da Doca de Pedrouços, como pela presença, na praça central, dum espelho de água, 

enquanto obra artística que se materializa como uma varanda e um plano de água, escuro, suspenso e em 

eterna circulação para o rio Tejo. De salientar também, o fator estético e único da vegetação valorizada por um 
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“pano branco” de fundo que é a arquitetura. No entanto, para o projetista e coordenador de projeto, Arquiteto 

Paisagista Iñaki Zoilo, o carácter único desta paisagem assenta “no facto de a proposta para a envolvente 

assumir a dimensão do local, tanto na relação com o rio como na sua relação logística com a doca”. 

COMPLEXO RESIDENCIAL ALTO DOS MOINHOS4 

Neste complexo residencial, situado na zona de Alto dos Moinhos, os espaços exteriores surgem como um 

elemento estruturante do empreendimento construído e não como uma forma de preenchimento do espaço 

sobrante entre edifícios. O projeto e obra dos espaços exteriores não faz mais do que tentar reiterar tais 

intenções dando-lhes formas, texturas e cores num conjunto que se queria rico, capaz de arrancar os 

utilizadores da sua indiferença e de estabelecer uma relação feita de sensações e experiências, na construção 

de um lugar que é dos e para os residentes. As soluções que constituem o presente projeto partem de um 

princípio de sistematização do espaço em tipologias diversas, de acordo com a sua função e ambiente, e que 

podem ser descritas em três grandes grupos: espaços de circulação vocacionados para o cumprimento de 

requisitos funcionais como circulação pedonal e estacionamento e complementados por espaços de estadia 

pontuais e/ou esplanadas; espaços fechados de jardim urbano, de carácter mais reservado, muito 

intensamente relacionados com o edificado, especialmente o de uso residencial; e espaços de praça, 

reconhecíveis pelas suas características formais, enquanto áreas integrantes do empreendimento que fazem 

a articulação entre este e a cidade, e a sua característica de espaço totalmente permeável, vocacionado para 

o encontro e convívio dos residentes. Os critérios de aplicação de cada tipologia basearam-se, naturalmente, 

nas relações que o conjunto estabelece com o meio, nas suas condições de insolação, na exposição aos 

ventos e à chuva natural ou arrastada pelo vento, bem como nas condições emergentes do relacionamento 

entre o empreendimento e a cidade imediata (escolas, hospital, acessos rodoviários…). 

                                                            
4 Ver figura 7 para Plano geral da proposta e Anexo B2 para plantas, ficha de análise e fotografias deste caso 

Figura 7 - Plano geral do projecto para ao residencial de Alto dos Moinhos. Elaborado por: PROAP 
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Este projeto apesar de dividido em três tipologias de espaços, apresenta uma topografia muito condicionada 

pela cidade envolvente, procurando, por isso, estabelecer condições de continuidade entre o empreendimento 

e a cidade, através da compatibilização de cotas. Assim, apenas no espaço de praça e o de jardim urbano 

assistimos a uma topografia desenhada, artificial e acidentada, à qual é dado um revestimento diferente 

conforme a tipologia de espaço. Nos espaços de jardim urbano, a modelação apresentada é, apenas, cortada 

por um sistema de percursos, sensivelmente à mesma cota, que contrasta com as faces de pendente muito 

íngreme e revestimento vegetal hérbaceo singular. No espaço de praça, a modelação proposta, toda inerte, 

corresponde, ainda, a uma organização espacial complementar à conseguida com os sistemas de arborização, 

que sugere uma organização do espaço em termos visuais e em termos de orientação dos fluxos de acesso e 

atravessamento. 

As espécies vegetais de arborização foram escolhidas de acordo com a tipologia em que se inserem e, com 

os efeitos naturais a que, posteriormente, estarão sujeitas. Assim, nos espaços de circulação como nos 

espaços circundantes e nas ruas de circulação e estacionamento, os elementos arbóreos foram escolhidos 

tendo em conta as condições de insolação de cada rua, exposição aos ventos e proximidade aos alçados dos 

edifícios. Na Rua Abílio Mendes, em frente das fachadas Norte, mas afastada dos edifícios, propôs-se a 

introdução da espécie Chorisia speciosa, enquanto árvore de copa pouco densa. Para a Rua E, introduziram-

se exemplares de Betula pendula, como árvore de porte contido e folhagem transparente. No entanto, em obra 

e sem consulta da equipa projetista, foram adicionados exemplares da espécie Celtis australis em substituição 

de alguns exemplares de Chorisia speciosa e de Betula pendula. Na Rua G e no impasse da Rua A, orientadas 

nascente/poente, introduziram-se árvores de um maior porte, como Liquidambar styraciflua. Na rua interior, 

entre os dois jardins urbanos, o espaço de circulação surge enquanto uma rua comercial equipada, onde os 

espaços de estadia sucedem a áreas de esplanada, num tratamento de espaços exteriores baseado na 

marcação constante de um ritmo impresso pela presença de sebes talhadas de Buxus sempervirens, de baixa 

altura, desenhadas transversalmente à direcção de circulação. Os espaços de estadia associados 

correspondem a áreas ensombradas pontuadas por Pinus pinea e por árvores de folha caduca, como Acer 

monspessulanum e Prunus cerasifera. 

Nos espaços de jardim urbano, que constituem o cenário para os edifícios residenciais, e na busca de espaços 

para um convívio mais intímo e tranquilo, a vegetação utilizada é de grande simplicidade, procurando-se 

encontrar uma correspondência imediata entre a situação topográfica (exposição ao sol, condições hídricas 

inerentes à pendente, etc.) e os revestimentos presentes. Assim, as faces dos volumes modelados expostas a 

Norte serão revestidas com material herbáceo e arbustivo adaptado a um microclima mais sombrio e húmido, 

numa escolha que inclui, junto à água, fetos, lírios, jarros e juncos. As restantes áreas foram relvadas e os 

taludes, gerados pelo atravessamento dos caminhos, revestidos com trepadeiras vigorosas capazes de 

assegurar um revestimento rápido e eficaz. As principais espécies arbóreas utilizadas foram: Acer 

monspessulanum, Betula pendula, Chorisia speciosa, Liquidambar styracifula, Magnolia x soulangeana, 
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Prunus cerasifera, Pinus pinea, Tilia cordata e Pittosporum tobira. Nas áreas de praça, as árvores plantadas 

em compridas caldeiras corridas, revestidas com gravilha que rasgam o pavimento, são de grande porte, como 

Tília cordata e Liquidambar styraciflua. Ainda, nesta zona junto aos edifícios E e D e bastante próximo das 

habitações, optou-se por um revestimento relvado ao invés das lajetas, predominantes no resto do espaço, 

onde as árvores são agora de menores dimensões, Magnolia x soulangiana, mas, mesmo assim, de qualidade 

cénica e florística exímia.  

No que respeita aos inertes aplicados na área de intervenção, mais uma vez se verifica uma diferenciação dos 

materiais usados entre os diferentes espaços, com as zonas de circulação a oferecerem áreas díspares do 

estatuto de rua residencial da cidade de Lisboa, quer em termos de materiais, quer em tipos e ritmos de 

ensombramento e iluminação. As ruas interiores oferecem uma continuidade com os passeios pedonais e os 

equipamentos projetados que encaixam, perfeitamente, na estereotomia lógica do pavimento. Nos espaços de 

jardim urbano, os materiais e o mobiliário implantado procuram corresponder a um ambiente de conforto, com 

texturas e diferenças cromáticas, principalmente quando comparadas com as outras circulações pedonais 

existentes. Para integração dos percursos em madeira, substituídos por um gradão de metal nos locais sobre 

áreas de ventilação e sobre água, a arquitectura e os elementos naturais criam um ambiente propício ao 

passeio, para a leitura de um livro, ao fim da tarde, e para recreio natural das crianças, enquanto espaço 

variado e sem perigos. Em oposição, no espaço de praça, a materialidade é o ponto forte, sendo constituída 

por uma calçada de cubos de calcário assente sobre o terreno movimentado, onde, às maiores 

movimentações, corresponderá um revestimento diferente com lajetas de mármore colocadas a cutelo que 

marcam o acentuado do declive. O sentido da colocação das lajetas segue uma orientação nascente/poente, 

reforçada por filões de lajetas a cutelo que provindo das formas de terreno e atravessam a praça, 

acompanhando as linhas das caleiras de drenagem.  

Os espaços exteriores, aqui tratados, surgem como resultado da implantação do projeto de arquitetura que a 

Noroeste, entre o empreendimento e a cidade envolvente, possibilitou a instalação de uma zona na qual os 

equipamentos presentes proporcionam condições favoráveis ao encontro e convívio em espaço urbano. Em 

oposição, nos espaços mais reservados virados a sul, de 5000 m2 e 3100 m2, desenvolvendo-se dois jardins 

denominados urbanos que não permitem a aglomeração de grandes grupos de pessoas, mas, antes, se 

vocacionam para um convívio mais intimista. É nestes espaços que surgem os elementos de água que 

desempenham um forte e importante papel no vazio deixado pelos edifícios, através de uma faixa de água com 

transições de nível em efeito de cascata, que assegura não só o enquadramento da arquitetura, mas também 

a separação e intimidade das cotas mais baixas dos edifícios, mantendo as pessoas a uma certa distãncia do 

edificado. Este elemento de água proporciona uma sensação de relaxamento e é propício à instalação de 

alguma vida animal como é o caso, observado, do Pato-real (Anas platyrhynchos). Entre estes dois espaços, 

observamos, ainda, a existência de uma rua interior onde há a preocupação, de um e de outro lado da área 
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consagrada para uso de estadia e equipamento, de se desenvolver duas generosas faixas de circulação, que 

constituem ruas pedonais de carácter comercial.  

Na identificação do carácter único desta paisagem, considero, como ponto forte deste projeto, a forma como 

estas diferentes tipologias se ligam entre si e como os espaços íntimos, escondidos do público que circula no 

exterior do complexo residencial, se revelam tão acolhedores e agradáveis. A relação da vegetação, topografia, 

materialidades, luz e água criam um cenário bastante agradável mas que, no entanto, durante o período 

observado, se revelou pouco utilizado pelos residentes. Tal opinião é também partilhada pela Arq. Paisagista 

Ana Marques que ressalva o facto de um dos elementos importantes do carácter deste espaço ser também a 

sua distinção da malha urbana e dos espaços residenciais adjacentes. 

COMPLEXO RESIDENCIAL ALCÂNTARA RIO5 

A Antiga Fábrica União Fontaínhas (ALCÂNTARA-RIO, S.A.) faz parte de uma solução urbanística global que 

estabelece espaços exteriores diversificados, ao longo da Avenida de Ceuta, em Lisboa, concetualmente 

unificados através da definição de uma área exclusivamente pedonal e formando uma série de situações de 

interior de quarteirão, protegidas em relação à agressividade do exterior, mas, simultaneamente, abertas para 

a envolvente. Os diferentes projetos de espaços exteriores, propostos ao longo das três fases de construção 

deste empreendimento, seguem as linhas de orientação do projeto de arquitetura que, por sua vez, surgem, 

                                                            
5 Ver figura 8 para Plano geral da proposta e Anexo B3 para plantas, ficha de análise e fotografias deste caso 

Figura 8 - Plano geral do projecto para ao residencial de Alcântara Rio. Elaborado por: PROAP 
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na altura de projeto, no seguimento e complemento das fases já executadas. Pretendia-se, assim, assumir um 

novo carácter de espaço sem perder a imagem concetual que referenciava Alcântara-Rio. A diversidade do 

espaço exterior é, então, baseada em duas soluções urbanísticas, cujos limites são as ruas de circulação mais 

intensa (Rua Fradesso da Silveira e Avenida de Ceuta), que se podem dividir em áreas interiores de lazer e 

áreas de circulação periférica. Na 1ª fase deste empreendimento distinguem-se as áreas de corredor e fruição 

públicas, internas e externas, com uma vocação intimamente ligada a espaços comerciais e de escritório e 

áreas praça definidas pelo novo edifício, com espaços mais reservados e definidos, intencionalmente, como 

áreas equipadas para maior permanência. O objetivo destas praças é terem um tipo de utilização muito próximo 

do cariz residencial do edifício. Na 3ª fase, o espaço de projeto desenvolve-se em dois níveis altimétricos 

diferentes que distinguem as áreas de corredor e fruição públicas, no piso zero, com uma vocação intimamente 

ligada aos aspetos comerciais, e a área de utilização mais contida ou reservada, do piso superior, que inclui 

espaços semi-públicos de circulação e equipamento, em oposição aos espaços privados adjacentes à área 

central e anexos aos apartamentos.  

A topografia deste projeto, apesar de ter sido toda criada de raiz, assume um papel fundamental, principalmente 

na Iª fase, pois é ela que define o espaço público enquanto corredor, de forma orgânica e fluída, com diversos 

materiais e variado revestimento vegetal, e com os espaços de praça intimamente ligados aos residentes. 

Estas duas tipologias estão separadas por uma mudança de nível, resolvida através de rampas pedestres de 

declive suave que se relacionam com a definição de planos inclinados, revestidos a metal ou a vegetação 

herbácea e arbustiva. É na modelação da praça, audazmente criada sobre o carácter inerte das lajes de betão, 

provenientes da arquitetura, que surgem diversos taludes naturais com cerca de um metro de altura e que 

albergam hoje, de forma um pouco inesperada, algumas árvores de grande porte e em condições de continuar 

a sua evolução natural. No caso do projeto e obra da IIIª fase, ambos os pisos criados apresentam uma 

topografia plana havendo, apenas, a salientar a utilização de taludes artificiais no piso 1, para separar as áreas 

privadas e públicas. Deste modo, criaram-se condições para o usufruto público do espaço central, ligado ao 

equipamento e mobiliário, e simultâneo com os espaços privados adjacentes aos apartamentos do piso 1. 

No que respeita à vegetação utilizada, nos espaços da Iª fase (Anexo B3.5 e B3.6), as áreas verdes, aplanadas 

ou onduladas, são revestidas com relvado, enquanto que as faixas verdes em talude são revestidas por 

plantações cerradas de arbustos rasteiros e subarbustos sobre tapetes de herbáceas. Estas foram escolhidas 

de modo a proporcionar um revestimento eficaz dos planos inclinados antes do manto arbustivo. As plantações 

arbóreas assumem especial relevância no prolongamento, em altura, das áreas verdes desenhadas sobre o 

plano dos pavimentos e na proteção da privacidade das habitações. No interior das áreas de praça e sobre a 

topografia criada, utilizaram-se Jacaranda mimisifolia, Tilia tomentosa e Ginkgo biloba. Esta última espécie, 

Ginkgo biloba, foi, inclusive, utilizada em ambas as fases de projeto e obra enquanto árvore de arruamento da 

Avenida de Ceuta. No caso da IIIª fase (Anexo B3.7 e B3.8), o facto de existirem dois níveis altimétricos 

influenciou a escolha das espécies arbóreas e arbustivas podendo ser hoje observadas, no piso 0, árvores de 
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fruto e árvores de arruamento e no piso 1 árvores mais delicadas para áreas residenciais. Assim sendo, no 

piso 0 as espécies escolhidas foram Citrus sinensis, plantada em caldeiras em aço corten, Gingko biloba e Tilia 

tomentosa, plantadas em caldeiras ao longo das áreas de arruamento. 

No que respeita ao conjunto de inertes utilizado, o projeto apresenta, ao longo das suas várias fases, uma 

contínua materialização e uso de soluções construtivas como o aço corten, que surge de acordo com o desenho 

arquitetónico e recupera a anterior vivência e imagem industrial dos espaços. Além desta preocupação, um 

contributo decisivo para esta imagem foi, também, a incorporação na paisagem da antiga chaminé da fábrica. 

Junto a esta, as chapas e as guardas de aço corten são usadas nas faces dos taludes mais íngremes e viradas 

para o espaço condominial, reservando-se o revestimento arbustivo e herbáceo para as faces interiores, 

privadas. Deste modo, permite-se, uma vista de bastante verde, a partir das habitações, e um carácter mais 

frio e industrial para quem circula no exterior, apenas amenizado por plantações pontuais arbóreas e 

aglomerados arbustivos. O sistema de ventilação das áreas subterrâneas, contemplado na fase I, é, 

inclusivamente, integrado nas folhas inclinadas, em aço corten, finamente perfuradas de forma a permitirem o 

arejamento. Em complemento com o uso do metal, as pavimentações resumem-se ao uso de betonilha 

esquartelada, no interior do lote e, nos remates com o tecido urbano envolvente a calçada de calcário com 

uma faixa de betão branco, ora caldeira para árvores ora lajes de pavimento. O equipamento urbano, utilizado 

neste espaço, prende-se com a criação de condições de conforto e segurança para os transeuntes e 

habitantes. Neste sentido, colocaram-se linhas de bancos de betão, em módulos, associados ao desenho das 

zonas verdes. De noite, o espaço é todo iluminado, sendo alguns dos elementos arbóreos destacados por 

diversos projectores verticais. 

Este complexo de Alcântara Rio apresenta uma nova arquitetura de carácter residencial e comercial que evoca 

reminiscências da vivência e anterior utilização industrial deste espaço. A integração da antiga chaminé da 

fábrica União Fontaínhas, no desenho do espaço, e o uso do tijolo e do aço corten nas fachadas do edificado 

criam um ambiente coeso e acolhedor para os que aqui habitam ou circulam. Inclusive, no presente projeto 

não houve a inclusão de qualquer elemento de água com exceção da rede de rega constituída por sistemas 

fixos e enterrados, alimentados a partir de pontos da rede de abastecimento de água da urbanização. 

Na minha opinião, o presente projeto destaca-se pela transformação de uma zona não residencial, com a 

anterior vivência e materialidade, numa outra acolhedora e em perfeita harmonia com os espaços exteriores 

criados. Aqui o efeito do tempo no desenvolvimento da vegetação e no aspecto geral desta, conjuntamente 

com a materialidade, formam um conjunto, de elevado valor e intemporal. 
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PARQUE DO TEJO E DO TRANCÃO6 

O Parque do Tejo e do Trancão ocupa uma área de frente ribeirinha da margem direita do Rio Tejo, desde a 

Torre Vasco da Gama, situada no limite a Sul do parque, até ao Rio Trancão, que limita a Norte, cercando a 

área de intervenção da EXPO’98. A pré-existência deste espaço definia uma desqualificação territorial e 

ambiental excecionais, convergindo, neste lugar, um conjunto de actividades profundamente marcantes e 

tristemente características de uma situação geográfica, de fronteira intermunicipal, caracterizada por unidades 

industriais desativadas. O local apresentava, também, outros problemas fundamentais como o facto de ser 

uma entidade de interface entre a cidade de Lisboa e o rio Tejo. Interface esse de grande complexidade e que 

representa, neste local, o concluir de um tratamento artificial contínuo da margem da frente ribeirinha. A 

proposta construída procura estabelecer uma organização do espaço que ofereça grande diversidade cénica, 

visual e sensitiva, suportada por uma estrutura que traduz coerência e unidade formal na leitura do conjunto. 

A formalização da estrutura resulta da conjugação de três elementos, de hierarquia distinta: a modelação, a 

vegetação e o sistema de caminhos.  

Assim, neste parque, as formas de modelação de terreno constituem um elemento estruturante fundamental, 

determinando consequências ecológicas, cénicas e vivenciais que estabelecem o fundamento da paisagem 

diversificada que se pretende criar. A modelação de terreno, neste parque, resolve duas questões essenciais: 

as reminiscências das pré-existências que não puderam ser retiradas e a necessidade de construir um parque. 

Desta forma, verificamos a definição de cota base num patamar que se sobrepusesse aos canais de águas 

pluviais e industriais, rematado por uma fronteira ribeirinha tipicamente lisboeta, com recurso ao enrocamento 

em pedra calcária. Como é referido, apesar desta tipologia já ser procedente da zona de Belém encontra, neste 

parque, um ponto de rutura e de naturalização – zona de sapal – criado artificialmente junto à Ponte Vasco da 

Gama. Sobre esta base, as formas de modelação de terreno definem, pela sua disposição relativa e orientação, 

não apenas uma marcação formal, mas, sobretudo, um ritmo ecológico que se repete ao longo do território do 

parque, essencialmente pela oposição entre taludes suaves expostos a sul e taludes mais abruptos e voltados 

a norte. A topografia e consequente diferença de exposição é a base de construção deste parque, pois, 

                                                            
6 Ver figura 9 para Plano geral da proposta e Anexo B4 para plantas, ficha de análise e fotografias deste caso 

Figura 9 - Plano geral do projecto para o Parque do Tejo e do Trancão. Elaborado por: PROAP 
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conforme a intensidade e direção de incidência dos raios solares, o revestimento vegetal arbóreo e arbustivo 

aplicado difere para, sobretudo, salientar o tempo como elemento construtor e afirmador da topografia e da 

evolução da paisagem. Diversas experiências, com a inclinação de taludes, altimetria e espécies escolhidas, 

tornam este elemento do parque como um dos mais importantes e, sem dúvida, como a base de 

desenvolvimento do mesmo. 

Como, atrás, foi referido, apesar de, inicialmente, o revestimento arbóreo ter sido desenhado para integrar os 

taludes no lado sul, o zonamento de plantações e revestimento vegetal acentua o contraste topográfico, 

fazendo coincidir tipologias e elencos florísticos específicos com as situações ecológicas correspondentes, 

antecipando, assim, em termos de imagem, o resultado que o tempo e a natureza se iriam encarregar de 

estabelecer. Dado que a imagem que se pretendia atingir era a de um parque intensamente vivido, os sistemas 

introduzidos, apesar de artificiais, são fundamentais para poderem apresentar uma capacidade de carga 

ecológica adequada. O parque, ao longo de toda a sua extensão, possui inúmeros exemplares arbóreos e de 

variadas espécies como Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Olea europaea, Pinus pinea, 

Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Quercus suber, Salix fragilis, Ulmus pumila, entre outras, mas 

encontra nas herbáceas, nomeadamente no relvado, a sua matriz principal e característica do lugar. Para além 

do sentido ecológico, funcional e imagético da estrutura proposta, a solução serve, paralelamente, uma 

intenção essencial ao conceito desenvolvido para o parque - a potenciação do sistema cénico - suportada 

projetualmente em duas acções fundamentais: a criação de corredores visuais consumados como os negativos 

do conjunto estruturante e as formas de modelação/faixas arborizadas que definem molduras, que se vão 

abrindo no sentido da aproximação pedonal ao rio Tejo. 

O conjunto de inertes, neste parque, assume um papel preponderante, especialmente, como já foi referido, na 

relação com o rio Tejo e o resto da frente ribeirinha da cidade de Lisboa. No entanto, outro elemento se salienta 

neste parque, definindo, também, a sua estrutura: o sistema de caminhos que constitui uma rede hierarquizada, 

e com uma estrutura funcional e autónoma de estruturação tridimensional de base com a qual se articula de 

forma indissociável. As plataformas sobreelevadas, estabelecidas enquanto continuação dos caminhos 

estruturantes para observação plena da imensa massa de água do rio Tejo e do sapal, os relvados, e os 

contrastes ritmados de textura e animação proporcionam um elemento de carácter único e indispensável da 

paisagem de hoje, neste lugar. 

Apesar da não existência de elementos de água construídos ao longo do parque, este cria, com o rio Tejo, 

uma relação única e de grande valor ecológico, cénico e funcional. Aqui o rio acompanha os visitantes enquanto 

estes percorrem o parque, formando, sempre, um imenso pano de fundo azul contrastante com a vegetação e 

com os grandes relvados. A recuperação e criação da naturalização da costa, em parte do parque permite que 

a linha de água, que estamos acostumados a ver como formal e contínua, se parta e se torne em algo orgânico 

e mais natural. É, também, graças às marés do rio Tejo que esta paisagem, se modifica, todos os dias, havendo 
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ora períodos dum imenso areal fluvial pleno de valas e depressões, enquanto sinal da presença da água, ora 

outros de uma proximidade e interação não natural, na frente ribeirinha da cidade de Lisboa.  

Neste parque, e em comparação com os casos de estudo apresentados anteriormente, o edificado resume-se 

à integração de pré-existências como a ETAR de Beirolas, algumas unidades industriais, a Ponte Vasco da 

Gama, o desenvolvimento urbano PP4 e a torre Vasco da Gama, das quais, apenas as primeiras duas 

referências, são parte integrante deste parque. No entanto, é de salientar a abertura do parque para a 

envolvente e de que maneira este consegue amenizar a barreira que separa estas duas realidades: o verde e 

o inerte. A ponte Vasco da Gama, pela sua grandiosidade e proeminência, destaca-se quando estamos neste 

espaço, mas, no entanto, acaba por se misturar com o azul do plano de água do rio Tejo valorizando o resultado 

visual final. 

Na procura daquele que poderá ser o carácter único desta paisagem, foi-me difícil escolher, mas, na minha 

opinião, ele não é só a afirmação da forma com o tempo mas sim como isso influência a abertura que este 

parque ganha e tem. O desenho aqui aplicado cria enquadramentos únicos com a paisagem envolvente e com 

a própria paisagem, beneficiando toda a vivência que o espaço apresenta. O arquiteto paisagista João Nunes, 

enquanto projetista deste parque, afirma que o carácter único desta paisagem assenta, verdadeiramente, no 

facto de o tempo ser construtor. Para ele, a afirmação das formas construídas e da topografia, assim como os 

processos de sedimentação são o resultado de um tempo em constante mudança e criação. 

Sistematização dos dados recolhidos nos casos de estudo 

Neste capítulo de recolha e sistematização dos dados, pretende-se identificar e dar a conhecer o percurso 

evolutivo de cada paisagem enquanto conjunto de camadas e soluções, com repercurssões no presente e na 

imagem que cada caso de estudo apresenta. Procurou-se identificar os sinais e marcas que se apresentam e 

escondem, muitas vezes impercetíveis ao olho comum, mas que, cada vez mais no trabalho de um Arquiteto 

Paisagista, devem ser tidos em conta na altura do desenho, projeto, construção e manutenção dos espaços. 

Assim sendo, e através do reconhecimento da história e da vivência do espaço dos jardins da Fundação 

Champalimaud, na zona de Belém em Lisboa, identificam-se na paisagem diversos sinais, caracterizados aqui 

em três categorias: sinais existentes, sinais extintos ou simplesmente sinais ocultos com repercussões no 

visível. Deste modo, e como sinais existentes, salienta-se a manutenção, apesar de requalificado, do traçado 

exterior histórico criado pela engenharia para contenção do avanço do mar (doca de Pedrouços e frente 

marítima) e a abolição de alguma vegetação, na frente marítima para abertura de vistas por parte do dono da 

obra. Observa-se também, alguma fustigação de certos elementos arbóreos presentes na frente maritima e da 

espécie Pinus pinea devido à constante exposição a ventos e níveis de salinidade elevados. Em relação aos 

sinais extintos, falo dos sinais e vestígios do que era este espaço, que foram completamente abolidos. Pela 

análise da história do local, notamos que, no miolo do projeto, nada mantém a implantação e distribuição 

anterior de maneira que é, sem dúvida, hoje em dia uma nova e renovada paisagem a crescer com o tempo.  
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A parte possivelmente mais enigmática, neste projeto da Fundação Champalimaud, é a presença de alguns 

sinais ocultos explicados pelo processo construtivo e análise da obra, mas que não deixam de ter as suas 

repercussões no visível e na paisagem de hoje. Falo da notória diferença de crescimento entre alguns 

elementos arbóreos, ao longo da zona de enquadramento junto à Avenida Brasília, que, mesmo dadas as suas 

características fisiológicas distintas, não seria de esperar. A fraca qualidade do substrato e a exposição 

condicionam a paisagem, desde a sua própria base, não permitindo que estes elementos evoluam 

normalmente com o tempo. 

No que respeita ao projeto do complexo residencial de Alto dos Moinhos, pelo conhecimento da vivência do 

local e da inserção deste, podemos afirmar que um dos sinais que mais se destaca é a relação deste novo 

projeto com a cidade consolidada em volta. Embora este não seja um sinal característico do tempo, é, sim, da 

história do local. Para efeitos do tempo, observamos a estabilização da flora e a presença da fauna, nestes 

microclimas criados entre os edifícios. O facto de a vegetação já conseguir criar diferentes espaços de abrigo, 

tanto para os humanos como para os animais, mostra uma adaptação e crescimento que só o tempo poderia 

trazer e que não seria de controlável no momento projetual. 

Em comparação com o anterior, no outro complexo residencial estudado, a urbanização de Alcântara Rio, o 

reconhecimento e identificação dos sinais passam pela identificação dos traços da instalação do projeto 

desenhado e de que modo isso se relaciona com a nova história e vivência do espaço. Deste modo, 

identificamos a manutenção parcial, por parte da arquitetura, daquelas que seriam as fronteiras da antiga 

unidade fabril aqui instalada, assim como as ligações à cidade envolvente. Mas, mais importante do que isso, 

a maior marca da passagem do tempo, aqui identificada, é o auge da vegetação arbórea e arbustiva que 

desempenha, hoje, a plena função para a qual foi projetada. Também na vegetação, o estrato herbáceo 

desempenha aqui um papel essencial e caracteristico do tempo enquanto apropriação do espaço. As 

trepadeiras atingem agora já alguma dimensão, e com isso envolvem-se no edificado construído, concedendo-

lhe uma nova vida e textura. Identificam-se, ainda, alguns sinais não da passagem do tempo, mas da utilização 

dos espaços que, apesar de reduzirem a qualidade cénica da paisagem, não deixam de ser um bom indicador 

do seu uso e aceitação. 

No maior e mais complexo espaço estudado, o Parque do Tejo e do Trancão, apresenta, comparativamente 

com os outros casos estudados, o maior número de sinais e marcas da passagem do tempo e da vivência 

deste lugar que só poderiam ser atingidos caso este fosse, realmente, um caso de sucesso no panorama 

paisagista português. As preexistências deste espaço definiam uma grande desqualificação territorial e 

ambiental devido às atividades marcantes e, tristemente, características deste local, como o aterro sanitário e 

a ETAR de Beirolas, as unidades industriais desativadas, a apropriação indiscriminada para vazadouro, os 

níveis de poluição inaceitáveis no Trancão e os estaleiros afetos à empreitada de construção da Ponte Vasco 

da Gama. Este era o cenário há, aproximadamente dezanove anos atrás, numa área de proximidade imediata 

da Reserva Natural do Estuário do Tejo com potencialidades ecológicas e paisagísticas, hoje recuperada com 
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a introdução de uma zona de sapal, importante para a biodiversidade deste local. Esta zona, apesar de não 

ser natural e ter sido construída a posteriori, não inviabiliza a passagem de condição deste sítio enquanto 

quebra no contínuo da realidade lisboeta. Esta quebra, representa um sinal de naturalidade na paisagem em 

oposição ao carácter rígido, humanizado e urbano da cidade de Lisboa. Ao circularem neste espaço, as 

pessoas não só tomam contacto com esta mudança física do espaço como também com a interação deste 

com o rio e as marés. Tal perceção e troca de informação permite a cada utilizador uma diferente experiência 

e uma diferente vivência daquilo que é a realidade dinâmica deste local. 

Verificamos, ainda, nesta paisagem, que os condicionalismos preexistentes ao estabelecimento do parque não 

se restringem só aos anteriormente enunciados e que, pelo estudo das imagens aéreas existentes para este 

espaço entre 1965 e o ano 2000, figura 6 a 8, ocorre um apagamento parcial de algumas marcas sobre esta 

paisagem, o que nos permite perceber como este território foi sendo modificado e qual a sua contínua evolução 

no tempo. Um dos sinais que nos indica isso é o tipo de solo que condicionou e continua a condicionar as 

funções a instalar no terreno e que define a previsibilidade de ocorrerem assentamentos diferenciados, 

particularmente numa faixa substancial ao longo da margem e na zona norte junto ao Trancão. Existe assim, 

um reconhecimento das infraestruturas presentes, um uso positivo das mesmas e um consequente 

“deslizamento” do parque entre estas e o que é hoje a ponte Vasco da Gama. Outro sinal normalmente não 

avaliado prende-se com a aceitação e vivência do espaço, a qual verificamos ser ótima e com condições de 

se manter como tal. Além de cumprir as ambições ambientais, ecológicas e cénicas este é também um sucesso 

na integração e interação com a comunidade e visitantes. O uso deste espaço deixa marcas na paisagem e 

na vegetação que o tempo, por vezes, não é rápido o suficiente para as apagar, mas que, apesar de tudo, são 

marcas inequívocas de um bom e saudável desenvolvimento. 
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Figura 12 - Vista aérea Lisboa nos anos 80 (1980). Imagem cedida por PROAP/João Nunes. 

Figura 11 – Vista aérea Lisboa no ano 2000. Imagem cedida por PROAP/João Nunes. 

Figura 10 - Vista aérea Lisboa nos anos 60 (1965). Imagem cedida por PRAOP/João Nunes. 
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Evolução da estrutura verde 

No presente capítulo, pretende-se analisar o percurso de cada objeto de estudo desde a conceção à realidade, 

com um especial enfoque na vegetação e na forma como esta pode ser um dos melhores leitores da passagem 

do tempo e dos seus efeitos no visível.  

Deste modo, para os jardins da Fundação Champalimaud, na questão da evolução da vegetação, nota-se um 

fraco crescimento por parte de alguns elementos, principalmente, das espécies Jacarandá mimosifolia e Pinus 

pinea, quando comparados com o crescimento do restante elenco vegetal, o que torna muitas vezes os 

espaços de estadia pouco ou nada usados. Na busca de espaços agradáveis de estadia, as pessoas procuram 

as sombras, mas estas, ainda, não abrangem os espaços de clareira e de estadia definidos em projeto e 

concretizados em obra, pelo que os mesmos não são usados em pleno ou até de todo.  

Dada a idade deste projeto, tal poderia não ser de estranhar, mas, no entanto, não só o tempo afeta a evolução 

da vegetação, pois, numa série de decisões de projetos alheias às decisões e recomendações paisagísticas, 

o resultado da vegetação e o fulgor que esta poderia ter não estão a ser atingidos. De verificar, também, a 

morte de vários exemplares e o crescimento muito fraco doutros elementos de Tipuana tipu, Phytolacca dioica 

e Liquidambar styracifula que sofreram podas excessivas e que acabaram por não resistir ou, dificilmente, 

sobreviver a tal. Assim, e ao longo do projeto, encontramos resultados de uma má execução e manutenção 

que levaram a que, agora o resultado não seja o desejado. Ações como a inclusão, no solo de entulhos e lixos 

de obra que prejudicam o correto desenvolvimento dos exemplares vegetais plantados; o fornecimento de 

diversos exemplares arbóreos, arbustivos e herbáceos, respectivamente, de PAP, porte e contentor inferior ao 

aconselhado que tornam impossível atingir o resultado visual pensado e desejado; o não cumprimento, sem 

explicação aparente, dos planos de plantação, para o espaço exterior ou para os pátios privados, em termos 

de densidades de plantação, não plantação, substituição ou simples plantação de exemplares não 

contemplados em projeto, provoca graves fragilidades no desenvolvimento da paisagem e do ambiente 

idealizado. No entanto, casos opostos também se verificam como os exemplares mais bem desenvolvidos de 

Populus alba, junto à Avenida Brasília, plantados sobre um melhor substrato provavelmente próximo do 

recomendado, em condições técnicas especiais. 

À medida que o tempo passa após a execução de um projeto, vamos verificando, mais facilmente, os sinais 

de competição interespecifica entre diferentes espécies, assim como as espécies que mais beneficiam da 

exposição e clima estabelecidos. Assim sendo, no projeto do complexo residencial de Alto dos Moinhos, de 

acordo com as diferentes tipologias de projeto (circulação, jardim urbano e praça) aplicadas, verificamos curvas 

de crescimento bastante distintas entre os espaços. Nos espaços de circulação em geral, muitas vezes 

privados de luz solar direta pela arquitetura, os elementos arbóreos estão, ainda, pouco desenvolvidos e com 

uma curva de crescimento abaixo do que seria o normal e esperado. No entanto, em oposição, nos espaço de 

circulação e estacionamento orientados a sul ou sul-norte, o crescimento vegetativo decorre de acordo com o 

previsto criando, hoje em dia, algumas sombras e diferentes ambientes apreciados pelos residentes e 
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utilizadores destes espaços. Um dos poucos casos de desaparecimento de vegetação ocorre na zona sul do 

complexo, junto à rua I, onde foi projetado um talude estabilizado em solcalcos, com recurso a muros de 

gabiões, no qual quase toda a vegetação foi desaparecendo por completo ou está, hoje, em condições de 

muito fraco crescimento. Tal fenómeno poderá ocorrer por razões de falta de manutenção ou pelo facto do 

talude estar orientado a norte e isso não permitir a melhor das exposições solares requeridas, normalmente, 

pela vegetação. Também, com o decorrer do tempo acabou por se verificar, de acordo com os ficheiros de 

correspondência consultados, que o desenvolvimento e estado fitossanitário de alguns exemplares de Betula 

pendula, existentes no passeio norte da rua E, não eram os desejáveis, chegando grande parte delas a morrer 

e obrigando à sua substituição por diversas vezes. Nesse sentido, e em resultado da constatação de que a 

espécie não teve a adaptação pretendida ao local em questão e com o intuito de uniformizar a arborização 

deste arruamento, foi realizada pela equipa de trabalhos a substituição destas seis árvores por exemplares da 

mesma espécie, existente no passeio sul da mesma rua, Celtis australis. 

Nos espaços de jardim urbano criados pelos edifícios e de exposição solar a sul, a vegetação tem um 

crescimento exímio quer seja nas margens do canal de água criado, demonstrado pelas espécies arbóreas e 

arbustivas, quer nas espécies herbáceas que cobrem, maioritariamente, as modelações artificiais criadas. Hoje 

observamos que a evolução desta vegetação, em específico tornou estes espaços mais uniformes e suaves. 

No espaço de praça e ligação à envolvente, dadas as espécies vegetais escolhidas de crescimento lento e 

grande porte, este espaço não desempenha, hoje, plenamente, a função proposta, pois os espaços de estadia 

que seriam de estar sujeitos a alguma sombra, não o estão, afastando as pessoas para os restantes espaços 

do complexo. Muitas vezes este espaço só é utilizado quando a sombra projetada da arquitectura o permite. 

Como seria de esperar, num projeto dentro da janela temporal “Jovem adulto”, 10 a 15 anos, o crescimento 

das espécies escolhidas desenvolveu-se da melhor forma, mesmo após toda a controvérsia gerada aquando 

do projeto de execução, com a aposta em elementos arbóreos de elevado porte sobre uma pequena camada 

de substrato assente em lajes de betão. Dadas as premissas aqui descritas, seria de esperar um 

desenvolvimento fraco e lento, mas tal não aconteceu apresentando hoje um vigor exemplar e um porte 

invejável. Observamos o crescimento dos exemplares de Jacaranda mimosifolia e Tilia tomentosa nos espaços 

de praça entre edifícios a atingirem a cota dos últimos andares (dezoito metros) proporcionando, assim, a todos 

os habitantes um cenário verde e agradável, a partir da sua janela, independentemente da cota do seu 

apartamento. O crescimento de certas herbáceas como a Hedera hélix, em torno da preexistente chaminé em 

tijolo, confere um carácter industrial vivo e naturalizado que só é conseguido pela mistura projetual destes 

elementos. Também, aqui, observamos a evolução do espaço e continuaremos a observar até que este 

elemento inerte seja absorvido pela dinâmica e vivacidade da vegetação envolvente. Em oposição ao 

crescimento exemplar das espécies enumeradas, a espécie Gingko biloba, enquanto utilizada como árvore de 

arruamento, não estará a ter o desenvolvimento esperado provavelmente pela elevada exposição à poluição e 
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ao tráfego automóvel, bastante intenso na Avenida de Ceuta e às várias horas de sombra proporcionadas pela 

arquitetura. 

No único projeto de estado “Adulto” estudado, o parque do Tejo e Trancão, dada a sua imensa área de 

intervenção (noventa hectares) foi selecionada uma área mais reduzida (Anexo B4.1) para análise e obtenção 

de dados específicos sobre a evolução da vegetação neste caso estudado. Assim, esta área, normalmente 

designada por área central, caracteriza-se pela proximidade a vários equipamentos e ambientes do parque, 

nomeadamente, o parque de atividades lúdicas e de desportos radicais, o centro de artes, campos de ténis, 

piscinas e todos as outras estruturas de apoio às mesmas. Esta área, é também, caracterizada pela presença 

da zona de sapal e da ponte Vasco da Gama. 

Na área total do parque, a resposta da equipa de projeto à questão de como abordar o processo dinâmico de 

alteração de um parque pela vegetação, ao longo do tempo, foi solucionado através da aplicação de diferentes 

características ambientais conforme a modelação do terreno proposta. Deste modo, o projeto foi trabalhado no 

sentido de radicalizar essas diferenças, com o contraste da vegetação implantada nas faces voltadas a norte 

e nas faces voltadas a sul. Assim, o tempo não só é afirmador da força deste parque como também das 

intenções de projeto. O tempo, aqui, é energético e elemento perturbador, acentuando a diferença das 

condições ambientais e as diferenças, pela vegetação, entre as realidades visuais e de desenho. Conforme o 

já referido anteriormente, aqui mais que nos outros projetos estudados, o tempo constrói o próprio parque em 

vez de contrariar uma ação que tem de ser continuamente redesenhada através da manutenção. O efeito do 

tempo, enquanto elemento construtor principal proporcionou, um crescimento da vegetação de acordo como o 

previsto e o estipulado. No entanto, infelizmente, a este pensamento de tempo construtor não se juntou a pouca 

manutenção exigida pelo que, em alguns casos, verificamos o desaparecimento de alguns exemplares 

arbustivos das margens norte dos taludes, o que provoca uma paisagem cénica menos agradável e não 

convidativa. Locais onde, em tempos, observamos um revestimento vegetal contínuo, hoje em dia verificamos 

diversas falhas nas quais nunca foram feitas retanchas. 

Dado o período temporal do parque, a vegetação está hoje enraizada no espaço e realizou, por seleção natural 

e competição intra e interespecífica a adaptação de umas espécies ao invés de outras. Deste modo, considera-

se um dos exemplos mais bem conseguidos na Arquitetura Paisagista portuguesa e no qual se espera a 

continuação da evolução, possivelmente com a ajuda da mão do homem, quando o projeto entrar num período 

de senilidade e decadência florística. 
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De acordo com a temática anteriormente aprofundada, observei, então, aqueles que poderão ser alguns 

problemas recorrentes com a vegetação, tanto nos casos de estudo como na Arquitetura Paisagista em geral, 

enquanto associados à maturação no tempo. Os problemas foram enumerados e sintetizados através de 

tabelas e de alguns gráficos concetuais, apresentados de seguida (tabela 1 e gráficos 2 a 4). 

Da análise da tabela e gráficos precedentes, retiramos que ambos os extremos dos casos de estudo 

analisados, em termos de momento projetual e obra, são os elementos nos quais se verifica a presença do 

maior número de problemas recorrentes com a vegetação. No entanto, isto já seria algo expectável, pois são 

projetos que, no caso dos jardins da Fundação Champalimaud, ainda se estão a estabelecer e conquistar o 

seu espaço, no tempo, e, no caso do Parque do Tejo e do Trancão, dada a sua idade mais avançada, já 

apresenta em si efeitos da senilidade da vegetação e marcas profundas da passagem do tempo e manutenção 

do espaço. 

Tabela 1 - Quadro síntese da presença dos problemas recorrentes com a vegetação em Arquitetura Paisagista nos quatro 
casos de estudo: 1 – Fundação Champalimaud; 2 – Complexo residencial de Alto dos Moinhos; 3 – Complexo residencial 
Alcântara Rio; 4- Parque do Tejo e do Trancão. 

Gráfico 2 - Gráfico conceptual da predominância de cada problema no complexo residencial de Alcântara Rio e no Parque 
do Tejo e do Trancão. Elaborado pelo autor. 

Gráfico 3 - Gráfico conceptual da predominância de cada problema na Fundação Champalimaud e no complexo 
residencial de Alto dos Moinhos. Elaborado pelo autor. 
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Assim, o caso que apresenta algumas questões na complementaridade entre modelação do terreno e respetivo 

revestimento vegetal é o parque do Tejo e do Trancão, facto que se torna bastante notório pela, por vezes, 

falha na conformidade de escala ou por uma demasiada compartimentação resultante de manchas 

monoespecíficas arbustivas. Dentro do mesmo problema, também, encontramos por vezes algumas situações 

nas quais a topografia não se conserva devido à omissão ou à falta de manutenção, embora, nos taludes 

relvados, se observe uma conservação bastante satisfatória pela estabilidade existente dada pela permanência 

e manutenção simples do revestimento herbáceo. De notar que, por vezes, a degradação da topografia nos 

taludes ocorre não só pela perda do revestimento arbustivo, mas também pela utilização de alguns elementos 

arbóreos como o Pinus pinea, que, nos taludes pronunciados, não consegue desenvolver da melhor forma o 

seu sistema radicular e, com isso, acaba por modelar e degradar a topografia. 

Relativamente à desadequação de espécies na formação e conservação de maciços de revestimento 

compacto, consideram-se os casos mais notórios como Parque do Tejo e Trancão e os jardins da Fundação 

Champalimaud. No método de trabalho do atelier PROAP, existe já normalmente, a preferência por espécies 

e variedades compactas como, por exemplo, Erica carnea, Viburnum tinus ‘Compactum’, Lantana 

montevidensis, Pittosporum tobira ‘Nanum’, entre outras. No entanto, por vezes, ocorrem algumas situações 

nas quais os resultados obtidos nem sempre são os desejados. No caso dos jardins da Fundação 

Champalimaud, é de referir o canteiro mono-específico de Tradescantia palida ‘Purpurea’, e, no caso do Parque 

do Tejo e do Trancão, as plantações de Arbutus unedo. Para ambos os casos, as plantações iniciais deveriam 

ter sido bastante mais densas ou, então, segundo a lógica, com exemplares de maior calibre e compasso mais 

largo para uma maior uniformidade e compactação do revestimento existente. 

Gráfico 4 - Percentagem de ocorrência nos casos de estudo para cada problema analisado. Elaborado pelo autor. 
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No que respeita à contiguidade de espécies com taxas de crescimento desfasadas e das quais se esperam 

comportamentos semelhantes, identifica-se em quase todos os casos estudados, este problema, 

nomeadamente nos jardins da Fundação Champalimaud nos quais, apesar da proposta de associação de 

plantas ter sido elaborada com a preocupação de proporcionar um futuro equilibrado ao sistema com ritmos 

de crescimento aproximados, infelizmente, por questões externas à vegetação em si, tal não se verifica e, por 

isso, observamos alguns desfasamentos e sobreposições precoces, como é o exemplo da dinâmica observada 

entre os exemplares de Jacarandá mimisifolia e Populus alba, gráfico 5. Neste caso, o crescimento observado 

para a espécie Populus alba, é próximo daquele que será o seu crecimento óptimo, enquanto que, no caso 

dos Jacaranda mimosifolia estes estarão a ter um crecimento muito abaixo do esperado podendo inclusive 

resultar numa morte bastante prematura de alguns elementos.  

No parque do Tejo e do Trancão, observamos, notoriamente este problema na relação que se estabelece entre 

alguns elementos de Quercus suber e de Pinus pinea que, como têm taxas de crescimento díspares, gráfico 

Gráfico 6 – Gráfico concetual da curva de crecimento ótima e a curva de crescimento observada no Parque do Tejo e do 
Trancão. Elaborado pelo autor. 

Gráfico 5 - Gráfico concetual da curva de crecimento ótima e a curva de crescimento observada nos jardins da Fundação 
Champalimaud. Elaborado pelo autor. 



FCUP 
O Tempo na construção e desenvolvimento da Paisagem 

34 

 

6, é claramente observável a desproporção entre os elementos e como isso afeta o contínuo arbóreo 

apresentado. Neste caso, o porte mais desenvolvido dos elementos de Pinus pinea bloqueia a luz necessária 

ao desenvolvimento vegetal e com isso produzem uma influência directa no resultado final observável. No 

complexo residencial de Alto dos Moinhos, gráfico 7, observamos uma disparidade de crescimento entre duas 

diferentes espécies usadas como árvores de arruamento, nomeadamente, Chorisia speciosa e Celtis australis. 

Neste caso, a primeira espécie referenciada foi rejeitada pela câmara e substituída pela segunda na maior 

parte dos arruamentos do projecto. No entanto, como ainda encontramos alguns exemplares de Chorisia 

speciosa junto ao estacionamento da rua I num canteiro estabilizado com muros de gabiões, numa perspectiva 

de análise comparativa, verificamos que estas apresentam um desenvolvimento bastante forte ao invés da sua 

substituta e por isso o aspecto visual e espacial de hoje poderia ser bem diferente do aringido com a 

substituição. E, no caso do complexo residencial de Alcântara Rio, nota-se uma grande disparidade de taxa de 

crescimento entre os exemplares de Gingko biloba e Tilia cordata, gráfico 8, plantadas ambas as espécies 

Gráfico 7 - Gráfico conceptual da curva de crescimento ótima e a curva de crescimento observada nos jardins do 
complexo de Alto dos Moinhos. Elaborado pelo autor. 

Gráfico 8 - Gráfico conceptual da curva de crescimento ótima e a curva de crescimento observada nos jardins do 
complexo de Alcântara Rio. Elaborado pelo autor. 
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como árvores de arruamento e nas mesmas condições adversas de base (excessivos níveis de poluição, 

longos períodos de sombra e pouca quantidade de substracto) mas, da qual se destacam os exempalres de 

Tilia cordata pelo facto de apresentarem um desenvolvimento francamente superior e por isso mais apreciado. 

Pela análise dos compassos de plantação e sua relação com as taxas de crescimento, observamos que, no 

geral, este não é um problema nos casos estudados até porque foram executados tendo em atenção os 

critérios e objetivos pretendidos, o porte na maturidade de cada espécie e a sua taxa de crescimento. 

Esporadicamente, observamos, em todos os casos competitividade interespecífica e um compasso de 

plantação, agora, um pouco esparso, mas nada de muito relevante para a paisagem do lugar. Como solução 

para este problema, seria de esperar, especialmente em projetos mais novos, uma densificação inicial para 

favorecer um revestimento precoce e a supressão da competitividade das infestantes, mas, que 

eventualmente, seria alvo de frequentes encargos de manutenção a médio prazo, assim como de abates e 

substituições precoces. 

No caso da resposta dos elencos vegetais e suas espécies à exposição solar desfavorável, o caso que 

apresenta, mais, este problema deverá ser o parque do Tejo e do Trancão pela utilização, por vezes, do mesmo 

elenco vegetal em situações de diferentes graus de exposição solar, como a diferença entre o caso da 

utilização de Teucrium fruticans e Rosmarinus officinalis sob um coberto arbóreo maioritariamente de Pinus 

pinea, e a utilização das mesmas duas espécies em zonas descobertas e orientadas a sul. Neste caso e nos 

outros identificados na tabela, com o avançar do crescimento do estrato arbóreo aumenta a necessidade de 

substituição do coberto vegetal, justificado numa fase inicial de desenvolvimento, mas que, com a formação 

de um coberto arbóreo denso, bloqueia as condições solares favoráveis ao desenvolvimento deste estrato 

arbustivo. Ou, então, o projeto deverá refletir a evolução das copas das diferentes espécies arbóreas, com a 

utilização de massas herbáceo-arbustivas de espécies tolerantes ou adaptadas à plena exposição solar 

imediata, e que sejam, preferencialmente, tolerantes à sua redução progressiva. 

No que respeita às transições entre espécies e tipologias vegetais, em textura, cor, forma e porte, qualquer 

projeto deverá criar limites claros entre tipologias inertes e vegetais, e entre as próprias tipologias vegetais, de 

tal forma que as espécies de transição deverão ter características volumétricas, texturais e cromáticas 

claramente diferenciadas. Este problema observa-se um pouco por todos os projetos em estudo, mas, no 

projeto residencial de Alto dos Moinhos, talvez pela não relação de proximidade com o utilizador, por vezes a 

transição entre o relvado e os maciços arbóreo-arbustivos junto à água não se processa de um modo 

progressivo, mas, de um modo abrupto. 

Além do estudo efetuado referente aos problemas recorrentes com a vegetação nos casos de estudo e na 

Arquitetura Paisagista, elaborou-se também um outro estudo com vista á comparação do número de elementos 

arbóreos existentes num momento zero e no momento hoje. O momento zero corresponde a um momento de 

conclusão de obra (Anexo B1.3, B2.3, B3.5, B3.7 e B4.4) e o momento hoje corresponde ao observável nos 

dias de hoje nos casos de estudo escolhidos (Anexo B1.4, B2.4, B3.6, B3.8 e B4.5). Pela avaliação dos valores 
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totais e de distribuição por diferentes espécies, gráfico 9, e as diferentes plantas em anexo podemos observar 

de que modo a evolução da vegetação arbórea influência a arquitetura do espaço na abertura de novas 

clareiras e no rompimento do caráter formal de plantação imposto no momento obra.  

Apesar da análise aqui feita, detalhadamente, aos problemas recorrentes com vegetação tanto arbórea como 

arbustiva existente nos casos de estudo, tal não é de todo preocupante, pois acabam por ser situações pontuais 

que passam despercebidas, muitas vezes, graças à restante harmonia do espaço. Assim, para um melhor 

trabalho na paisagem através dos vários estratos de vegetação, salvo casos excecionais de comprovada 

capacidade de manutenção, os sistemas vegetais projetados deverão ser, sempre, tão resistentes e resilientes 

quanto possível e, sobretudo, caracterizarem-se pela máxima longevidade, independentemente de retanchas, 

substituições e podas de rejuvenescimento. 

  

Gráfico 9 – Gráfico comparativo entre o número total de elementos arbóreos existentes nos diferentes espaços 
no momento obra e no momento hoje. Elaborado pelo autor. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na nossa sociedade de hoje em dia, cada vez mais móvel e nómada, quando conhecemos, efetivamente, um 

local? Esta é a pergunta que nos fazemos antes de tecer qualquer conclusão no que respeita ao efeito do 

tempo na paisagem. Por outras palavras, de quanto tempo necessitamos para nos identificarmos com um 

lugar? E para o compreendermos? Será que ainda somos capazes de fazer isso? Atualmente verificamos que, 

cada vez mais, o Homem tem menos tempo para criar raízes e assentar, para experienciar e viver um lugar e, 

com isso, integrá-lo em si. Compreender, de certa forma, um lugar pela sua qualidade visual é algo bastante 

acessível a qualquer pessoa, mas, no entanto, “sentir” esse lugar requer algo mais: requer uma troca dinâmica 

entre o utilizador e a paisagem, pela partilha de experiências enquanto momentos fugazes e únicos ou 

momentos cíclicos diluídos no tempo. Deste modo, a paisagem apreende-se pelo subconsciente que mistura 

uma série de sons, cheiros, vistas, emoções, memórias, sentimentos armazenados pelo tempo e 

materializados em nós.  

Será por isto que, infelizmente, hoje em dia, o tempo ainda é uma dimensão que não tem grande lugar para 

discussão no momento projetual em Arquitetura Paisagista? Será que está em causa a compreensão do 

relacionamento causa-consequência destes dois elementos, tempo e paisagem, ou é, simplesmente, algo 

desconhecido? Na minha opinião, não penso que seja algo desconhecido, mas, no entanto, é algo que 

enquanto projetistas conhecemos apenas inconscientemente. De acordo com Yi-Fu Tan (1983), esta questão 

é um problema de múltiplas e complexas abordagens como a compreensão do tempo na evolução e na afeição 

ao espaço com o mesmo em oposição à revelação do espaço com o tempo, ou mesmo, como produto do 

tempo. Desta forma, é necessário cada vez mais pensarmos em projetos dinâmicos e elásticos que reduzam, 

desde logo, o atrito entre o existente e a evolução.  

A paisagem é mutável com o tempo e conhece, num determinado ponto, a estabilidade. No entanto, nem neste 

ponto o Homem a domina completamente e, uma vez terminada a estabilidade, este, apenas, a poderá prever 

e acompanhar. Assim sendo, que consequências ou benefícios surgem daqui para o Homem enquanto gestor 

e utilizador da paisagem? Tal resposta poderá ser dependente de cada indivíduo, mas devemos ser capazes 

de definir quais os fatores que devem estar, à partida de qualquer projeto, complemente fechados à evolução 

e que, por isso, podem ser cumpridos na sua totalidade no tempo zero, e os outros fatores que serão, sempre, 

variáveis voláteis no tempo e no espaço. Em suma, os benefícios de produzir e trabalhar com uma paisagem 

maleável são a liberdade de criação e imaginação e o rompimento das barreiras formais do espaço e da 

energia, dentro deste e para fora deste. 

Pretende-se, então, com o relatório aqui apresentado, que as sua temática seja, cada vez mais, preocupação 

e parte integrante dos debates de planeamento e projeto em Arquitetura Paisagista e noutras áreas do 

planeamento ambiental. O debate deverá, assim, incidir sobre perguntas como: que conhecimento é este que 

temos, no momento atual, de espaço e de que forma este evolui na reta do tempo? Qual é a sua meta e qual 

o limite? Quais são as ligações entre as relações pessoais, por um lado, e os valores espaciais e as relações 
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de distância, por outro? De que forma é que o espaço se vai alterar com o tempo e, com isso, responder às 

necessidades dos seres humanos que nele habitam? De que modo podemos articular o tempo linear e 

irreversível da vida vegetal com a definição e mensuração do espaço? 

Com estas e outras questões, verificamos que, então, as nossas paisagens, antigas e futuras, não podem 

deixar de ser geridas de uma forma espacio-temporal dinâmica que reconheça as marcas dos sinais do tempo 

para melhorar a intervenção e a criação humana controlando o desenrolar das paisagens. Na nossa atividade 

profissional, há a necessidade de se criar uma posição envolvida na projeção e construção da paisagem que 

reflita a noção de tempo e da passagem do tempo no espaço e na sua vegetação. Desta forma, conseguiríamos 

introduzir, no pensamento projetual, a noção de tempo bem como de qualidade com o tempo. Seria algo flexível 

e adaptável, com princípios interventivos para prevenir o aparecimento de desigualdades associadas à 

maleabilidade da vegetação, mas considerando a noção de igualdade no espaço e no tempo. Estaremos, 

então, obrigados a discutir e incutir novos conceitos no projeto de paisagem como: “utilizadores temporários”, 

“habitats temporários”, “espaços temporários”, “paisagem temporária”, entre outros. Deveremos pensar o 

utilizador como um utilizador temporário, numa paisagem maleável que requer uma atitude projetual e de 

manutenção adaptada ao ritmo de cada paisagem (Gwiazdzinski, s.d.). 

Os problemas, aqui determinadas, recorrentes da passagem do tempo e do uso da vegetação, tanto nos casos 

de estudo analisados como na Arquitetura Paisagista em geral, são, de certa forma, concetuais e abstratos, 

pois requerem algo que vai para além da resolução pela técnica ou pelo desejo. De certa forma, esta poderá 

ser a distinção entre uma abordagem arquitetónica e uma abordagem paisagística. A arquitetónica como algo 

objetual nas suas transformações e no seu trabalho, na qual o objeto, como ponto central, parece dissociável 

da realidade, em oposição à paisagística na qual o objeto faz parte do espaço e das relações com a realidade 

e o futuro, em termos de espaço e de tempo. Em suma, “projectar com sucesso em Arquitetura Paisagista 

passa por admitir que o tempo é de facto um escultor na Paisagem, ou talvez o seu maior escultor” (Nunes, 

s.d.c). 
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REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE AS NOÇÕES BÁSICAS DE: 

PAISAGEM, TEMPO E SINAIS 

 

Paisagem 

Paisagem corresponde ao complexo tecido de relações que se estabelecem num território, entre os diferentes 

universos do suporte físico, e entre este e as comunidades estabelecidas. De realçar a diferença fundamental 

entre os termos, todos traduzíveis como paisagem, correspondentes à cultura anglo-saxónica e à cultura greco-

latina: enquanto para os primeiros, a expressão encerra, sempre, uma referência à terra e não a território 

enquanto domínio do homem, suporte, mas, sobretudo, universo de apropriação – Landscape, Landshaft, etc 

(Nunes, 2010). 

Noção de paisagem 

A palavra Paisagem provém do latim pagus que significa território cultivado (Rosa & Ribeiro, 2012) e, na 

Europa, tem origem anglo-germânica, datada de 500 AC. Significava uma paisagem agrícola retirada da 

floresta original, como uma clareira com animais, cabanas, campos e cercas.  A paisagem, desde o início dos 

tempos, significa um artefacto resultante da ação do Homem e ao qual estão associados valores culturais 

(Taylor, 2008), ou seja, o resultado da ligação e interação entre a Natureza e o Homem (Magalhães, 2007b). 

No entanto, o conceito de Paisagem começou a ser usado, com frequência, só  no final do séc. XVI e princípio 

de XVII, primeiramente como fundo artístico nas pinturas holandesas e, depois, quando veio substituir o termo 

Lugar que, então, significava um território de características particulares e única. (Rosa & Ribeiro, 2012). 

De acordo com J. B. Jackson (1984) em Discovering the Vernacular Landscape, a definição de paisagem é 

“uma porção de superfície da terra que pode ser abrangida com o olhar” e, com W. G. Hoskins em The Making 

of the English Landscape, “a paisagem é para aqueles que a sabem ler corretamente o registo histórico mais 

valioso que possuímos” (Taylor, 2008). A Paisagem passou a constituir a forma que a superfície da Terra 

assume enquanto resultado da dinâmica entre os múltiplos fatores abióticos e bióticos, que sobre ela atuam, 

incluindo o Homem (Magalhães, 2007b). De acordo com a autora supracitada, “o significado de Paisagem 

evoluiu de um objeto de essência própria, para um que tem de ser interpretado e descodificado de modo a 

identificar aquilo que não é visível” (Rosa & Ribeiro, 2012). Também na transcrição, para direito nacional, da 

Convenção Europeia da Paisagem em 2005, esta reconhece, enquanto conceito, a paisagem como "uma parte 

do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores 

naturais e ou humanos" (art. Iº
 
a). (Magalhães, 2007b) Nesta perspetiva, Gonçalo Ribeiro Telles afirma que 

paisagem é onde os lugares assumem valores paisagísticos de significado próprio, no seu ambiente local e 

nacional, que, como tal, são tradicionalmente entendidos pelas gerações (Telles, 2003). 



FCUP 
O Tempo na construção e desenvolvimento da Paisagem 

45 

 

Assim, o significado de Paisagem evoluiu, com o tempo, de uma definição simples, considerada  como o que 

se vê e que é caracterizado por isso, para algo que se vê, mas que não é caracterizado por isso e, sim, pelo 

que não se vê (Magalhães, 2007b). Nesta aceção, vemo-la com os nossos olhos, interpretamo-la com a nossa 

mente e atribuímos-lhe valores por razões meramente intangíveis, como afirmava Donald Meining em The 

Interpretation of Ordinary Landscapes: “A paisagem é definida pela nossa visão e interpretação da nossa 

mente” (Taylor, 2008). 

Paisagem sistema 

Neste sentido, tomamos, como ponto de partida para o estudo da paisagem, a sua descrição, enquanto dado 

percetível (Coelho, 2009). Qualquer estudo da paisagem não pode ser feito dissociado da experiência percetiva 

pois, num projecto de Arquitetura Paisagista, essa é a nossa forma de comunicação e integração de e no 

espaço. Fazemo-lo pelas emoções, dúvidas, e pelas surpresas e descobertas que o espaço, eventualmente, 

consegue fazer viver (Nunes, 2010).  

Mas não só o intangível condiciona a paisagem e a sua imagem, também “os factores ecológicos, 

nomeadamente a morfologia do terreno, a geologia e litologia, o valor ecológico do solo, a fauna e flora 

associados ao clima, entre outros conjugados com os factores culturais, nomeadamente patrimoniais, 

condicionam e modelam em permanência a Paisagem” (Rosa & Ribeiro, 2012). Desta forma, o conhecimento 

e conceção prática da paisagem vão sendo, sucessivamente, substituídos por um conhecimento profundo dos 

seus elementos e das relações estabelecidas entre eles (Magalhães, 2007b). 

Agora, ao refletirmos sobre o termo paisagem e o seu significado, constatamos que ela é, completamente, 

desligada da ideia de espaço, mas que, ao mesmo tempo, é muito mais do que um simples pedaço de espaço. 

A paisagem é uma transformação dinâmica e o resultado de uma inscrição contínua de marcas e sinais 

(NUNES, s.d.a) que contam a história das pessoas e dos lugares, num sentido de continuidade e de fluxo de 

tempo (TAYLOR, 2008). De acordo com Julian Pallasmaa, “nós temos nas paisagens pedaços escondidos e 

projetados das nossas próprias vidas” (Pallasmaa, 2009). Tal ideia traduz a paisagem em algo mais do que 

um simples pedaço do espaço que a vista alcança. Esta é, sim, um pedaço único de tempo (Nunes, s.d.c). 

 

Tempo 

Noção de tempo 

O que é o tempo e quando surgiu? Antes ou após a criação do Universo? Será essencial – como argumentava 

Henri Bergson – ou será acessório – como afirmava Albert Einstein? Ou será, como dizia Aristóteles, apenas 

o estudo do movimento enquanto  perspetiva do antes e do depois? (Prigogine, 2008). Independentemente 

disso, Santo Agostinho afirmava que, se nada passasse, não poderia haver tempo passado, que, se não 

houvesse acontecimentos, não haveria tempo futuro e que, se nada existisse no momento,  então, não haveria 
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tempo presente. Deste modo, Santo Agostinho pergunta como podem existir tais tempos, passado e presente, 

se um já não existe e o outro ainda não aconteceu (Agostinho, 2001). 

Aristóteles já analisara o problema do tempo e compreendera que este era “a medida do movimento na 

perspectiva do antes e do depois” (Prigogine, 2008), já que a sucessão dos tempos é uma sucessão infindável 

de instantes não simultâneos, uma vez que “todo o passado é repelido pelo futuro, que todo futuro segue o 

passado, que tanto o passado como o futuro tiram seu ser e seu curso daquele que é sempre presente” 

(Agostinho, 2001). Nesta perspetiva de sucessão, Jorge Luis Borges afirmava que “o tempo enquanto entidade 

é uma falsa ilusão, uma vez que o tempo é facilmente refutável no campo sensorial, mas não o é no campo 

intelectual do qual a essência do conceito de sucessão parece inseparável” (Borges, 1946). 

Outro dois defensores e estudiosos da existência do tempo foram George Berkeley que, em Principles of 

Human Knowledge, afirmava que o tempo não é mais do que “uma sucessão de ideias na nossa mente, a qual 

flui uniformemente e na qual participam todos os seres” e David Hume que dizia que a sucessão do tempo é 

“uma sucessão de momentos indissociáveis” (Borges, 1946). Deste modo, movemo-nos através do tempo 

entre o passado e o futuro, sem um momento e espaço específico para o presente. O presente não existe 

enquanto elemento puro e fechado, uma vez que é feito de pequenas contaminações do passado e do futuro. 

O tempo presente funciona como a reunião dos diferentes tempos, tanto físicos como emocionais, e de 

diferentes interpretações (Nunes, s.d.c).  

Desenvolvimentos no estudo da irreversibilidade dão-nos, hoje em dia, uma perspetiva diferente da, até aqui, 

apresentada. Nessa perspetiva, verificamos que os fenómenos irreversíveis “dão origem a novas estruturas e, 

a apartir do momento em que aparecem novas estruturas como consequência da irreversibilidade, já não nos 

é permitido acreditar sermos os responsáveis pelo aparecimento da perspectiva do antes e do depois” 

(Prigogine, 2008). A partir deste pensamento, temos, hoje, uma visão díspar da defendida por Einstein - que o 

tempo irreversível é uma utopia. 

Josiah Royce, em The World and the Individual, acreditava no tempo enquanto feito por tempo, de modo a 

que, “tudo o que vai acontecendo agora e posteriormente é também uma sucessão” (Borges, 1946). Desta 

forma, “nasce então do que ainda não existe, atravessa o que não tem duração, e corre para o que não existe 

mais”. Assim sendo, existem três tempos na nossa mente: “o presente do passado, o presente do presente e 

o presente do futuro. (...) O presente do passado é a memória; o presente do presente é a percepção direta; e 

o presente do futuro é a esperança” (Agostinho, 2001). 

Na natureza, os processos mais naturais acontecem de acordo com o tempo (Prigogine, 2008) e medimo-lo 

no momento em que ele passa. Mas “é o tempo que passa que medimos quando o percebemos passar?” 

(Agostinho, 2001), ou é, afinal, outro passado e futuro?  

Dois tempos 

Para Aristóteles e Newton, o tempo era algo absoluto e definido, como o intervalo decorrente entre dois 

acontecimentos, que seria igual para qualquer observador. No entanto, Einstein surgiu, posteriormente, com 



FCUP 
O Tempo na construção e desenvolvimento da Paisagem 

47 

 

uma nova conceção, não totalmente desligada do espaço e que se tornou numa espécie de quarta dimensão 

chamada espaço-tempo. “Esta nova concepção tornou o tempo relativo e dependente do referencial do 

observador”. Tal teoria pressupõe a aceitação de um espaço-tempo dinâmico, em constante mutação, passível 

de ser alterado por qualquer movimento e com repercussões infinitas no efeito das forças e movimento dos 

corpos. Desta forma, Einstein defendia que a noção de tempo está, intimamente, associada à duração das 

coisas e do tempo como algo posterior, futuro e, inevitavelmente, algo presente. (Nunes, s.d.c). 

De acordo com João Nunes, num mundo que vive e evolui cada vez mais rápido, a Arquitetura começa a ser, 

cada vez mais, uma criação de imagens fantásticas e intemporais, na qual, por vezes, nem cabe o tempo de 

construção da estrutura, “um tempo onde a materialidade não entra e, por isso mesmo, um tempo sem espaço 

para se afirmar” (Nunes, s.d.c). A continuidade temporal é, sem dúvida, algo essencial para se perceber e 

distinguir o método tradicional da Arquitetura e a abordagem aplicada à paisagem. Nestes campos, tempo é 

aquilo com que trabalhamos e que marca a diferença, seja no método ou no objeto e imagem final. Desta 

forma, podemos afirmar que a paisagem e a arquitetura são um bocado de tempo (Nunes, s.d.a), no qual este 

tanto tem um papel destrutivo como construtivo (Prigogine, 2008). 

Tempo na vegetação 

Ao observarmos tudo o que nos cerca, temos, igualmente, a noção de um tempo, como tempo de 

aparecimento, desenvolvimento e degradação do que nos rodeia. Exemplo disso é a vegetação e os seres 

vivos que se desenvolvem até ao ponto de maturidade, a partir do qual entram num estado de senilidade até 

à  morte. Neste caso, o tempo avança num só sentido, de modo que a irreversibilidade explicada por Ilya 

Prigogine, enquanto direção de uma reação, poderá ser simples de entender, mas torna-se complexo quando 

falamos de algo como a respiração, fotossíntese e  reprodução dos seres vivos (Nunes, s.d.c). 

 Neste ponto e para os propósitos de mensuração, considera-se o tempo intimamente ligado e regulado pelos 

ritmos biológicos, assim como  as periodicidades observáveis da natureza (Tuan, 1983). 

Deste modo, na natureza, sabemos pela termodinâmica que a direcção de qualquer reação é feita no sentido 

do equilíbrio e da dissipação da energia e aumento da entropia. Pela primeira e segunda lei da termodinâmica, 

percebemos que a presença humana não é elemento fundamental, na organização dos acontecimentos na 

linha do tempo, para definir os três momentos referidos anteriormente – passado, presente e futuro.   

Deste modo, o que procuramos com um projecto, em Arquitetura Paisagista, é encontrar um sistema que 

funcione como um princípio ativo enquanto elemento de condução pelo tempo, para uma sucessão contínua 

de imagens que a própria paisagem vai gerindo, baseada nas suas necessidades e condicionantes (Nunes, 

2010). O tempo biológico, característica da existência humana, é definido pela sequência programada dos 

ciclos da vida da natureza, sobre a qual o tempo social impõe o seu ritmo (Castells, 2009). 

Sinais 

Sinais, códigos e marcas. 
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A paisagem é o resultado de apropriações e transformações do passado que, apesar do seu caráter 

permanente, correm, constantemente, o risco de deterioração e perda do valor que representam, seja este 

histórico ou natural (Magalhães, 2007a). Desta forma, cada vez mais percebemos que os sinais indicam o que 

a ação e o gesto pretendem e, frequentemente, as soluções pensadas e executadas, por uma geração, são os 

problemas da geração seguinte. Não falamos, apenas, das transformações humanas, mas também das 

transformações morfológicas enquanto elementos de configuração de uma paisagem e, consequentemente, 

da sua imagem. “Nestas situações, muitas vezes as marcas sobrevivem à sua função, muitas vezes ao seu 

significado. Outras vezes ainda, embora perdido o significado, consegue chegar até nós um eco desse sentido, 

transmitido por sensações imprecisas”. De certa forma, a duração de um sinal é, diretamente, proporcional à 

vontade imposta aquando da impressão do mesmo (Nunes, 2010). 

Enquanto observador, o Homem tem que ser seletivo no que apreende da paisagem, uma vez que “as fontes 

de informação têm diferentes graus de validação, fidelidade, utilidade e flexibilidade” (Downs & Stea, 2011). 

Isto é, interessa-nos, enquanto Arquitetos Paisagistas, o reconhecimento individual de um determinado 

elemento e de um sinal, ao invés do reconhecimento dos padrões de relacionamento entre estes e o meio 

(Nunes, 2010). Segundo Letícia Castilhos Coelho (2009), a durabilidade de certos gestos geram uma adição 

cumulativa na paisagem, onde cada geração é responsável pela adição do seu contributo. Segundo a autora, 

tal sentimento provém de uma assimetria temporal na qual as paisagens são formadas por momentos 

dissociados e específicos e, com possível, duração eterna. Com o tempo, “a erosão e a utilização apagam e 

transformam algumas marcas, mas geralmente as camadas acumuladas pelo tempo são mais importantes que 

aquelas que ele dissolveu. Mesmo um passado em fragmentos sugere uma presença bastante antiga” (Coelho, 

2009). 

O melhor exemplo desta relação são todos os seres vivos que, ao longo da sua existência, interagem entre si 

e com o meio. Destas interações resultam  marcas, que são impressas, direta ou indiretamente, no território, 

independentes entre indivíduos, mas, ao mesmo tempo, características de todos e das suas relações. Um 

exemplo disto é a vegetação e o modo como esta condiciona o crescimento, implantação e sucessão de certas 

espécies ao invés de outras. Para isso, basta-nos analisar a “interferência que a projecção da sombra de uma 

árvore provoca na vida das comunidades subjacentes, condicionando, em relação à disponibilidade de um 

recurso fundamental para as plantas – a luz”, e, consequentemente, todo o desenvolvimento de ambas (Nunes, 

2010). 

Paisagem como um pedaço de tempo. 

Ao associarmos o tempo à paisagem, dado o discutido anteriormente sobre o momento presente, verificamos 

uma forte ligação à noção de efemeridade, intimamente ligada com o conjunto de imagens e sinais congelados 

no tempo e no espaço. Este conjunto, enquanto expressão do tempo, tem a sua representação máxima nos 

sinais, tanto nos que persistem como nos que evoluem, e aos quais nos agarramos para nos integrarmos no 

mundo, como uma árvore centenária. São estes sinais específicos que determinam o valor de um lugar onde 
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vivemos e nos permitem a integração e vida em comunidade (Nunes, s.d.c). Neste sentido, John Ruskin, em 

As pedras de Veneza, afirma que a genialidade humana está na conceção de novas paisagens “sem perturbar 

por um instante, as fundações que foram definidas em tempo antigos” (Nunes, s.d.c). No entanto, se é a 

“efemeridade dos sinais no tempo que dá ao Homem o poder sobre as transformações, por outro lado, desde 

que o Homem começou a transformar o mundo, que tentou que essas mudanças fossem eternas” (Nunes, 

s.d.c). 

Assim sendo, a continuidade que observamos não é feita, sempre, da mesma coisa, mas da sobreposição de 

algo extremamente diferente. Tais sobreposições são, hoje, encaradas como um palimpsesto, enquanto 

sucessivas inscrições de novas marcas e o apagamento das anteriores. No entanto, é algo de fundamental 

perceber que, na ideia de palimpsesto, tal não acontece inteiramente... Ou seja, na ideia de palimpsesto 

defendida por John Dixon Hunt e aplicada à paisagem, aquando do estabelecimento das novas marcas, as 

anteriores não foram completamente apagadas. Estas foram, apenas, apagadas o suficiente de modo a 

proceder-se à sua reescritura e respetiva sobreposição. O que esta ideia contém de, verdadeiramente, 

fascinante é o modo como a nova inscrição e o que resiste da inscrição anterior interagem  ao contrário da 

eliminação total da inscrição anterior (Nunes, s.d.a). Em concordância com Hunt e na opinião de João Nunes 

(s.d.a), palimpsesto é uma excelente metáfora de paisagem, pois, independentemente da extensão e 

intensidade da nossa intervenção, esta nunca será dissociada, completamente, das marcas existentes. Estas 

serão, sempre, uma manifestação temporal e territorial duma geração, história ou evolução que deverá, 

necessariamente, ser mantida no território. 
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FICHA DE ANÁLISE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Nome: Champalimaud Centre for the Unknown / Jardim Anna Sommer 

Tipologia de projecto: Institucional 

Período projectual: Nascimento e 1ª infância (1 a 5 anos) 

Datas: 

Conceito – 2007 

Ante-projecto – 2007/2008 

Projecto Licenciamento – 2008 

Projecto de execução – 2009/2010 

Revisão – 2010 

Obra – 2010 

Cliente: Fundação Champalimaud 

Investimento directo: 2.300.000 € 

Área de intervenção: 62.000 m2 

Projectista/Coordenador de projecto entrevistado: Arquitecto Paisagista Iñaki Zoilo 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM 

A área de intervenção divide-se numa grande área envolvente de uso público: a Praça Central, de grande 

monumentalidade, uma grande área de enquadramento adjacente à Av. Brasília, a reformulação da frente 

nascente da Doca de Pedrouços e a requalificação da Frente Marginal; e numa série de áreas de uso privado, 

afectas ao edifício: jardins, pátios e terraços.  

Relevo 

Dada a pré-existência do lugar enquanto terreno plano e as suas condicionantes com níveis de água freáticos 

e áreas de leito de cheia, este projecto de arquitectura paisagista foi executado e condicionado pela 

implantação da arquitectura e pelos objectivos a atingir por esta. Toda a topografia que hoje observamos foi 

deleneadora da cota de soleira da arquitectura, assim como, da forma de encaminhar e possibilitar o acesso 

dos visitantes à grande praça central com um miradouro e espelho de água no seu extremo.  

Assim sendo, encontramos a norte e junto à Avenida Brasília uma grande área relvada de fraco declive de 

grande capacidade de carga para estadia e recreio activo. Toda esta área de aterro serviu para cobrir o piso 

inferior da arquitectura que dada a impossibilidade de escavação para implantação teve que ser soterrado. Por 

oposição, a sul faz fronteira com o Rio Tejo através de um grande passeio fluvial que prêve as oscilações de 

nível de água para segurança e qualidade do espaço.  
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Vegetação 

Em termos de vegetação existem neste projecto dois espaços bastante distintos: o espaço público envolvente 

e os pátios e terraços privados. São duas áreas de carácter diferente onde o espaço exterior, organizado num 

sistema de maciços arbóreos e de clareiras funciona como um filtro arborizado de protecção para com o trânsito 

industrial da Avenida Brasília, e os pátios e terraços privados para usufruto dos utentes e visitantes dos 

edíficios.   

Os critérios de selecção do elenco florístico basearam-se na sua resistência às condições físicas em que se 

desenvolvem, ao interesse ornamental e à adaptação às condições do local. No espaço público envolvente, as 

escolhas ao nível da vegetação prenderam-se principalmente com uma coerência de harmonia e continuidade 

com as existências adjacentes, procurando a definição de elencos que assegurem a sustentabilidade dos 

sistemas e a optimização dos processos de manutenção. Optou-se pela escolha de espécies já existentes na 

envolvência ou das famílias destas, procurando não desvirtuar os princípios de arborização dos arruamentos 

próximos, valorizando algumas espécies por associação com outras. As principais espécies utilizadas foram: 

Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Jacaranda mimosifolia, Populus alba, Pinus Pinea,Tipuana tipu, Tamarix 

canariensis e Eleagnus angustifolia. Nos maciços arbustivos as principais espécies utilizadas são: Arbustus 

unedo, Crataegus Monogyna, Phillyrea angustifolia, Quercus coccifera, Calluna vulgaris, Juniperus 

horizontalis, Lavandula spica, Santolina pinnata, Santolina chamaecyparissus e Satureja montana. 

Nos pátios interiores, os elencos de vegetação cumprem requisitos relacionados com a optimização dos 

processos de manutenção e com factores estéticos, optando-se por espécies com carácter mais ornamental. 

As principais espécies utilizadas são: Dracaena draco, Erythrina crista-galli, Ficus macrophylla, Ficus 

benjamina, Howea fosteriana, Jacaranda mimosifolia, Phytolacca dioica, Washingtonia filifera, Betula 

celtiberica, Celtis australis, Fraxinus angustifolia, Jacaranda mimosifolia, Schinus molle, Eleagnus angustifolia, 

Metrosiderus excelsa, Tamarix africana, Ficus lyrata e Pinus pinea. Com recurso a estas espécies pretendeu-

se recriar diferentes ambientes naturais como uma floresta sub-tropical, um páteo mediterrâneo e um jardim 

formal. 

Inertes (Pavimento, estruturas construídas e mobiliário urbano) 

Nos diferentes espaços do projecto as diversas soluções construtivas respondem a uma intenção de integração 

com os restantes espaços definidos pela Arquitectura, assim como, de integração de materais endógenos da 

região como a calçada de vidraço com diferentes padrões de aplicação e combinação com outros materiais. 

Existe uma procura pela simplificação das opções construtivas como a proposta de mobiliário urbano de 

carácter monolítico mas de grande resistência e valor plástico, nomeadamente, na incorporação de 

acabamentos em pedra diferentes em função das diferentes áreas de estadia em zonas verdes ou 

pavimentadas. 

Água 
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Projecto marcado pela forte presença e relação com o Rio Tejo através da frente marginal e da Doca de 

Pedrouços, assim como, pela presença na praça central dum espelho de água como obra artística que tenciona 

materializar-se como um plano de água escuro suspenso em eterna circulação para o rio Tejo. 

Edificado 

A proposta foi desenvolvida em estreita relação com o projecto de Arquitectura, coordenando-se o conceito e 

os usos definidos pelo edifício com as necessidades e o programa definido para o espaço exterior. Neste 

sentido a definição da Praça Central e a sua relação com a frente marginal assim como a definição da rotunda 

de acesso respondem aos condicionalismos resultantes do Projecto de Arquitectura, ora em termos materiais, 

ora na sua definição altimétrica. 

CARÁCTER ÚNICO DA PAISAGEM 

Opinião pessoal 

Enquanto estudante de Arquitectura Paisagista, o ponto forte e único desta paisagem é o miradouro/espelho 

de água que surge como uma varanda para o rio Tejo. Também de salientar o factor estético e único da 

vegetação salientada num “pano branco” de fundo que é a arquitectura. 

Opinião do coordenador de projecto e projectista 

Na opinião do projectista o carácter único desta paisagem assenta no facto de a proposta para a envolvente 

assumir a dimensão do local. Na sua opinião tanto na relação com o rio como na sua relação logística com a 

doca.  

OPINIÃO DO PROJECTISTA 

Neste ponto procede-se à transcrição daquela que foram algumas das opiniões e comentários realizados pelo 

coordenador de projecto e projectista: 

 “O projecto sofre dum problema grave de base e de má construção de suporte pois a base é de fraca qualidade 

com recurso a entulho e não ao uso de material apropriado e aconselhado para o crescimento vegetal.”  

 “A colocação das grelhas de enrelvamento paralelas ao eixo da via...”,  ao contrário do que foi especificado 

em pormenor, e mesmo após”... alerta para a consequência de tal facto, como a total perda do estrato herbáceo 

nestas zonas, tal não foi corrigido.” 

 “O talude de Tradescantia palida “purpurea” apesar de contra-indicado e previsto o insucesso, devido à 

monoespecificidade, exposição e caracteristicas da espécie,  acabou por ser construído.” 

No entanto, com a escolha de espécies não houve problemas antecipados mas houve “um risco assumido com 

os Pinus pinea ao longo da frente maritima dados outros resultados positivos observados e aplicados por nós 

na envolvente, assim como, noutros projectos do género e com a mesma exposição na cidade de Lisboa. 

Possivelmente poderia-se equacionar a sua substituição por exemplares de Pinus pinaster ou outros.” 
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FICHA DE ANÁLISE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Nome: Complexo residencial do Alto dos Moinhos 

Tipologia de projecto: Residencial 

Período projectual: Juventude (5 a 10 anos) 

Datas: 

Conceito – 2000 

Estudo prévio – 2001 

Projecto de execução – 2002 

Projecto Licenciamento – 2003 a 2006 

Revisão PL – 2006 

Obra – 2006 a 2008 

Cliente: J. A . Santos Carvalho SA 

Investimento directo: 2.500.000 € 

Área de intervenção: 5,2 ha 

Arquitecta paisagista integrante da equipa de projecto entrevistada: Arq. Paisagista Ana Marques 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM 

O espaço exterior surge, na presente proposta, como um elemento estruturante do empreendimento e das 

formas diversas possíveis para a sua apropriação pelos utentes e não como uma forma de preenchimento do 

espaço sobrante entre edifícios. O projecto de espaços exteriores não faz mais do que tentar reiterar tais 

intenções dado-lhes formas, texturas e cores num conjunto que se quis rico, capaz de arrancar os utilizadores 

da sua indiferença e conseguir que ele estabeleça uma relação feita de sensações e experiências, na 

construção de um lugar que é deles. 

As soluções que constituem o presente projecto partem de um principio de sistematização do espaço em 

tipologias diversas, de acrodo com a função e ambiente de cada espaço, e que poderão ser descritos em três 

grandes grupos: Espaços de circulação, com a complementaridade das funções lúdicas / convívio expressas 

pela presença de espaços de estada pontuais, esplanadas, ou simplesmente vocacionados para o 

cumprimento de requisitos funcionais como circulação pedonal e estacionamento; Espaços fechados de jardim 

urbano, de carácter mais reservado, muito intensamente relacionados com o edificado e concretamente com 

o edificado de uso residencial; Espaços de praça, constituindo espaços ainda reconhecíveis pelas suas 

características formais como áreas integrantes do empreendimento mas que faz a articulação entre ele e a 

cidade, espaço totalmente permeável, vocacionado para o encontro e convívio de residentes em toda a área. 
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Os critérios de aplicação de cada tipologia referem-se, naturalmente às relações que o conjunto estabelece 

com o meio, as suas condições de insolação, a exposição aos ventos e à chuva arrastada pelo vento, bem 

como às condições emergentes do relacionamento entre o empreendimento e a cidade – relações com 

equipamentos na envolvente imediata – escolas, hospital, acessos, etc. 

Relevo 

Este projecto apesar de dividido em três tipologias de espaços apresenta uma topografia muito condicionada 

pela cidade envolvente estabelecida procurando por isso estabelecer condições de continuidade entre o 

empreendimento e a cidade, através da compatibilização de cotas. Assim, apenas nos espaço de praça de 

jardim urbano assistimos a uma topografia desenhada, artificial e acidentada, à qual é dada um revestimento 

diferente conforme a tipologia de espaço.  

Nos espaços de jardim urbano, a topografia criada é cortada por um sistema de percursos que mantêm 

sensivelmente a mesma cota exibindo as superfícies de corte ocasionado pelo encontro entre percursos e 

topografias como cortes evidentes, de pendente muito íngreme e revestimento vegetal singular. As áreas de 

estada correspondem a situações terminais de caminhos, procurando que se estabeleçam zonas de clausura 

e intimidade que proporcionem condições favoráveis ao recreio passivo. No espaço de praça a topografia 

proposta, toda inerte, corresponde ainda a uma organização espacial complementar à conseguida com os 

sistemas de arborização, que sugere uma organização do espaço em termos de sistema visual e em termos 

de orientação dos fluxos de acesso e atravessamento. 

Vegetação 

As espécies vegetais de arborização foram escolhidas de acordo com a tipologia em que se inserem e 

posteriormente aos efeitos naturais ou não a que estariam sujeitas.  

Assim, nos espaço de circulação como os espaços circundantes e as ruas de circulação e estacionamento, os 

elementos arbóreos foram escolhidos tendo em conta as condições de insolação de cada rua, exposição aos 

ventos, e proximidade aos alçados dos edifícios. Na Rua Abílio Mendes, em frente das fachadas Norte, mas 

afastada dos edifícios, propos-se a Chorisia speciosa, árvore de copa pouco densa.  Para a Rua E, escolheram-

se Betula pendula, árvore de porte contido e folhagem transparente. No entanto, em obra e sem consulta da 

equipa projectista foi colocada a espécie Celtis australis invés da Chorisia speciosa e de algumas Betula 

pendula. Na Rua G e no impasse da Rua A, orientadas nascente/poente propõem-se árvores maiores, 

Liquidambar styraciflua. Na rua interior, entre os dois jardins urbanos, o espaço de circulação surge como uma 

rua comercial muito equipada, onde os espaços de estadia sucedem a áreas de esplanada num tratamento de 

espaços exteriores baseado na marcação constante de um ritmo impresso pela presença de sebes talhadas 

de baixa altura desenhadas transversalmente à direcção de circulação. As sebes são de Buxus sempervirens. 

Os espaços de estadia correspondem a áreas ensombradas por pinheiros Pinus pinea e por árvores de folha 

caduca, como o Acer monspessulanum e o Prunus cerasifera que surgem como pontuações no espaço de rua. 
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Nos espaços de jardim urbano que constituem o cenário para os alçados dos edificios residenciais e na busca 

de espaços para um convívio mais intímo e tranquilo, os revestimentos vegetais são de grande simplicidade 

procurando-se encontrar uma correspondência imediata entre a situação topográfica (exposição ao sol, 

condições hídricas inerentes à pendente, etc.) e os revestimentos presentes. Assim as faces dos volumes 

modelados expostas a Norte serão revestidas com material herbáceo e arbustivo adaptado a um microclima 

mais sombrio e húmido, numa escolha que inclui, junto à água fetos, lírios, jarros, ou juncos. As restantes áreas 

serão relvadas. Os taludes gerados pelo atravessamento dos taludes serão revestidos com trepadeiras 

vigorosas capazes de assegurar um revestimento rápido e eficaz. As principais espécies utilizadas foram: Acer 

monspessulanum, Betula pendula, Chorisia apeciosa, liquidambar styracifula, Magnolia x soulangiana, Prunus 

cerasifera, Pinus pinea, Tilia cordata e Pittosporum tobira. 

Nas áreas de praça, asárvores escolhidas e plantadas em caldeiras corridas compridas revestidas com gravilha 

que rasgam o pavimento são de grande porte, como a Tília cordata e o Liquidambar styraciflua. Junto aos 

edifícios E e D, mais próximo de habitações, optou-se por um revestimento relvado invés das lajeta, onde as 

árvores são agora de menores dimensões, Magnolia x soulangiana, uma vez que foram plantadas sobre laje 

de cobertura.  

Inertes (Pavimentos, estruturas construídas e mobiliário urbano) 

Mais uma vez verifica-se uma diferenciação dos materiais usados nos diferentes espaços com os espaços de 

circulação a oferecerem áreas de circulação generosas e um espaço muito neutro de acordo com o standard 

da rua residencial de Lisboa, em termos de materiais, tipos e ritmos de ensombramento e iluminação. As ruas 

interiores oferecem uma continuidade com os passeios pedonais e os equipamentos projectados encaixam 

perfeitamente na estereotomia lógica do pavimento. 

Nos espaços de jardim urbano, os materiais e mobiliário implantado procura corresponder a um ambiente de 

conforto, texturas e diferenças cromáticas principlamente quando comparadas com as outras circulações 

pedonais existentes. A procura da integração dos percursos em madeira, apenas substituída por um gradão 

de metal nos locais em que se situam sobre áreas de ventilação natural da cave e sobre a água, a arquitectura 

e os elementos naturais cria um ambiente para o passeio, para a leitura de um livro ao fim da tarde, para deixar 

as crianças brincarem num espaço sem perigos, mas com a emoção de situações muito variadas e 

movimentadas. 

No espaço de praça a materialidade é o ponto forte, sendo esta constítuida por uma calçada de cubos de 

calcário assente sobre o terreno movimentado, onde às maiores movimentações corresponderá um 

revestimento diferente de lajetas de mármore colocadas a cutelo que marcam o acentuado do declive. O 

sentido da colocação das lajetas segue uma orientação nascente/poente, reforçada por filões de lajetas a 

cutelo que saem das formas de terreno e atravessam a praça, acompanhando também as linhas de caleiras 

de drenagem. 

Água 
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Para este projecto a água apenas aparece nas áreas de jardim urbano mas acaba por desempenhar um forte 

papel no ambiente do projecto por inteiro. Nas áreas verdes que surgem no vazio deixado pelos edifícios, surge 

uma faixa de água, com transições de nível em efeito de cascata, que assegura o enquadramento da 

arquitectura mas, também, a separação e intimidade das cotas mais baixas dos edifícios mantendo as pessoas 

e as suas actividades afastadas das fachadas. Este elemento de água cria um ambiente relaxado e propicio á 

instalação de alguma vida animal como é o caso do Pato-real (Anas platyrhynchos).  

Edificado 

Os espaços exteriores aqui tratados surgem sempre em resultado da implantação da arquitectura que a 

Noroeste entre o empreendimento e a cidade envolvente possibilitou a instalação de uma zona em que os 

equipamentos presentes no contexto convidam ao estabelecimento de condições favoráveis ao encontro e 

convívio em espaço urbano e nos espaços mais reservados, de 5000 m2 e 3100 m2, virados a sul, constituindo 

o cenário para os alçados dos edifícios residenciais mais compactos, são desenvolvidos dois jardins urbanos 

que não permitem a aglomeração de grandes grupos de pessoas, mas antes se vocacionam para o convívio 

mais intimista. Ainda com a criação da rua interior, há a preocupação de um e de outro lado da área consagrada 

aos usos de estada e equipamento, desenvolver-se duas generosas faixas de circulação pedonal, que 

constituem ruas pedonais de caracter comercial. 

CARÁCTER ÚNICO DA PAISAGEM 

Opinião pessoal 

Pessoalmente o ponto forte deste projecto é a maneira como estas diferentes tipologias se ligam entre si e 

como os espaços intimos escondidos do publico, que circula no exterior do complexo residencial, se revelam 

tão acolhedores e agradáveis. A relação da vegetação, topografia, materialidades, luz e água criam um cenário 

bastante agradável utilizado por residentes e outros transeuntes.   

Opinião de elemento projectista 

Na opinião da Arq. Paisagista Ana Marques, um dos elementos importantes do carácter deste espaço é a sua 

distinção da malha urbana e dos espaços residenciais adjacentes. Assim como, o facto de na sua mistura entre 

espaço privado e público, conferir ao lugar um valor acrecentado materializado pelo desenvolvimento da 

vegetação e pela presença nos espaços dos residentes e visitantes. 

OPINIÃO DO PROJECTISTA  

Neste ponto procede-se à transcrição daquela que foram algumas das opiniões e comentários realizados pelo 

coordenador de projecto e projectista: 

“No espaço em geral tudo correu bem e o projecto foi respeitado o maximo possivel excepto talvez pela 

introdução de um par de espécies que não haviam sido propostas.” 

“A substituição por parte da câmara da espécie Lagerstroemia indica por Chorisia speciosa proposta nos 

espaços de arruamento do projecto modificou a paisagem e com isso também o aspecto que hoje observamos.” 
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FICHA DE ANÁLISE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Nome: Alcântara Rio – Fase I e III 

Tipologia de projecto: Reconversão de quarteirão residencial 

Período projectual: Jovem Adulto (10 a 15 anos) 

Datas: 

Conceito – 1999 

Ante-projecto –  

Projecto Licenciamento – 2004 – Fase III 

Projecto de execução – 2001 – Fase I; 2003 – Fase II; 2004 – Fase III 

Revisão – 2004 – Fase II; 2006 – Fase III 

Obra – 2003 - Fase I; 2008 – Fase III 

Cliente: Grupo Obriverca, Somague PMG 

Investimento directo: 670.000 € 

Área de intervenção: 1.17 ha 

Projectista/coordenador de projecto entrevistado:  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM  

A Antiga Fábrica União Fontaínhas (ALCÂNTARA-RIO, S.A.) faz parte de uma solução urbanística global que 

estabelece espaços exteriores diversificados ao longo da Avenida de Ceuta em Lisboa, conceptualmente 

unificados através da definição de uma área exclusivamente pedonal, formando uma série de situações de 

interior de quarteirão, protegidas em relação à grande agressividade do exterior mas simultaneamente abertas 

à envolvente. Os diferentes projectos de espaços exteriores, propostos ao longo das três fases de construção, 

seguem as linhas de orientação do projecto de arquitectura que, por sua vez, surge, na altura de projecto, no 

seguimento e complemento das fases já executadas. Pretende-se assim assumir um novo carácter de espaço 

sem perder a imagem conceptual que já referencia Alcântara-Rio. No entanto, das três fases projectadas 

apenas duas acabaram por ser construídas (Fase I e III), uma vez que o cliente não conseguiu adquirir aqueles 

que seriam os terrenos para a Fase II, inivabilizando a concretização plena do projecto e a complementaridade 

pensada.  

A diversidade do espaço exterior é baseada em duas soluções urbanísticas cujos limites são as ruas de 

circulação mais intensa (Rua Fradesso da Silveira e Avenida de Ceuta) e que se podem distinguir em áreas 

interiores de lazer e áreas de circulação periférica. Assim sendo, na Iª fase distingue-se as áreas de corredor 

e fruição públicas internas e externas, com uma vocação intimamente ligada com espaços comerciais e de 
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escritório, e áreas praça definidas pelo novo edifício com espaços mais reservados, definidos intencionalmente 

como áreas equipadas para maior permanência. O objectivo das praças é que tenham um tipo de utilização 

muito próximo do cariz residencial do edifício. Na IIIª fase o espaço de projecto desenvolve-se em dois níveis 

altimétricos diferentes que distinguem as áreas de corredor e fruição públicas no piso 0, com uma vocação 

intimamente ligada com aspectos comerciais, e a área de utilização mais contida ou reservada do piso superior, 

que inclui espaços semi-públicos de circulação e equipamento em oposição a espaços privados anexos aos 

apartamentos.  

Relevo 

A topografia deste projecto apesar de ter sido toda criada de raiz assume um papel fundamental, principalmente 

na Iª fase, pois é ela que define o espaço público corredor de forma orgânica e fluída, com diversos materiais 

e revestimento vegetal, e os espaços praça intimamente ligados aos residentes. Estas duas tipologias estão 

separadas por uma mudança de nível, resolvida através de rampas pedestres de declive suave que se 

relacionam com a definição de planos inclinados revestidos a metal ou a vegetação. É na topografia de praça 

audazmente criada sobre o carácter inerte das lajes de betão, provenientes da arquitectura, que surgem 

diversos taludes naturais com 0,90 metros de cota e que albergam hoje, de uma forma um pouco inesperada, 

algumas árvores com um grande porte e em condições de continuar a sua evolução natural.  

No caso do projecto da IIIª fase, ambos os pisos criados apresentam uma topografia plana havendo apenas a 

salientar a utilização de taludes no piso 1, para separar as áreas privativas e públicas. Deste modo, criaram-

se assim condições para o usufruto público do espaço central, ligado ao equipamento e mobiliário, e para a 

utilização de espaços privados relacionados com os apartamentos do piso 1. 

Vegetação 

Nos espaços da Iª fase, as áreas verdes aplanadas, ou onduladas são revestidas com relvado, enquanto que 

as faixas verdes em talude são revestidas por plantações cerradas de arbustos rasteiros e sub arbustos sobre 

tapetes de herbáceas. Estas foram escolhidas de modo a proporcionar um revestimento eficaz dos planos 

inclinados antes do manto arbustivo. As plantações arbóreas assumem especial relevância no prolongamento 

em altura das áreas verdes desenhadas sobre o plano dos pavimentos e para protecção da privacidade das 

habitações. No interior das áreas de praça e sobre a topografia criada utilizaram-se Jacaranda mimisifolia, Tilia 

tomentosa e Ginkgo biloba. 

No caso da IIIª fase o facto de haver dois níveis altimétricos influenciou a escolha das espécies arbóreas e 

arbustivas podendo ser observadas no piso 0, maioritariamente, árvores de carácter de arruamento, e no piso 

1 árvores mais delicadas para áreas residenciais. Assim sendo, no piso 0 as espécies escolhidas foram Citrus 

sinensis, plantada em caldeiras de aço corten, Gingko biloba e Tilia tomentosa, plantadas em caldeiras ao 

longo das áreas de arruamento. No piso 1 as espécies arbóreas escolhidas foram: Citrus limon, Crataegus 

monogyna, Prunus cerasifera pissradii, Prunus dulcis e Prunus persica, e para revestimento arbustivo dos 

taludes-fronteira criados, utilizaram-se as seguintes espécies: Achlliea filipendulina, cotoneaster horizontalis, 



FCUP 
O Tempo na construção e desenvolvimento da Paisagem 

83 

 

Juniperus horizontalis, Lavandula dentata, Nepeta x faassenii, Punica granatum, Santolina chamaecyparissus, 

Spiraea cantoniensis e Phyllostachys humillis. 

Em ambas as fases de projecto desenvolvido a espécie Gingko biloba foi sempre usada como árvore de 

arruamento da Avenida de Ceuta. 

Inertes (Pavimento, estruturas construídas e mobiliário urbano) 

O projecto apresenta ao longo das suas várias fases uma contínua materialização e uso de soluções 

construtivas como o aço corten, que surge de acordo com o desenho arquitectónico e recupera a anterior 

vivência e imagem industrial dos espaços. Um contributo decisivo para esta imagem é a incorporação na 

paisagem da antiga chaminé da fábrica. As chapas e as guardas de aço corten são usadas nas faces dos 

taludes mais ingremes e viradas para o espaço condominial reservando-se o revestimento arbustivo e 

herbáceo para as faces interiores, privadas. Permitindo-se assim, assim uma vista muito verde a partir das 

habitações e um carácter mais frio e industrial para quem circula no exterior, apenas amenizado por plantações 

pontuais arbóreas e franjas arbustivas. A matriz base desta zona verde é relvada. O sistema de ventilação das 

áreas subterrâneas, contemplado na Fase I, é integrado nas folhas inclinadas em aço corten finamente 

perfuradas de forma a permitirem o arejamento. Em complemento com o uso do metal, as pavimentações 

resumem-se ao uso de betonilha esquartelada no interior do lote e a calçada de calcário nos remates com o 

tecido urbano envolvente com uma faixa de betão branco, ora caldeira para árvores ora lajes de pavimento. 

O equipamento urbano escolhido para o espaço prende-se com a criação de condições de conforto e 

segurança para os transeuntes e habitantes do espaço. Neste sentido, colocaram-se linhas de bancos de betão 

adoçados às curvas das zonas verdes. A flexibilidade destas linhas foi conseguida através de módulos de 

bancos que se encaixam uns nos outros permitindo formar linhas rectas ou curvas. O espaço é todo iluminado 

à noite, assim como, são destacados alguns dos elementos arbóreos por projectores verticais. 

Água 

No presente projecto não houve a inclusão de qualquer elemento de água a não ser a rede de rega proposta 

constituída por sistemas fixos e enterrados, alimentados apartir de pontos da rede de abastecimento de água 

da urbanização. 

Edificado 

No complexo residencial de Alcântara Rio a nova arquitectura de carácter residencial e comercial evoca 

reminiscências da vivência e ocupação do local mantendo um pouco o ar industrial do espaço. A integração 

com a antiga chaminé da fábrica União Fontaínhas no desenho do espaço e o uso do tijolo e do aço corten 

nas fachadas do edificado cria um ambiente coeso e acolhedor para os que aqui habitam ou passam. 

CARÁCTER ÚNICO DA PAISAGEM 

Opinião pessoal 

Na minha opinião o presente projecto destaca-se pela transformação de algo não residencial, como a anterior 

vivência e materialidade, em algo hoje em dia acolhedor e em perfeita harmonia com o projecto de espaços 
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exteriores criado. O desenvolvimento da vegetação e a materalidade formam aqui um par, de certa forma, 

intemporal. 

Opinião coordenador de projecto e projectista 

 

OPINIÃO DO PROJECTISTA  
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FICHA DE ANÁLISE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Nome: Parque do Tejo e do Trancão 

Tipologia de projecto: Parque Urbano 

Período projectual: Adulto (15 a 20 anos) 

Datas: 

Conceito – 1994 

Masterplan – 1995 a 1997 

Projecto e obra na área sul – 1997 a 1998 

Projecto área norte – 1998 a 1999 

Projecto área central – 1999 a 2000 

Projecto na zona de aterro – 2001 a 2004 

Obra geral – 1997 a 2004 

Cliente: Parque EXPO’98 S.A. 

Investimento directo: 25.000.000 € 

Área de intervenção: 90 ha 

Projectista/coordenador de projecto entrevistado: Arquitecto Paisagista João Nunes 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM 

O Parque do Tejo e do Trancão ocupa uma área de frente ribeirinha da margem direita do Rio Tejo, desde a 

Torre Vasco da Gama, situada no limite a Sul do parque, até ao Rio Trancão, que limita a Norte, cercando a 

área de intervenção da EXPO’98. A pré-existência deste espaço definia uma desqualificação territorial e 

ambiental excepcionais, convergindo no sítio um conjunto de actividades profundamente marcantes e 

tristemente características de uma situação geográfica, de fronteira intermunicipal, caracterizada por unidades 

industriais desactivadas. O local tinha também outras questões fundamentais como o facto de ser uma entidade 

de interface entre a cidade de Lisboa e o rio Tejo. Interface essa de grande complexidade e que representa 

neste local o final de um tratamento artificial da margem contínuo ao longo da frente ribeirinha de Lisboa. 

A proposta construída procura estabelecer uma organização do espaço que ofereça grande diversidade cénica, 

visual e sensitiva, suportada numa estrutura que traduz coerência e unidade formal na leitura do conjunto. A 

formalização da estrutura resulta da conjugação de três elementos, de hierarquia distinta: modelação, 

vegetação e sistema de caminhos.  

Relevo 
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Neste parque as formas de modelação de terreno constituem um elemento estruturante fundamental, 

determinando consequências ecológicas, cénicas e vivênciais que estabelecem o fundamento da paisagem 

diversificada que se pretende criar. A modelação de terreno neste parque resolve duas questões essenciais: 

as reminescências das pré-existências que não poderam ser retiradas e a necessidade de construir um parque 

com o tempo e com a vegetação.  

Assim, verificamos a definição de cota base num patamar que se sobrepusesse aos canais de águas pluvias 

e industriais, rematado por uma fronteira ribeirinha tipicamente lisboeta com recurso ao enrocamento em pedra 

calcária. No entanto e apesar de esta tipologia já ser procedente da zona de Belém encontra neste parque um 

ponto de rutura e de naturalização – zona de sapal junto à Ponte Vasco da Gama.  

Por sua vez, as formas de modelação de terreno no parque, particularmente as de génese eólica, definem, 

pela sua disposição relativa e orientação, não apenas uma marcação formal mas, sobretudo, um ritmo 

ecológico que se repete ao longo do território do Parque, essencialmente pela oposição entre taludes suaves 

expostos a sul e taludes mais abruptos e voltados a norte.  

Esta topografia e consequente diferença de exposição está na base de construção deste parque pois conforme 

a intensidade de incidência dos raios solares, aplicou-se um revestimento vegetal diferente para, sobretudo, 

salientar o tempo como elemento construtor e afirmador da topografia. Diversas experimentações com a 

inclinação de taludes, altimetria e espécies escolhidas, tornam este elemento do parque como um dos mais 

importantes e, sem dúvida, como a base de desenvolvimento do mesmo. 

Vegetação 

Como referido anteriormente, apesar de inicialmente o revestimento arbóreo ter sido desenhado para integrar 

os taludes no lado sul e depois corrigido, o zonamento de plantações e revestimento vegetal acentua o 

contraste topográfico, fazendo coincidir tipologias e elencos florísticos específicos a situações ecológicas 

correspondentes, antecipando, em termos de imagem, o resultado que o tempo e a natureza se encarregariam 

de estabelecer. Dado que a imagem que se prentedia atingir era um parque intensamente vivido, os sistemas 

a introduzir apesar de artificiais são fundamentais para poderem apresentar uma capacidade de carga 

ecológica adequada.  

O parque ao longo de toda a sua extensão possui enumeros exemplares arbóreos e de variadas espécies 

como: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Olea europaea, Pinus pinea, Populus alba, 

Populus nigra, Populus tremula, Quercus suber, Salix fragilis, Ulmus pumila, entre outras. No revestimento 

arbustivo de taludes e zonas fronteira podemos encontrar também inúmeras espécies entre as quais: Erica 

carnea, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Lavandula dentata, Santolina chamaecyparissus, Viburnum 

tinus, Cistus albidus, Teucrium fruticans, Lentana canara, Ruscus aculeatus, Lonicera periclymenum, etc. No 

entanto, este parque encontra nas herbáceas, nomeadamente no relvado, a sua matriz principal e 

característica do espaço. 
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Para além do sentido ecológico, funcional e imagético da estrutura proposta, a solução serve paralelamente 

uma intenção essencial ao conceito desenvolvido para o parque - a potenciação do sistema cénico, suportada 

projectualmente em duas acções fundamentais: a criação de corredores visuais consumados como os 

negativos do conjunto estruturante e formas de modelação/faixas arborizadas definindo molduras que 

apropriam quadros cénicos retirados ao estuário, que se vão abrindo no sentido da aproximação pedonal ao 

Rio 

Inertes (Pavimento, estruturas construídas e mobiliário urbano) 

O conjunto de inertes neste parque assume um papel preponderante especialmente como já foi referido na 

relação com o Rio tejo e a resta costa da cidade de Lisboa. No entanto, outro elemento se salienta neste parque 

e define também a estrutura deste. Falo do sistema de caminhos que constitui uma rede hierarquizada com 

uma estrutura autónoma, funcional, subsidiária da estruturação tridimensional de base com a qual se articula 

de forma indissociável. O estabelecimento de plataformas sobreelevadas, enquanto continuação de caminhos 

estruturantes, de observação plena sobre a imensa massa de água e, interiormente, sobre o sapal, os relvados, 

os contrastes ritmados de textura e animação proporciona um elemento de carácter único e indipensável da 

paisagem de hoje. 

Água 

Apesar da não existência de elementos de água construídos ao longo do parque este cria uma relação com o 

rio Tejo única e de grande valor ecológico, cénico e funcional. Aqui o rio Tejo caminha com os visitantes 

enquanto estes percorrem o parque formando sempre um imenso pano de fundo azul, contrastante com a 

vegetação e com os grandes relvados deste espaço.   

A recuperação da naturalização da costa em parte do parque permite que a linha de água que estamos 

acostumados a ver como recta, se parta e se torne em algo orgânico como ela deve ser. É também graças às 

marés do rio Tejo que esta paisagem se modifica todos os dias havendo ora periodos dum imenso areal fluvial 

pleno de marcas e sinais da presença da água e outros períodos de uma proximidade e interacção não natural 

na cidade de Lisboa.  

Edificado 

A arquitectura resume à integração de pré-existências como a ETAR de Beirolas, algumas unidades industriais, 

a Ponte Vasco da Gama, o desenvolvimento urbano PP4 e a torre Vasco da Gama. No caso da duas primeiras 

referências, estas estão dentro do limite do parque e as restantes não. No entanto de salientar a abertura do 

parque para a envolvente e a sua arquitectura conseguindo amenizar a barreira que separa estas duas 

realidades: o verde e o inerte. A ponte Vasco da Gama pela sua grandiosidade e proeminência destaca-se 

quando estamos neste espaço mas no entanto não choca pelo que se mistura com a imensidão azul do rio 

Tejo e beneficia o resultado visual final. 

CARÁCTER ÚNICO DA PAISAGEM 

Opinião pessoal 
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Na minha opinião o carácter único desta paisagem não é só a afirmação da forma com o tempo mas sim como 

isso influência a abertura que este parque ganha e têm. O desenho aplicado neste parque cria enquadramentos 

únicos com a paisagem envolvente e com a própria paisagem, elementos importantes para a vivência que o 

espaço apresenta. 

Opinião coordenador de projecto e projectista 

Na opinião do Arquitecto João Nunes o carácter único desta paisagem assenta no facto de o tempo ser 

construtor. Para ele, a afirmação das formas contruídas e da topografia, assim como, os processos de 

sedimentação são resultado de um tempo em contante mudança e criação. 

OPINIÃO DO PROJECTISTA 
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We are pleased to declare that  Guilherme Vieira collaborated in PROAP Landscape 
Architecture, from February to September 2013. 

 
Guilherme demonstrated outstanding self-determination, talent and motivation. Furthermore, 
he confronted situations with exemplary analytical, diagnostic teamwork skills. 
 
During his work experience he participated actively in several projects, contributing with 
commendable professionalism and high quality work that surpassed our expectations. 
 
Guilherme stood out due to the ease with which he promptly integrated both in the project 
development and in the team, demonstrating dedication, enthusiasm and competence in 
project development.  
 
Listed below is a list of projects that Guilherme Vieira participated in:   

 

Urban requalification of the Alto de Santa Catarina – Lisbon, Portugal [Construction phase] 

Wilaya  D’Alger – Promenade de L«Independance – Alger, Algeria [Conception -Construction] 

Maputo Waterfront – Maputo, Mozambique [Masterplan] 

Urban Farm Park – Geneve, switerzland [Competition] 

Private house in Porto Covo – Porto Covo, Portugal [Construction project] 

Hawler Botanical Garden – Erbil, Iraq [Competition] 

Surroundings of the Architectural faculty of the Lisbon Technical university – Lisbon, Portugal [Perliminary 
study] 

Temporary garden in the Beato monastery – Lisbon, Portugal [from Concept to construction] 

Resort in Lodges and Cuando Cubango – Lodges, Angola [Masterplan] 

Sculpture for the Álvares Cabral avenue – Belo Horizonte, Brazil [Concept – urban furniture] 

Sint Gillis prison requalification – Brussels, Belgium [Ideas competition] 

Outdoors for the new Guastalla building – Carpi, Italy [Preliminary study] 

New Sintra Conservatory of Music – Sintra, Portugal [Competition] 

Conception of the "Zona de Alvenaria" in the Boavista neighbourhood in Lisbon – Lisbon, Portugal 
[Competition] 

Alto de Santa Catarina palace – Lisbon, Portugal [Licensing Project] 

26.09.2013 

Recommendation Letter 

 

 



 

Urban plan for Xinjiang – Xinjiang, China [Masterplan – Phase I] 

Rio Medellín park – Medellin, Colombia [Competition] 

Requalification of the central area for the village of Sessa – Sessa, Switzerland [Competition] 

Detail plan for the rural area in Costa da Caparica – Almada, Portugal [Detail plan]  

Urban requalification of the west area of Quarteira – Vilamoura, Portugal [Construction project] 

Private house in the Herdade da Comporta – Comporta, Portugal [Construction Project] 

Requalification of the Bulevardul Unirii – Bucarest, Romenia [Concept plan] 

 
Here is a thematic summary of Guilherme’s working skills:  
 
Professional skills  
Guilherme participated in a significant range of landscape architecture projects, from 
international competitions to planning applications and technical detailing. His 
broadmindedness in accepting in any type of task and completing it with good professionalism 
greatly contributed to projects in which he collaborated.  

 
Communication skills  
Guilherme’s communication skills are above average, he communicates efficiently and in 
several languages, always assuring the correct understanding and the accurateness of both 
the given and received information. 
 
IT skills 
Guilherme explores various computer applications in a creative and inquisitive manner. She 
promptly and competently demonstrated not only thorough understanding but sharp use of 
PROAP’ s current representation and communication methods.  

 
Organisational skills  
Guilherme’s good organisation skills are recognised in the development of a vast scale of 
multidisciplinary projects.  
 
Social skills and integration  
Guilherme demonstrated integrity, sensitivity and initiative, which along with his enthusiasm in 
team working, make him a key member in any team. 
 
Please consider our complete availability in clarifying any enquiry that may arise regarding 
Guilherme Vieira. 

 
 

Best Regards,  
 

 

 

 

 

João Ferreira Nunes 

Founder, Managing Partner  
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Esta intervenção preconiza 
uma intervenção de fundo, de 
modo a criar um espaço 
exterior de qualidade, com uma 
solução conceptual adequada 
ao tecido histórico-urbanístico 
e patrimonial da zona e atenta 
às necessidades da população 
residente e dos seus visitantes. 
A intervenção oferece à cidade 
uma zona de estadia e lazer 
requalificada e ampliada, assim 
como, a reorganização da 
circulação automóvel na área. 

PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ALTO DE SANTA CATARINA 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Lisboa, Portugal Cidade, País 
CMA Cliente 

2003 – 2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Participação na fase de revisão de obra com estudos a nivel de topografia e pormenorização de 
elementios contruídos (caldeiras e vedações) em ferro Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo e Silvía Basílio Equipa PROAP 

 
 Obra terminada Observações 

 

Imagem do autor 
 

Imagem cedida por PROAP 
 



    

Vista do Alto de Santa Catarina, Lisboa 
Imagem do autor 
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O centro da cidade de Argel 
ditou o mote para quatro 
intervenções de requalificação 
urbana prioritárias: Bab el 
Oueb, Casbah, Promenade de 
La Grand Poste e Promenade 
de l’Independance. Os 
projectos centraram-se no 
reforço do papel do peão na 
cidade, com a necessária 
articulação entre zonas de 
circulação e repouso; na 
redefinição dos perímetros 
urbanos, acompanhadas da 
requalificação de alguns 
espaços esquecidos na cidade; 
e, finalmente, no fortalecimento 
das grandes continuidades. 

 

PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

WILAYA D'ALGER – PROMENADE DE L’INDEPENDANCE 
 

Planeamento Urbano 
 

Alger, Algéria Cidade, País 
 Parque Expo/Wilaya de Argel Cliente 

2007 – ... Data projecto 
91 ha Área de intervenção 

 
 

Participação na fase de revisão do projecto de execução entregue. Elaboração de um plano geral 
relativo á integração da zona 5 no futuro paque adjacente. Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Carlos Ribas, Iñaki Zoilo, Jan Derveaux, André Teixeira, Rui sequeira, Marta 

Palha, Ana Henriques, Bernardo Faria Equipa PROAP 
 

 Entrega e apresentação em Julho 2013 Observações 
 

Wilaya d'Alger – Promenade de L’Independance 
Imagem cedida por PROAP 

 

Wilaya d'Alger – Promenade de L’Independance 
Imagem cedida por PROAP 

 



      

Wilaya d'Alger – Promenade de L’Independance 
Imagem cedida por PROAP 

 

Wilaya d'Alger – Promenade de L’Independance 
Imagem cedida por PROAP 
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A proposta de intervenção 
previa a criação de um espaço 
público exterior de grande 
coerência capaz de se adaptar 
às várias funções 
determinadas em relação aos 
edifícios presentes (locais de 
trabalho, praça do mercado) e 
duas áreas complementares – 
o Parque Urbano (Parque do 
Estuário do Espírito Santo) e a 
praça urbana multifuncional 
(Praça da Marina) – na 
tentativa de tirar francas 
vantagens da potencial 
qualificação da vida urbana 
catalisada por esta obra.  
 

PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

FRENTE RIBEIRINHA DE MAPUTO 
 

Planeamento Urbano 
 

Maputo, Moçambique Cidade, País 
- Cliente 

2011 - ... Data projecto 
91 ha Área de intervenção 

 
 

Revisão e alteração do plano geral da área verde residencial do bloco F Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo Equipa PROAP 
 

 - Observações 
 

Maputo Waterfront 
Imagem cedida por PROAP 

 

Maputo Waterfront 
Imagem cedida por PROAP 

 



    

Maputo Waterfront 
Imagem cedida por PROAP 
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A proposta de intervenção 
propunha aproveitar a 
qualidade produtiva do parque 
como suporte natural e cultural 
para criação e manutenção dos 
espaços vazios vizinhos.  
 

PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

Urban Farm Parc 
 

Arquitectura Paisagista – Parque público 
 

Genebra, Suiça Cidade, País 
- Cliente 

2013 Data projecto 
- ha Área de intervenção 

 
 

Participação em toda a extensão do projecto. Estudos ao nível do desenho estrutural do parque e 
espaços específicos, modelação de terreno, entre outros. Produção de imagens fotorealisticas 

Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo, Margarida Henriques, David Fonseca, Andrea Battocchi, Helena 
Palma, Silvia Battistoni  Equipa PROAP 

 
 Concurso perdido Observações 

 

Wilaya d'Alger – Promenade de L  
Imagem ce    

 

Imagem cedida por PROAP 
 

 

Imagens cedidas por PROAP 
 

 



    

Plano Geral Urban farm Parc – Genebra, Suiça  
Imagem cedida por PROAP 
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A estrutura fundamental do 
Jardim Botânico está 
fortemente ligada ao meio 
físico no qual está localizado. 
O Jardim Botânico visa recriar 
diferentes biótipos naturais de 
fauna e flora. O jardim terá 
uma forte componente 
didáctica e pedagógica ligada à 
investigação e à construção de 
uma herança genética. 

PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

HAWLER BOTANICAL GARDEN 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Erbil, Iraquel Cidade, País 
- Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 
Participação na fase final do concurso com elaboração de cortes esquemáticos e auxilio na produção 

dos painéis finais apresentados. Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo, Margarida Henriques, Manuel Pacheco e David Fonseca Equipa 
PROAP 

 
Projecto finalista. Concurso perdido Observações 

 

Imagem cedida por PROAP 
 



 

      

Hawler Botanical Garden 
Imagens cedidas por PROAP  
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PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

NINGBO ACADEMIC PARK 
 

Arquitectura Paisagista – Parque público 
 

Ningbo, China Cidade, País 
Nigbo Provicial Government Cliente 

2013 – ... Data projecto 
65 ha Área de intervenção 

 
 

Estudos e representação do conceito, vegetação, mobilidade, tecnologia, iluminação e caderno final 
Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo, Carlos Ribas, Ana Marques, Marta Palha, Andrea Battocchi, David 

Fonseca, Guilherme Vieira, Helena Palma, Manuel Ferreira, Manuel Pacheco, Marta Fea, Miguel 
Domingues, Pedro Castro Equipa PROAP 

 
 - Observações 

 

Imagens cedidas por PROAP 
 



      

Ningbo Academic Park 
Imagens cedidas por PROAP 
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PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

MORADIA PORTO COVO 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Porto Covo, Portugal Cidade, País 
Ana Crisitna Costa Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Acompanhamento de maior parte do processo e elaboração de plano geral, planta de implantação 
altimétrica, modelação e drenagem, plano de pavimentos remates e pormenorização, plano de 

plantação de árvores e sementeiras e plano de rega Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Nuno Jacinto, Maria Inês Teigão e Silvía Basílio Equipa PROAP 
 

 Projecto de Execução Observações 
 

Imagem cedida por FVA 

Imagem cedida por PROAP 
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PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

ENVOLVENTE DA FACULDADE DE ARQUITECTURA DA 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 
Arquitectura Paisagista 

 
Lisboa, Portugal Cidade, País 

FAUTL Cliente 
2013 Data projecto 

- Área de intervenção 
 

 
Realização de estudos aproximativos 3D Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo, Margarida Henriques, Helena Palma e David Fonseca Equipa 

PROAP 
 

Aprovado. A esperar construção Observações 
 

Imagens cedidas por PROAP 
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PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

JARDIM TEMPORÁRIO NO CONVENTO DO BEATO 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Lisboa, Portugal Cidade, País 
- Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Acompanhamento de todo o processo projectual desde desenho, planificação, orçamentação, obra e 
pós-obra Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes e Nuno Jacinto Equipa PROAP 

 
 Obra terminada Observações 

 

 por Nuno Jacinto 
 

 por Nuno Jacinto 
 

Imagem cedida por PROAP 



      

Jardim temporário do Convento do Beato 
Imagens do autor 
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PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
proap@proap.pt 
www.proap.pt 

RESORT DE LODGES E CUANDO CUBANGO 
 

Arquitectura Paisagista – Estudo Prévio 
 

Lodges e Cuando Cubango, Angola Cidade, País 
Tecnocarro Cliente 

2013 - ... Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Alterações nas visualizações 3D Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo, Inês Norton, Marta Palha, David Fonseca, Andrea Battocchi, Pedro 
Castro Equipa PROAP 

 
- Observações 

 

Imagens cedida por PROAP 



      

Resort de Lodges, Angola 
Imagens cedidas por PROAP 

 



FCUP 
O tempo na construção e desenvolvimento da Paisagem 

120 

 

 
asdsadasd 

asd 
asd 
as 
d 

asd 
asd 
as 
d 

asd 
as 
d 

sd 
asd 

a 
sd 

asd 
as 
d 

asd 
asdas 

d 
asd 
asd 
as 
d 

asd 
as 
d 

asd 
as 
d 

sa 
das 

d 
asd 
as 
d 

as 
da 
sd 
as 
da 

sasd 
 

asd 
as 

das 
d 

asd 
 

asd 
as 
ds 
ad 

asd 
s 
d 

asd 
sd 
sa 
d 

as 
d 

asd 
s 

das 
d 

as 
das 

d 
as 
d 

asd 
as 

das 
das 
da 
sd 
as 

das 
d 

asd 
as 
d 

asd 
as 
d 

asd 
as 
da 
sd 
as 
d 

 

PROAP Arquitectura Paisagista 
Rua D. Luís I,19 - 6º 
1200-149 Lisboa, Portugal 
+351 213 951 724 
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FORMA PARA ESTAR E SENTAR NA AVENIDA ÁLVARES CABRAL 
 

Arquitectura Paisagista – Mobiliário Urbano 
 

Belo Horizonte, Brasil Cidade, País 
GPAA - Gustavo Pena Arquiteto e Associados Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Finalização do plano geral, visualizações 3D e planos finais Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo e David Fonseca Equipa PROAP 
 

Conceito Observações 
 

Imagens cedidas por PROAP 
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PROAP Arquitectura Paisagista 
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RECONVERSÃO DA PRISÃO DE SAINT GILLIS 
 

Arquitectura Paisagista – Concurso Internacional 
 

Bruxelas, Bélgica Cidade, País 
- Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Elaboração dos esquemas do conceito de intervenção ao longo do espaço Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo e Helena Palma Equipa PROAP 
 

2º lugar Observações 
 

Imagens cedidas por PROAP 
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ESPAÇO EXTERIOR DO EDIFICIO GUASTALLA 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Carpi, Itália Cidade, País 
- Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Participação no processo de desenho e de concepção do espaço, elaboração dos planos gerais dos 
vários pisos Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo, Silvia Basílio e David Fonseca Equipa PROAP 

 
Projecto não concluído Observações 

 

Imagens cedidas por PROAP 
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CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Sintra, Portugal Cidade, País 
CMS Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Participação no processo de desenho e de concepção do espaço, elaboração do plano geral Tarefas 
realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Iñaki Zoilo e Pedro Castro Equipa PROAP 

 
Concurso de arquitectura. 3º Lugar Observações 

 

Imagem cedida por PROAP 

Imagem cedida por SERRALVAREZ 
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CONCEÇÃO DA SOLUÇÃO ARQUITETÓNICA PARA A "ZONA DE 
ALVENARIA" DO BAIRRO DA BOAVISTA EM LISBOA 

Arquitectura Paisagista 
 

Lisboa, Portugal Cidade, País 
CML Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Participação no processo de desenho e de concepção do espaço, elaboração do plano geral escala 1/200 e 
escala 1/1000 Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Carlos Ribas e Manuel Pacheco Equipa PROAP 

 
Concurso de arquitectura. Não entregue Observações 

 

Imagens cedidas por PROAP 
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PALACETE DO ALTO DE SANTA CATARINA 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Lisboa, Portugal Cidade, País 
Cornelis Martinus e Marie Eijrond Cliente 

2013 - ... Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Ajuda na elaboração dos planos gerais e dos planos para entrega Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Carlos Ribas, Sílvia Basílio e Francesca Volpato Equipa PROAP 
 

Estudo prévio aprovado. Avanço para projecto de execução Observações 
 

Imagem cedida por PROAP 



      

Terraços do futuro palacete do Alto de Santa Catarina – Piso 0 e Piso 4 
Imagens cedidas por PROAP 
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MASTERPLAN XINJIANG 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Xinjiang, China Cidade, País 
- Cliente 

2013 - ... Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Modificações e elaboração na integra de visualizações 3D Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Carlos Ribas, Iñaki Zoilo, Marta Palha, David Fonseca, Andrea Battocchi, Manuel 
Pacheco, Marta Fea, Margarida Henriques e Francesca Volpato Equipa PROAP 

 
Fase I – concept design. Projecto em desenvolvimento Observações 

 

Imagem cedida por PROAP 
 



      

Espaços naturais de estadia e canal de água 
Imagens cedidas por PROAP 
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PARQUE DEL RIO MEDELLÍN 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Medellín, Colômbia Cidade, País 
- Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Participação num processo inical de trabalhos para consolidação e elaboração do conceito e 
metodologia Tarefas realizadas 

 
João Ferreira Nunes, Inãki Zoilo, Marta Palha, Manuel Ferreira, David Fonseca, Marta Palha e 

Margarida Henriques Equipa PROAP 
 

Concurso internacional. Menção honrosa Observações 
 

Imagens cedidas por PROAP 
 



    

Parque del Rio Medellin  
Imagem cedida por PROAP 
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NUOVA PORTA D’ENTRATA AL NUCLEO DI SESSA 
 

Arquitectura Paisagista 
 

Sessa, Suiça Cidade, País 
- Cliente 

2013 Data projecto 
- Área de intervenção 

 
 

Participação no processo de desenho e elaboração do plano geral Tarefas realizadas 
 

João Ferreira Nunes, Inãki Zoilo Equipa PROAP 
 

Concurso internacional. 1º lugar Observações 
 

Imagens cedidas por PROAP 
 



      

1º lugar no concurso “Nuova porta d’entrata al nucleo di Sessa” 
Imagens cedidas por PROAP 
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